Høringssvar
Vedrørende budgettet for 2017
Holstebro Ældreråd har på sit møde d. 1. september 2016 drøftet
høringsmaterialet og afgiver hermed følgende høringssvar:
Holstebro Ældreråd konstaterer med tilfredshed, at ældreområdet stort set er
friholdt for besparelser i budgettet.
Rådet ser dog med stor bekymring på, at der ifølge forvaltningens mundtlige
oplysninger vil være et ufinansieret underskud på 6 millioner kroner på
Sundheds- og ældreområdet i 2017.

Rådet har desuden følgende konkrete bemærkninger til enkelte punkter:
Social- og Sundhedsudvalget pkt. 4, nedlæggelse af stilling i
visitationen af hjælpemidler.
Holstebro Ældreråd ser med bekymring på det fremsatte forslag.
Rådet er tidligere informeret om vigtigheden af, at borgere, der har behov for
hjælpemidler, bør have disse så hurtigt som muligt, med henblik på at blive
selvhjulpne. Ikke mindst er det bekymrende, at forvaltningen i sine
bemærkninger anfører, at man allerede i dag ikke ser sig i stand til at
overholde de fastsatte tidsfrister.
Det er alarmerende, at man vil reducere mulighederne for, at der udarbejdes
en APV vurdering og dermed skaber usikkerhed om, hvorvidt arbejdsmiljøet
for medarbejderne er i overensstemmelse med lovgivningen på området.
Social- og Sundhedsudvalget pkt. 3, nedlæggelse af stilling i det mobile
korps.
Ældrerådet ser det som et stort problem, at betjening af borgerne i fremtiden
næsten udelukkende skal være baseret på frivillige. Garanti for stabilitet vil
ikke være til stede på samme måde som hvis der er tale om ansat personale.
Den frivillige skal være en ekstra hånd og ikke en erstatning for ansat
personale.

Social- og Sundhedsudvalget pkt. 1, reduktion af trænende terapeut.
Det fremgår af forvaltningens indstilling, at den påtænkte nedskæring kan
indebære, at de borgere, der udskrives fra bl. a. sygehus, ikke vil kunne få
iværksat deres genoptræning inden for 14 dage, som det fremgår af
kvalitetsstandarden (§ 83 a, i Lov om social service)
Rådet er tidligere blevet informeret om, at gode resultater vil udeblive, såfremt
genoptræningen kommer sent i gang. Rådet anbefaler, at reduktionsforslaget
ikke gennemføres.
”Klippekortordning”
Rådet forventer, at det oprindelige ”klippekortbeløb” der fremover udbetales
som bloktillskud, fortsat anvendes i overensstemmelse med det oprindelige
formål.
Kultur- og fritidsudvalget. Personalereduktion
Da gruppen 60+ er meget flittige brugere af biblioteket, og da dette
sandsynligvis ikke bliver mindre, anbefaler Rådet, at forslaget overvejes.
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