Høringssvar
Vedrørende Holstebro kommunes budget 2016 på områder,
der vedrører kommunens borgere, der er fyldt 60 år.
Holstebro Ældreråd har på sit møde den 4. september 2015 drøftet budgettet
og afgiver hermed følgende høringssvar:
Ældrerådet ser generelt med bekymring på de fleste af de foreslåede
besparelser på ældreområdet. Specielt skal Ældrerådet pege på
konsekvenserne af besparelser på følgende områder:
Reduktion i tilskud til plejeboliger:
Med baggrund i den meget positive argumentation, der, under drøftelserne
omkring fordeling af ”Ældremillarden”. lå til grund for tildelingen af kr.
3.000.000 til oprettelsen af 7,1 stillinger i plejeboliger, på akutpladser og til
øget mulighed for vikarstøtte , finder Ældrerådet det yderst betænkeligt nu at
fjerne disse stillinger. Der er tale om en beslutning, der rammer den aller
svageste del af kommunens borgere. Ældrerådet skal anbefale, at forslaget
revurderes, da de menneskelige konsekvenser synes helt uoverskuelige.
10 plejeboliger ændres til ældreboliger:
Ældrerådet anbefaler, at forslaget revurderes, idet man allerede i 2015 har
konverteret 8 plejeboliger til ældreboliger. Herudover vil yderligere 5
plejeboliger, ligeledes i 2015, blive konverteret til MTO-pladser. Skulle man så
ændre andre 10 plejeboliger til ældreboliger, vil det betyde, at antallet af
plejeboliger i løbet af godt et år vil falde med 23. Ser man på ventelisten, har
den over de sidste år været på et gennemsnit af ca. 60, og lige nu er den på
ca. 70. Den vil givetvis blive yderligere øget, idet antallet af ældre vil stige de
kommende mange år.
Hjemmesygepleje, rammereduktion:
Da det forventes, at den tidlige udskrivning fra hospital forstærkes, anbefaler
Ældrerådet, at forslaget revurderes, således at det afsatte budget for 2015
fastholdes for 2016.
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Reduktion af personale til visitation:
Ældrerådet ser med betænkelighed på forslaget og har noteret sig
budgetafdelingens bemærkninger. Konsekvenserne synes meget alvorlige,
måske så alvorlige at forslaget bør revurderes.
Rammereduktion i Sundhedscenter:
Ældrerådet finder forslaget diffust. Det fremgår ikke særlig klart, hvad
rammereduktionen vil indebære.

Udover de nævnte forslag fra Socialudvalget har Ældrerådet også vurderet et
par besparelsesforslag fra Teknisk Udvalg, nemlig:
Bybustaxa konverteres til Flextur.
Holstebro Ældreråd finder, at en nedlæggelse af bybustaxaordningen vil være
en yderligere forringelse for de ældre.
Reduktion i køreplantimer.
Holstebro Ældreråd afgav for relativt kort tid siden høringssvar vedrørende
reduktion af køreplantimer. Er det fremsatte forslag et forslag om yderligere
nedsættelse? Rådet har besluttet konstruktivt at gå ind i spørgsmålet om
busdriften i Holstebro og vil snarest fremkomme med forslag hertil.

Sluttelig skal Ældrerådet foreslå, at vi inddrages i høring på et meget tidligere
tidspunkt, gerne inden budgetseminarierne afholdes, idet vi er sikre på, at det
vil blive mere konstruktivt for alle parter.

På rådet vegne
Niels Jørgen Lundsgaard
Formand
Holstebro Ældreråd

Side 2

