ÆLDRERÅDET LEJRE KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune
Økonomiudvalget
Att.: Budget@lejre.dk
23. oktober 2019.
Sagsnummer: 19/27

Ældrerådet har med tak modtaget Kommunens e-mail af 10. oktober 2019, bilagt høringsbrev af 9.
oktober 2019 fra Økonomiudvalget vedrørende høring af budgetforslag 2020 – 2023.
Ældrerådets høringssvar er udarbejdet på baggrund af møde med formand for USSÆ Mikael Ralf
Larsen og vicekommunaldirektør Henrik Nielsen den 10.10.2019, samt følgende materiale, som
der henvises til i høringsbrevet fra Økonomiudvalget
•
•
•
•

Den indgåede budgetaftale 2020 – 2023 med konkretisering af aftalepunkterne.
Oversigt over budgetjusteringer budget 2020-2023 (ingen PL fremskrivning i 2020 og 2021
(bilag 5)).
2. budgetstatus for budget 2020-2023 (bilag 1), som viser det teknisk budgetgrundlag med
ændringer som følge af den demografiske udvikling, lovgivning m.v.
Investeringsoversigt til budget 2020 – 2029 (bilag 4).

På mødet den 10.10.2019, jf. ovenfor, blev Ældrerådet bl.a. orienteret om følgende:
• At der arbejdes videre i de spor, der er lagt.
• At der ikke sker serviceforringelser, men nuværende service fastholdes.
• At der ikke sker afskedigelser, men at der fortsat er fokus på arbejdsprocesser og
arbejdsgange i Center for Velfærd og Omsorg (CVO).
• At sygefravær/vikarforbruget følges tæt.
• At der i 2019 mangler 2,5 mio. og i 2020 7,5 mio. på driften i CVO.
• At der forventes en stigning på 24,1% i antal +80-årige i Lejre Kommune frem til 2023.
• At der på anlægssiden udvides med 24 plejeboliger i Ammershøjparken til ibrugtagning i
2021, og at der planlægges opført et nyt plejecenter i Hvalsø med udvidelse af yderligere
24 plejeboliger til i alt 72 boliger i et 5-årigt tidsperspektiv.
Ældrerådets bemærkninger til budgetaftalen 2020 - 2023
Områderne, der er beskrevet i den indgåede budgetaftale, har betydning for alle borgere i Lejre
Kommune, og dermed også for ældre borgere, herunder med særligt fokus på betydningen af den
demografiske udvikling med en forventet stigning på 24,1% af +80-årige frem til 2023.
Ligeledes har beskrivelsen i budgetaftalen af vigtigheden af digitalisering og effektiv drift for at
frigøre ressourcer til borgernær velfærd stor betydning for alle borgere i Lejre Kommune.
Områder vedrørende bl.a. tilgængelighed, transport og trafikale forhold har især stor betydning
for ældres muligheder for deltagelse i aktiviteter og opretholdelse af sociale relationer.
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.
I Ældrerådet forholder vi os i høringssvaret til de beskrevne væsentlige indsatser og prioriteringer
i budgetaftalen, der både på kort og længere sigt er afgørende forudsætninger for ældres gode og
trygge vilkår i Lejre Kommune, og som kan medvirke til at sikre borgerne et værdigt liv med
respekt for individuelle ønsker og behov for rehabilitering, pleje og omsorg.
Vi har således fokus på fortsat udvikling, implementering og opfølgning på målbare indikatorer
indenfor følgende indsatsområder i budgetperioden 2020 – 2023:
1. Fortsat styrkelse af det nære Sundhedsvæsen.
Fokus på akutstuer, midlertidige boliger, forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser,
og den allerede etablerede ”fremskudte visitation” på primært Holbæk Sygehus.
Faglighed, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og kvalitet i opgaveløsningen ved
opgavefordeling mellem Region og Kommuner, samarbejde med praktiserende læger,
kontinuerlig kompetenceudvikling af alle faggrupper, implementering og opfølgning på
Region Sjællands Sundhedsaftale og Værktøjskasse 2019 – 2023.
2. Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.
Personalebemanding og personalesammensætning tilpasses løbende opgaverne på
plejecentre og i hjemmeplejen/sygeplejen i Lejre Kommune for at sikre rekruttering,
fastholdelse og motivation af medarbejdere og ledere. CVO deltager fortsat i
uddannelsesplanlægning og uddannelse af alle relevante faggrupper i primærsektor, fx i
borgernær sygepleje, også som grundlag for rekruttering på længere sigt.
3. Nærvær og fravær.
Reducere sygefravær gennem målrettet indsats, bl.a. arbejdspladsvurderinger, og give tid
til kerneopgaverne gennem fokus på et godt arbejdsmiljø, med mulighed for trivsel,
arbejdsglæde og udvikling af faglige og personlige kompetencer. Dette kan ligeledes
bidrage til fastholdelse af medarbejdere.
4. ”Bevæg dig for livet”, som er et samarbejde om sundhedsfremme, fællesskab og
livskvalitet for alle aldersgrupper i Lejre Kommune, bl.a. med stor betydning for
forebyggelse af ensomhed ved opbygning af sociale relationer gennem fællesskab. Her skal
anerkendes og påskønnes en uvurderlig indsats af frivillige i Lejre Kommune, herunder
også på Aktivitetscentrene.
5. Plejeboliger og ældreboliger.
Høj prioritering af byggeri af nye og flere pleje- og ældreboliger, bl.a. på baggrund af den
tidligere plejeboliganalyse af Cowi, og ikke mindst den demografiske udvikling på
Ældreområdet i et 10 årigt perspektiv. Fortsat inddragelse af interessentgruppen i
projekteringsfaser fremover, i lighed med processen ved udvidelse med 24 plejeboliger på
Ammershøjparken.
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Udover ovennævnte indsatsområder, vil vi tilføje prioritering af:
•

