Høringssvar
Økonomisk plan for sundheds- og ældreområdet
Holstebro Ældreråd har på sit møde den 25. februar 2016 drøftet ovennævnte
plan og afgiver hermed følgende høringssvar:
Ældrerådet er rystet over at erfare, at merforbruget i ældreomsorgen for 2015
er løbet løbsk med 16,8 mill mere end budgetteret, men endnu mere over, at
Social- og Sundhedsudvalget så sent som i oktober 2015 har godkendt
forvaltningens budgetforslag, som bare en måned inde i 2016 viser et
forventet underskud på ikke mindre end 23,5 mill (ca.7% af budgetdelen til
ældreomsorg) – altså et oparbejdet underskud på godt 40 mill (11,6%)!
Forvaltningen har nu fremsendt en række spareforslag med ledsagende
kommentarer til Udvalget, som overordnet betyder, at de ældste, svageste og
mest syge (igen) må undgælde for ledelsens mangel på forudseenhed.
Ældrerådet er stærkt bekymret over sparekataloget og de ledsagende
argumenter, som forvaltningen forklarer sin passivitet med. Hvordan kan man
vedtage budgettet for 2016 i oktober 2015 med så store forudsigelige
overskridelser? Der synes efter Ældrerådets opfattelse ikke at være nogen
løbende overvågning og opfølgning i forvaltningens administration!
Af materialet til høringssvar (39 sider!) fremgår det allerede på side 2, at
sundheds- og ældreområdet ellers i mange år har været præget af
”økonomisk stabilitet”.
Faktum er dog, at denne ”stabilitet” har været på bekostning af netop
ældreomsorgen, som år efter år har været udsat for vigende økonomi målt på
nettoudgift pr. borger over 65 (2009: 48.643, 2012: 38.783, 2013: 37.589,
2014: 37.574, 2015: 36.909).
Det svarer til en reduktion pr. borger over 65 år på 25% fra 2009 til 2015.
Det er næppe, hvad vore ældste medborgere vil kalde ”økonomisk stabilitet”!
Side 1

Holstebro Kommune anfører i sine visioner at ville en decentral ledelse. Dette
forløb tyder på, at de centrale beslutningskompetencer med fordel kan
uddelegeres og topstillinger i den centrale administration spares væk. Det er
Ældrerådets opfattelse, at der i den grad har været tale om manglende
styring!
”Værdighedsmilliarden” er med i materialet inkl. forslag til fordeling af de
10,464 mio Holstebro Kommune vil blive tildelt.
Men tildelingen er ifølge ministeriets notat betinget af, at der først – og i
samråd med Ældrerådet – udformes en egentlig værdighedspolitik og
dernæst at der – igen i samråd med Ældrerådet – laves en fordelingsnøgle
efter hensigterne udtrykt i værdighedspolitikken. Det betyder helt klart, at
kommunen endnu ikke kan foretage denne fordeling. Desuden ligger disse
puljemidler ud over budgettet og hører slet ikke hjemme her.
De enkelte spareforslag, som nedenfor nævnt delt op efter områder af
(ældre)omsorgen, er så omfattende, at det går ud over både kvalitet og
kvantitet. Ældrerådet er smerteligt bevidst om, at pengene mangler, og at der
skal findes besparelser af samme størrelsesorden.
Derfor udtrykker Ældrerådet også bitterhed over, at det er kommet så vidt og
påpeger den efter vores opfattelse manglende professionelle styring, der har
ført kommunen ud i denne nødsituation.
Plejeboliger: 7,3 mio. kr. svarende til fyring af godt 20 fuldtidsansatte socialog sundhedsassistenter. Der foreslås desuden en del flytninger, nedlæggelse
af Havehuset i Vinderup og lukning af Birkehøj i Holstebro.
Ældreboliger: 0,8 mio. kr. Flere har stået tomme i årevis og vil nu blive forsøgt
udlejet til andre målgrupper, det burde være gjort for længst.
Hjemme-sygeplejen: 2,7 mio. kr. svarende til fyring af 6,3 fuldtidsansatte
sygeplejersker
Hjemme-plejen: 4,7 mio. kr. svarende til fyring af 13 fuldtidsansatte
hjemmehjælpere
Køkken: 0,3 mio. kr. Cafeteria-betjeningen på Bakkebo i Vinderup ophører.
Hjælpemidler: 1 mio. kr. højst usikker
Reduktion af sygefravær: 2,2 mio. kr. Synes urealistisk i kølvandet på så
voldsomme nedskæringer, hvor opgaverne næppe bliver færre for det
tilbageværende personale.
Ledelse: 1,5 mio. kr. heri bl.a. den plejehjemsleder, der bliver til overs, når
Birkehøj lukker. Måske kunne et par topstillinger helt centralt batte mere, og
så kunne vi i stedet beholde nogle ”varme hænder”?
Side 2

Strategien bag beskæringerne fortjener dog ros, hvis de få lyspunkter ellers
bliver ført ud i praksis:
Den såkaldte ”investerings-tankegang” går ud på at øge indsatsen på primær
forebyggelse af sygdom og på rehabilitering af allerede syge og svækkede,
så man selv kan klare sig i hverdagen. Det er også et helt centralt tankesæt i
struktur-reformen fra 2007, der pålagde de nye kommuner ansvaret for
borgernes sundhed, forstået helt bogstaveligt og basalt: at forhindre/forhale
sygdom.
Ældrerådet har alvorligt overvejet sin rolle i lyset af denne sag. Er vi
overhovedet i stand til at varetage ældre medborgeres interesser, når det kan
komme så vidt? Vores allervæsentligste opgave lige nu består i at formidle
vores viden og oplyse offentligheden og især de mennesker, der har udpeget
os som deres talerør, om tingenes tilstand, sådan som vi ser den.

På rådet vegne
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