Høringssvar
Budget 2018 - 2020
Holstebro Ældreråd har på sit møde den 30. august 2017, behandlet det
fremsendte høringsbrev med tilhørende bilag vedr. budget 2018 - 2020.
Ældrerådet havde, forud for Byrådets budgetseminar, fremsendt et bekymringsbrev foranlediget af, at der de tidligere år har været underbudgetteret primært på ældreomsorgsområdet.
Ved behandlingen af det fremsendte administrative budget må Ældrerådet
konstatere, at der heri ikke er taget højde for de områder, der har været underbudgetteret, ligesom der ikke er taget højde for den demografiske udvikling.
Da der er tale om det administrative budgetudkast, forventer vi en politisk tilpasning, og der er nogle områder som Ældrerådet gerne vil gøre opmærksom
på.
Demensområdet:
En tilstand som alle ved, flere og flere borgere bliver ramt af – i forskellig
grad. Dette område må tilgodeses, så medarbejderne på plejecentrene får
acceptable arbejdsvilkår og de ramte borgere en tålelig tilværelse.
Ældre borgere:
Der er flere ældre i morgen end der er i dag. Det er fakta, for de er født.
Noget tyder på, at i den ”tidlige” alderdom er de ældre mere friske end tidligere, men til gengæld i den ”sene” alderdom har de flere følgesygdomme end
tidligere. I det fremlagte administrative budget er der ikke taget højde for den
demografiske udvikling.
Madpriser:
At foreslå en stigning på ca. 8% på madpriserne virker til helt at være ude af
trit med den almindelige løn- og prisudvikling.
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Biblioteket:
Ældrerådet er bekymret over, at det forslås, at der personalereduceres på
biblioteksområdet.
Det der bekymrer Ældrerådet mest er, at i 2016 havde Social- og Sundhedsudvalget et budget på kr. 966,2 mill. kr. og endte med et underskud på ca. 30
mill. kr. og i 2017 er budgettet på 965,6 mill. kr., men for 2018 er der kun
budgetteret med kr. 921,4 mill. kr.
Disse tal gør virkelig Ældrerådet bekymret.

På rådets vegne
Leif Carøe
Formand
Holstebro Ældreråd
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