Referat fra den 27.04.2015
Møde med
kommunaldirektør Lars Møller og
direktør Anders Kjærulff, Kultur og Sundhed
Emne: Høringsprocessen
Fraværende: Poul Lindholt, Arne Nielsen
Formanden bød velkommen og takkede for fremmødet og for Lars Møllers og
Anders Kjærulffs tilbud om at mødes med Rådet.
Gjorde opmærksom på Rådets ønske om at deltage aktivt i processer, hvor
ældres forhold var til behandling med den erfaring og ekspertise, som Rådet
repræsenterer, og ønsket om at blive hørt så tidligt i sagsforløbet, at Rådets
evt. input havde god mening.
Lars Møller indledte med at takke for rådsmedlemmernes engagement og
vilje til at gøre en indsats. Gjorde opmærksom på, at vilkårene i de enkelte
sagers forløb veksler meget, sommetider går den politiske beslutningsproces
hurtigt med tilsvarende trange vilkår for sideløbende rådgivning og høring. Får
således altid kritik fra høringsparter, når det gælder den årlige
sagsbehandling af de kommunale budgetter! Der er ofte meget korte
svarfrister fra de faglige udvalg har budt ind til den egentlige
beslutningsproces er i gang. Til gengæld er det nok det eneste sagsforløb,
hvor man på forhånd kan forudsige tidsintervallet for høringsanmodningen og
derfor kan planlægge sin mødeaktivitet, så det ikke kommer bagpå folk!
Oplægget fra direktionen laves i juli, da politikerne skal have det i hænderne
medio august. Da budgetforslaget er til 2. behandling 1. oktober, levner det et
høringsvindue lige inden på en uge - og den er kendt!(uge 39). Så man kan
forberede sig.
Hans bud var i øvrigt, at årets folketingsvalg ikke får indflydelse på kravet om
besparelser på de kommunale budgetter, og det gælder nok også
regionernes budgetreduktioner.
Lars Møller omtalte andre udfordringer:
 Særforsorgen, som kommunerne har drevet siden 1980 med succes,
men hvor man nu må til at se på mulige besparelser på pladserne i




specialinstitutionerne, og måske arbejde på en bedre differentiering og
evt. individuel udflytning.
Den Vederlagsfrie Fysioterapi, som i vores kommune koster 50 %
mere end i gennemsnit for andre kommuner.
Den kommunale/offentlige transport som synes alt for lidt benyttet.

Lars Møller opfordrer Rådet til at være mere aktive og offensive, selv tage
emner op og fremføre råd og kritikpunkter, inden en evt. politisk proces er i
gang, f.eks. vedrørende den lokal kollektive trafik, bybusplaner,
busterminalen. Ser gerne, at Rådet bidrager med uopfordrede indslag.
I den efterfølgende debat fremhæves, at fremtidens pensionister vil være
bedre økonomisk stillede, vil blive ældre og være mere fysisk raske, men
antallet af demente vil øges og en del vil være mentalt nedslidte, bl.a. pga.
det offentliges stadige nedskæringer af normeringer i de kommunale sektorer.
Rådet har allerede i sin evaluering af indsatsen i 2014 besluttet sig for hvilke
emneområder, man vil bruge kræfter på i det kommende år.
På Rådets opfordring til, at de øvrige forvaltningsdirektører også gøres
opmærksomme på at bruge Rådet som høringspart, gør Lars Møller
opmærksom på, at de vil blive mindet om det, men at Anders Kjærulff er
pålagt det overordnede ansvar for alle ældreområder i de kommunale
forvaltninger.
Efter at Lars Møller og Anders Kjærulff havde forladt mødet, var der en kort
debat, hvor det bl.a. blev foreslået at gøre status på høringsprocessen om et
års tid.
Ref. Erik Mitens.

På rådet vegne
Niels Jørgen Lundsgaard
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