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1.

Høring af budgetforslag 2014

Sagsfremstilling
Børge Hansen fra økonomicentret orienterer om budgetforslag 2014 vedr.
Socialudvalgets og Sundhedsudvalgets områder.

Åben sag
Sagsnr:
Forvaltning: CSÆ
Sbh: girv
Besl. komp:

Ældrerådet udarbejder sit høringssvar til budgetmaterialet. Ældrerådet har samtidig
mulighed for at fremsende nye/tidligere forslag.
Budgetmateriale udsendes den 12. august.
Beslutning Ældrerådet den 14. august 2013
Vedr. Sundhedsudvalget:
Ældrerådets høringssvar vedr. Sundhedsudvalgets budgetoplæg 2014
Anbefaling
Ældrerådet går ind for de 9 udfordringsblokke der fremgår af oversigten – herunder
også blok 05 vedr. ”Fysiske rammer Sundhedscenter og Træningscenter Fr-havn”.
Finansiering
Ældrerådet foreslår at blokkene 01 til 08 finansieres ved overskuddet fra 2012.
Blok 09 ”Hjemmesygepleje – generel tilvækst” foreslås finansieret af midlerne fra
Det nære Sundhedsvæsen. Dette er også anført i bemærkningerne til
Socialudvalget.
Øvrige bemærkninger
Vedr. side 19-21 Sundhedsfremme og Forebyggelse. Ældrerådet henleder
opmærksomheden på, at der ikke er medtaget nogen beskrivelse af de nyansatte
kostfaglige konsulenter, som er et nyt positivt tilbud på området.
Når Sundhedsudvalget har behandlet budgettet forventer Ældrerådet at få
Sundhedsudvalgets beslutninger tilsendt til endelig høring.

Vedr. Socialudvalget:
Ældrerådets (ÆR) høringssvar vedr. Socialudvalgets (SOU) budgetoplæg
2014
Spørgsmål til budgetmaterialet
·

- Hvad sker der med underskuddet fra 2012 vedr. Center for Sundhed og Ældre på
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20.571.828 kr.?
·

- Hvordan har SOU tænkt sig at underskuddet skal afvikles (over hvor mange år)?

·

- ÆR har konstateret at de foreslåede besparelser i budgetforslag 2014 for
Sundhed og Ældre på 6.585 mio. kr. ikke er medtaget i budgetoplægget. Dette vil
betyde at Sundhed og Ældre påbegynder året 2014 med et underskud på ca. 17
mio. kr. 10,6 mio. kr. fra 2012 + 6,5 mio. kr. fra 2013. Bør dette ikke tydeliggøres i
budgetmaterialet?

Anbefalinger
Flere midler til ældreområdet
Da der år efter år er underskud på ældreområdet (Center for Sundhed og Ældre)
bør der tildeles området flere midler, hvilket ikke nødvendigvis betyder at midlerne
skal tages fra SOU´s område. Ældreområdet kan ikke tåle flere besparelser, da det
i forvejen er et udpint område, hvor flere besparelser vil få alvorlige konsekvenser
for serviceniveauet for kommunens ældre.
På dialogmøde mellem ÆR og SOU omtalte SOU-formanden muligheden for at
flytte om på nogle ressourcer, således at Center for Sundhed og Ældre fik tilført
ekstra ressourcer. Dette synes ikke at være sket.
Tomgangshusleje overflyttes til Ejendomscentret
ÆR finder at tomgangshusleje bør fjernes fra SOU budgetområde og overflyttes til
Ejendomscentrets budgetområde, idet tomgangshusleje vedr. utidssvarende
boliger ikke bør belaste SOU budget.
Nedlæg urentable plejecentre
ÆR mener fortsat at man bør nedlægge urentable plejecentre i kommunen til gavn
og glæde for de ældre som helhed.
Nedsæt antallet af konsulenter
ÆR foreslår, at man nedsætter antallet af konsulenter generelt i kommunen. Efter
Ældrerådets opfattelse kan man ikke fortsætte med at oprette konsulentstillinger,
når man samtidig skærer på det fastansatte personale, med forringelse af
serviceniveauet til følge.

Bemærkninger til de enkelte blokke der vedrører ældreområdet
Blok 04 ÆR afventer en politisk stillingtagen og udmelding fra SOU til
senhjerneskadeområdet.
Blok 05 ÆR ser positivt på etablering af velfærdsteknologiske boliger, men
finansieringen bør hentes via digitaliseringspuljen, idet SOU budget ikke tillader en
sådan investering for nuværende.
Blok 07 ÆR kan fuldt ud støtte forslaget om etablering af aflastningsboliger.
Blok 10 ÆR kan fuldt ud støtte forslaget, så den fleksible madordning genindføres i
almindelige plejeboliger og indføres i Leve-bo. ÆR står uforstående overfor at
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ordningen vil være så omkostningstung som anført i blokken. ÆR stiller
spørgsmålstegn ved, om tilbagebetalinger i forbindelse med dødsfald er indregnet i
beløbet. Dette skal ikke indregnes som almindelig afbestilling.
Blok 11 ÆR støtter fuldt ud forslaget om loftslifte i plejeboliger.
Blok 12 ÆR står uforstående for at der igen skal tilføres nye ressourcer, når
projektet som helhed giver overskud. Midlerne bør kunne overføres fra Center for
Social- og Sundhedsmyndighed til ældreområdet.
Blok 13 og 14 ÆR støtter fuldt ud forslagene på baggrund af de tidligere
konsekvenser af takstændringerne.
Blok 15 ÆR kan konstatere at dette er en skal-opgave med mindre man skærer i
elevantallet, som vil være urealistisk i forhold til den fremtidige rekruttering af
personale til plejen.
Blok 16 ÆR støtter forslaget og anbefaler at midlerne hentes fra puljen til Det nære
sundhedsvæsen. Dette er også nævnt i høringssvar til SUU.

Når Socialudvalget har behandlet budgettet forventer Ældrerådet at få
Socialudvalgets beslutninger tilsendt til endelig høring.
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