Til Kommunalbestyrelsen/Social- og Sundhedsudvalget

Seniorrådets høringssvar vedrørende budget 2015 – 2018.
Seniorrådet er ved brev af den 17. juni 2014 bedt om at afgive høringssvar vedrørende budget
2015 – 2018.
Seniorrådets høringssvar koncentrerer sig om den del af budgetoplægget, der vedrører
budgetkataloget for social- og sundhedsudvalgets område, hvor der er forslået
besparelser/omprioriteringer for i alt 13.3 mil.
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti har for nylig indgået
aftale om fremtidens hjemmehjælp, hvor der sættes fokus på hjælp til selvhjælp samt mere
tryghed, mindre ensomhed. Aftalen harmonerer fint med Køges kommunes vedtagne
målsætninger om øget fokus og indsats på rehabilitering samt ønsket om at frivillige og pårørende
i større omfang skal inddrages i forhold til sociale og aktiverende foranstaltninger for ældre og
handicappede.
Derfor undrer det Seniorrådet desto mere, at en del af de foreslåede besparelser vil være i direkte
modsætning til kommunens politik på rehabiliterings- og frivillighedsområdet. Her tænkes i sær på
forslagene 03 – 07 – 016 - 017 i sparekataloget, som hvis de gennemføres indebærer





At der nedlægges aktiviteter (forslag 03 – 07), som netop er netværksskabende og med til
at forebygge ensomhed.
At de fysiske rammer og koordineringen af det frivillige arbejde på aktivitetscentrene
nedlægges (forslag 03 – 07). Den nye frivillighedskoordinator må formodes at have behov
for samarbejdspartnere og netværk i kommunen, hvilket bl.a. forudsætter lokaler, hvor de
frivillige og pårørende kan mødes.
At mange ældre ikke vil have råd til at benytte sig af tilbuddene om træning og daghjem
(forslag 016 og 017). Eksempelvis vil en borger, som kommer 2 gange om ugen på et
daghjem skulle betale ca. kr. 5.000 om året i kørsel. I den forbindelse argumenteres i
kataloget med, at etableringen af et nyt centralt beliggende daghjem og
genoptræningscenter vil mindske behovet for antallet af kørsler. Fint nok, men hvad med
de – trods alt mange – ældre/handicappede, som bor uden for Køge by, og som derfor vil
have behovet for transport?

Seniorrådet erkender, at de økonomiske rammer og stigningen i antallet af ældre presser
kommunen, og at der derfor kan være behov for at afprøve ”billigere” løsninger, hvor udbud er en
mulighed (forslag 05 og 06). Seniorrådet kan ikke gå ind for, at den personlige pleje og hjælp
privatiseres, da det er vigtigt, at kommunen har det direkte ansvar for de borgernære
serviceydelser. Men hvis forslaget gennemføres, er det vigtigt, at et udbud ikke betyder en
forringelse af serviceniveauet. Seniorrådet lægger derfor vægt på, at det af udbudsmaterialet klart
fremgår, hvordan der løbende følges op på, om den valgte leverandør opfylder kommunens
fastsatte serviceniveau (kvalitetsstandarder). Det kan f.eks. ske ved gennemførelse af

brugerundersøgelser, praksis for håndtering af klager /statistikker, krav om leveringssikkerhed mv.
En afledt konsekvens af udbud vil i øvrigt være, at de hjemmehjælpsmodtagere der omfattes af
udbuddet fratages muligheden for at vælge en anden leverandør ved utilfredshed. Seniorrådet
stiller sig meget gerne til rådighed f.eks. ved deltagelse i en følgegruppe for udbudsprojektet.
Seniorrådet betænkelig ved forslag 02 om færre rengøringsbesøg. Efter Seniorrådets opfattelse vil
det ikke mere være muligt at levere et acceptabelt rengøringsniveau med de foreslåede antal
rengøringer. Såfremt forslaget gennemføres vil den årlige hovedrengøring få større betydning, og
Seniorrådets forslag om en fordobling af timetallet fra 3 til 6 timer af ældrepuljemidlerne for 2015
bør derfor som minimum realiseres.
Afslutningsvis undrer Seniorrådet sig over, at der lægges op til besparelser for 13,3 mil. for de
borgere, som har det største hjælps behov, samtidig med at de samme borgere pålægges en stor
brugerbetaling for de ringere serviceydelser. Eksempelvis vil en borger, der modtager hjælp til
tøjvask, indkøb, medicindosering og køres til daghjem 2 gange om ugen skulle betale kr. 16.000,om året. Hvor mange borgere, der kun har deres folkepension har råd til det?
Besluttet på Seniorrådets møde tirsdag den 12. august 2014.