Fortsættelse og fastholdelse af de budgetlagte indsatsområder i Lejre Kommunes
Værdighedspolitik/ældrepolitik, når de afsatte midler overgår til bloktilskud i 2020 – 2022.
Ældrerådet vil følge op på dette og forventer en åben dialog med politikere og
embedsmænd herom.

Ældrerådet anbefaler at fortsætte og fastholde de for borgerne fagligt værdifulde tiltag, der er
blevet iværksat i perioden 2016 – 2019 som en del af Værdighedspolitikken indenfor følgende
områder:
• Livskvalitet og selvbestemmelse.
• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
• Mad og ernæring.
• En værdig død.
• Bedre bemanding på Plejecentre fra 2018.
• Pårørende (tilføjet til Værdighedspolitikken i 2018).
• Ensomhed (tilføjet til Værdighedspolitikken i 2019).
Puljen til udmøntning af værdighedsmidlerne for 2019 på 7.8 mio. kr. til de nævnte
indsatsområder og faglige aktiviteter er beskrevet i referat af USSÆ’s møde den 5.12.2018. Disse
indsatsområder og faglige aktiviteter ønskes synliggjort og videreført i budgetårene 2020 – 2023.
Afsluttende bemærkninger
Da budgettet ikke bliver lønfremskrevet i 2020 og 2021, betyder det med de usikkerhedsfaktorer,
der fortsat er om resultatet af finanslovsforhandlingerne, at der aktuelt p.t. ikke er udarbejdet
oplæg med beskrivelse af konsekvenser af en driftsbesparelse på forventet 7,5 mio. kr. i CVO i
2020.
Ældrerådet afventer den videre proces og forventer at blive inddraget som høringspart, når der
foreligger en konkret plan for gennemførelse af besparelsen i 2020, dog med forventning om, at
der ikke sker serviceforringelser for de svageste ældre borgere/pårørende i Lejre Kommune.

Med venlig hilsen

Kirsten Kornval
Formand
Ældrerådet i Lejre Kommune.
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