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Ældrerådet har med tak modtaget Kommunens høringsbrev af 10.12.2019, bilagt
•
•

Protokoludskrift vedrørende Budget 2020 med alternative forslag til udgiftsreduktioner
Oversigt over klippekortordning i hjemmeplejeordningen 2019

Vi henviser i vores høringssvar til Ældrerådets tidligere høringssvar vedrørende
•
•

Budget 2020, fra 23 oktober,2019
Nedlæggelse af klippekortordning på plejecentre, samt øget brugerstyret åbningstid på værestedet Horseager

I Ældrerådets tidligere høringssvar af 23.10.2019 var følgende præmisser bl.a. beskrevet som udgangspunkt for budget 2020
•
•
•

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).
• 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.
(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).
I Ældrerådets høringssvar af 25.11.2019 til bortfald af klippekortordningen for plejehjemsbeboerne
i Lejre Kommune, har vi udtalt vores meget alvorlige bekymringer for mange af de ældre og svageste borgeres livskvalitet og selvbestemmelse.
Klippekortordningen er især værdifuld for ældre med sparsomt, eller intet netværk. De kan med
ordningen få ekstra hjælp og mulighed for socialt samvær, der kan forebygge ensomhed .
Ordningen er helt i tråd med Lejre Kommunes værdighedspolitik / ældrepolitik.
I Ældrerådet har vi således også i høringssvaret fortsat anbefalet endnu en gang at drøfte genoptagelse af klippekortordningen, på Kommunens plejecentre , så der ikke sker en forringelse af serviceniveauet for de svageste ældre borgere, der er i modstrid med den vedtagne værdighedspolitik i
Lejre Kommune
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Ældrerådets bemærkninger til alternative forslag til udgiftsreduktioner i budget 2020 i CVO
Ældrerådet konstaterer som beskrevet i sagsfremstillingen , at de tre prioriterede alternative forslag
til budgetreduktionerne i CVO får konsekvenser for det fastsatte serviceniveau og vedtagne politikker på SSÆ`s område.
Ad 1
Konsekvenserne ved delvis reduktion af klippekortordningen til de svageste hjemmeboende borgere
kan fx give øget behov for pleje og omsorg, flere indlæggelser, flere ensomme ældre, flere ansøgere
til pleje – eller ældreboliger.
Ældrerådet har i tidligere høringssvar anbefalet, at drøfte genoptagelse af klippekortordningen til
beboerne på kommunens plejecentre, for ikke at forringe serviceniveauet for de svageste ældre.
Ældrerådet anbefaler en revurdering som foreslået af bl.a. visítationskriterier til klippekortordning
for både plejehjemsbeboere og hjemmeboende med fokus på ensomme borgere, borgere uden netværk, og borgere med behov for sociale aktiviteter . Herunder vurdere muligheder for visitation til
eksisterende tilbud som foreslået vedrørende aflastning, og eksempelvis deltagelse i dagcenteraktiviteter på plejecentrene, tilbud til demente og pårørende.
Ad 2
Ingen konsekvenser da der er eksisterende tilbud
Ad 3
Ingen konsekvenser
Ad forslag 4 og 5
Ældrerådet vurderer at en reduktion på såvel myndighedsområdet, som på specialistfunktioner på
kort sigt kan få uoverskuelige konsekvenser for borgerne, medførende afledte konsekvenser både i
form af nedsat livskvalitet, sygdomme, nedsat funktionsniveau, ensomhed for borgere og pårørende, og øgede økonomiske udgifter.
Yderligere vil der nu og fremover fortsat være behov for vejledning og kompetenceudvikling af
personalet indenfor specialistområder, bl.a. med den opgaveflytning der sker fra sygehuse til kommuner i ” Det nære Sundhedsvæsen ”, herunder specielt med fokus på den ældre medicinske patient.
På længere sigt er det fortsat vigtigt at have fokus på arbejdsprocesser, arbejdsgange, tilpasning af
faglige ressourcer til opgaverne, kvalitetsstandarder i Center for Velfærd og Omsorg.
Afsluttende bemærkninger
Ældrerådet afventer den videre proces vedrørende klippekortordningen, samt forslag 4 og 5 og forventer at blive inddraget som høringspart, når der foreligger en endelig plan for gennemførelse af
besparelsen i CVO i 2020, dog fortsat med forventning om, at der ikke sker serviceforringelser for
de svageste ældre borgere/pårørende i Lejre Kommune.
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Med venlig hilsen
Kirsten Kornval
Formand
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