Høringssvar
vedrørende budget 2019 - 2022

I lighed med tidligere år er der givet bekymrende kort tid til at afgive høringssvar på Social- og Sundhedsudvalgets udkast til budget 2019.
Som udgangspunkt er det foruroligende at kunne læse, at regnskabet for
2018 kun kommer i balance grundet ikke budgetterede genbevillinger og engangsindtægter – altså har der igen været tale om underbudgettering på området.
Oplægget fra Social- og Sundhedsudvalget viser, at der er behov for at finde
besparelser på budgettet for 2019 på 28.700.000 kroner.
At finde besparelser på 28,7 mill er urealistisk. Udvalget har forsøgt med et
antal budgetændringer inden for rammen. En del af ændringerne vil ikke være
mulige at gennemføre, og beskrivelserne er bevidst eller ubevidst – bortset
fra et tilfælde – beskrevet uden at angive hvor stort et antal medarbejdere, det
vil være nødvendigt at afskedige.
Ældrerådet har valgt at kommentere på enkelte poster i oplægget:
Målretning af §18 midlerne:
Der indledes med: Styrkelse af det frivillige foreningsarbejde er en vigtig del
af udviklingen af områderne, men det vurderes at det fortsat vil være muligt
med mindre økonomisk støtte……..
Hvis man ønsker at styrke et område, så gør man det ikke ved at tage midler
fra området i størrelsesordenen 504.000 kr. – det er en 30% nedskæring!
Reduktion i serviceniveau Rengøring:
Her vil man i hjemmeplejen ændre frekvensen på rengøring, så det ændres
fra hver 2. uge til hver 3. uge. Man bruger bl.a. som begrundelse, at rengøring
i plejeboligerne sker typisk hver 3. uge. Forfatteren til dette punkt burde læse
kommunens kvalitetsstandard for plejeboliger, hvor det er anført, at rengøring
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i plejeboliger finder sted hver 2. uge. Ældrerådet skal anbefale, at der ikke –
af helbredsmæssige grunde – ændres på frekvensen, men at anvende forslag
1.
Vikarforbrug og fastholdelse af medarbejdere – tilbud om øgede timer:
Øget fokus på at sikre en attraktiv arbejdsplads, fastholde kompetente medarbejdere og derigennem reducere vikarforbrug mv. vurderes at have et stort
potentiale i flere centre.
Det er en fælles opgave for ledelse og medarbejdere at sikre gode rammer,
der skaber fleksibilitet og mulighed for, at ønsker fra medarbejderne om f.eks.
et øget timetal, kan imødekommes.
Udvalget forventer, at ovennævnte formulering kan reducere udgifterne med
2.000.000 kr.
Så må man undre sig over, at kommunen, som i årene 2018 og fremadrettet i
2019, 2020 og 2021 kan søge op til 5 mill kr. om året til flere varme hænder,
har behov for at spare på dette område.
Det, udvalget foreslår, giver ikke flere varme hænder, men vil give plejecentrene større problemer i tilrettelæggelse og reaktionsmuligheder i forbindelse
med sygdom og andet fravær.
Tager man f.eks. en medarbejder på 30 timer, vil pågældende i tilfælde af
andres fravær, være i stand til at arbejde yderligere 7 timer uden overtidsbetaling. Hæves den pågældendes arbejdstid til 37 timer, vil alle timer derudover være overarbejdstimer eller timer der skal erstattes med vikarer.
Ældrerådet mener ikke, at spareforslaget vil kunne nedbringe omkostningerne
med 2. mill kroner.
Prioritering i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse:
Det er beskæmmende at læse, at man har tænkt sig at skære yderligere på et
område, som i forvejen fylder alt for lidt.
Sundhedsfremme og forebyggelse skulle være det kommunale flagskib, alligevel vælger man at se på området som et ”kan” område (modsat et ”skal”
område) og nedprioriterer det. Området prioriteres alt for lavt sammenlignet
med de overvældende ressourcer, der bruges på den del af ”sundhed”, der
vedrører sygdom – ofte alvorlig/kronisk sygdom, som kunne have været forebygget!
Flere sygeplejefaglige kompetencer på Akutpladserne:
Besparelsen på kr. 2. mill. I form af sparede (gen)indlæggelser forekommer
ikke realistisk. Forslaget forudsætter, at de praktiserende læger vil anvende
Center for Sundhed som indlæggelsessted i stedet for Gødstrup (Herning/Holstebro). En besparelse på dette område bør først komme på tale,
såfremt erfaringerne viser, at det er realistisk.
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Teknisk Udvalg, anlæg:
Ældrerådet savner budgettet for Teknik og Miljø. Af anlægsbudgettet fremgår,
at der er sat penge af til offentlige toiletter ved trafikterminalen på Stationsvej i
2020, 6 år efter at terminalen er taget i brug og trods viden om de håbløst
dårligt tilgængelige faciliteter i stationsbygningen. Især ældre brugere er ladt i
stikken.
Ældrerådet anbefaler:
I mange, mange år har det været en tilbagevendende begivenhed, at Socialog Sundhedsudvalget er blevet pålagt at finde besparelser, fordi det vedtagne
budget har været underbudgetteret i millionklassen. Ældrerådet anbefaler at
dette skuespil får en ende. Byrådet må tage sig sammen og allerede i år begynde med at afsætte flere midler til Social- og Sundhedsområdets ramme.
Det er Ældrerådets opfattelse, at Social- og Sundhedsudvalgets budget over
perioden 2018 – 2021 skal have hævet budgettet med kr. 40 mill. så budgettet i 2021 er i balance.
Ældrerådet kan ikke anbefale det fremlagte budget.

På rådets vegne – den 31. august 2018
Erik Mitens
Formand
Holstebro Ældreråd
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