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1. Høring af problemblokke i forbindelse med budget  2012 

 

Sagsfremstilling  

Høring af problemblokke fra Socialudvalgets samt Sundhedsudvalgets områder. 

Bilagsmaterialet forventes udsendt den 23. august 2011. 

  

 
Beslutning Ældrerådet den 24. august 2011  
På mødet blev materialet ”Direktionens forslag til besparelser budget 2012-2015” 

omdelt. Ældrerådet udarbejdede sit høringssvar hertil: 

 

Vedr. SOCIALUDVALGETS budgetområde  

  

Generelle bemærkninger  

Opgaven med at finde besparelser ud fra ”Grønthøstermetoden” er ikke rimelig, da 

besparelserne på denne måde vil gå forholdsmæssigt hårdest ud over kommunens 

svageste borgere. I stedet for at se på de oplistede ”bløde” blokke, mener 

Ældrerådet at man i væsentligste omfang bør finde besparelserne indenfor de 

”hårde” områder som f.eks. køb af konsulentydelser samt andre udvalgsområder. 

  

Ældrerådet har bemærkninger til følgende blokke:  

Blok nr. SOU 01 Ændret frekvens rengøring fra 2 til 3 uger 

Ældrerådet mener, at den anførte metode til at finde besparelsen er uacceptabel. 

Ældrerådet foreslår, at man i stedet strammer kriterierne op for tildeling af 

rengøring, og at der samtidigt laves en opstramning af det igangsatte projekt 

”Længst muligt i eget liv”, så man via rehabilitering af rengøringsmodtagere, får en 

hurtigere opnået besparelse indenfor projektet.. 

Ældrerådet foreslår samtidig, af man overvejer indførelse af tekniske hjælpemidler, 

som f.eks. robotstøvsuger, og bevilger dette i lighed med andre hjælpemidler, så 

borgeren kan blive selvhjulpen. 

  

Blok nr. SOU 02 Ophævelse af tilbud ikke-lovpligtig individuel befordring SEL §117 

Bortfalder tilbuddet om befordring til aktivitetscentre frygter Ældrerådet, at forslaget 

vil medføre store konsekvenser for de svageste borgere i kommunen, hvor centret 

er den eneste kontakt til ”omverdenen”. I stedet foreslår Ældrerådet, at der 

strammes op på visiteringskriterierne, så udelukkende borgere, der lever isoleret, 

kan få tildelt befordring.  

  

Blok nr. SOU 06 Reduktion af serviceniveauet i almindelige plejeboliger 

Ældrerådet finder forslaget helt uacceptabelt, idet forslaget vil gå ud over de helt 

grundlæggende menneskelige relationer og hensyn til beboerne. Gennemføres 

forslaget vil plejeboligerne blive rene ”fabrikker” for opbevaring af ældre, uden 

nogen menneskeværdig kontakt. 

  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Vedr. SUNDHEDSUDVALGETS budgetområde  

  

Generelle bemærkninger  

Opgaven med at finde besparelser ud fra ”Grønthøstermetoden” er ikke rimelig, da 

besparelserne på denne måde vil gå forholdsmæssigt hårdest ud over kommunens 

svageste borgere. I stedet for at se på de oplistede ”bløde” blokke, mener 

Ældrerådet at man i væsentligste omfang bør finde besparelserne indenfor de 

”hårde” områder som f.eks. køb af konsulentydelser samt andre udvalgsområder. 

  

Ældrerådet har bemærkninger til følgende blokke:  

Blok nr. SUU 05 §79 Nedlæggelse af tilskud til senior- og handicapidræt 

Ældrerådet ser med bekymring på en gennemførelse af besparelser inden for 

denne forebyggende indsats, da konsekvenserne efterfølgende kan være en 

forøgelse af sundhedsudgifterne. 

  

Blok nr. SUU 08 Nedlæggelse af §117 ikke lovpligtig kørsel 

Bortfalder tilbuddet om befordring til genoptræning frygter Ældrerådet, at det vil 

medføre øgede udgifter på hjemmehjælpsområdet, idet genoptræning er en 

nødvendighed for at borgeren kan blive selvhjulpen.  

  

  

  

Vedr. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS budgetområde  

  

Ældrerådet har bemærkninger til følgende blok:  

Blok nr. KFU 08 Nedlæggelse af biblioteksfilial i Aalbæk og Østervrå 

Ældrerådet finder det uacceptabelt, at nedlægge biblioteksfilialerne i Aalbæk og 

Østervrå, da man derved fratager ældre svage borgere, at låne bøger lokalt. 

  

  

 
 


