SENIORRÅDETS høringssvar til sparekatalog Budget 2019-2022.
Seniorrådet finder det generelt meget beklageligt, at gode projekter der er igangsat med
øremærket statsligt finansiering enten stoppes eller reduceres kraftigt når finansieringen
overgår til almindeligt bloktilskud. (Se f.eks. spareforslag ÆSU 01 og ÆSU 07.)

ÆSU 01 Ekstra rengøring: Ophør af rengøring.
SR har den 1. maj 2018 fremsendt høringssvar til omprioriteringskatalog 2018-2019 og har
bl.a. anført at der i 2016 var ca. 900 visiterede borgere der sagde ja tak til 3 timers ekstra
rengøring. Den ekstra rengøring blev indført som kompensation for tidligere besparelser
på rengøringsområdet. Borgerne kan vælge 1-2 rum, hvor enkelte områder kan udpeges.
Et lille supplement til et, i forvejen forholdsvis lavt serviceniveau på rengøringshjælp på 30
min. hver 14. dag for de flestes vedkommende.
ÆSU 02 Cafèdrift: Besparelse som følge af etablering af leve- bo miljøer.
SR har ingen bemærkninger til denne besparelse idet lukningerne er eller er besluttet
gennemført men det undre, at budgetreduktionen ikke er indarbejdet allerede fra budget
2018. SR er bekendt med at de tilbageværende caféer er meget velbesøgt.
ÆSU 03 Sundhedsfremme og forebyggelse: Besparelser på diverse projekter.
SR har den 1. maj 2018 fremsendt høringssvar til omprioriteringskatalog 2018-2019 og har
bl.a. anført, at spareforslaget ikke er uddybet og det er således ikke muligt for SR at
vurdere de specifikke afledte konsekvenser.
Generelt bemærkes, at besparelserne på ca. 20% af budgettet, vil få en negativ effekt på
borgernes sundhedstilstand.
Her peges på områder som demens, hjerte-kar lidelser, diabetes, multisyge, psykisk syge,
KOL m.fl. Ikke mindst på livskvalitet, med deraf øget forbrug af rehabilitering / genoptræning og indlæggelser.
ÆSU 04 Drift af hjemmeplejen.
SR har den 1. maj 2018 fremsendt høringssvar til omprioriteringskatalog 2018-2019 og har
bl.a. anført, at de 5.1 mio. som kommunen modtager fra staten målrettet til varme hænder
på plejecentrene, skal bruges som tiltænkt og derfor ikke anvendes til at nedsætte budgettet på frit valgsområdet.
SR anbefaler, at der fremover udarbejdes relevante budgetter i forhold til de udfordringer
på ældreområdet der viser sig i den netop udarbejdede befolkningsprognose med et
stærkt stigende antal ældre.

ÆSU 05 Reduktion af vikarforbruget: Vikarbudgettet på frit valgsområdet reduceres
via lavere timepriser.
Forvaltningen bemærker, at der er igangsat et analysearbejde der skal afdække
mulighederne for at nedbringe anvendelsen af vikarer på frit valgsområdet, og foreslår på
denne baggrund, at der indarbejdes en forudsætning om, at der ved omlægning af
indsatser kan spares 3 mio. kr. Spareforslaget er derfor ikke uddybet og det er således
ikke muligt for SR at vurdere de specifikke afledte konsekvenser af en budgetreduktion.
SR anbefaler, at det overvejes at ansættes faste vikarer.
ÆSU 06 Pulje til frivilligt socialt arbejde: Reduktion af puljen til pensionistforeninger
og frivilligt socialt arbejde.
SR kan ikke anbefale den foreslåede besparelse. Pensionistforeninger, centerråd m.fl.
udfører i dag et stort arbejde rundt omkring i kommunen med at opfylde Køge kommunes
Værdighedspolitik hvoraf det fremgår, at kommunen styrker de ældres livskvalitet ved bl.a.
” at samarbejde med frivillige om aktiviteter målrettet ældre, herunder ensomme ældre”.
ÆSU 07 Klippekort: Reduktion af budgettet til brug af klippekort i plejeboliger.
SR har den 1. maj 2018 fremsendt høringssvar til omprioriteringskatalog 2018-2019 og har
i den forbindelse bl.a. anført, at Intentionen med ordningen var, at plejehjemsbeboere
kunne ”købe” ekstra tid til aktiviteter som øgede livskvaliteten, f.eks biograf, indkøb mm.
SR er bekendt med, at en stor del af klippene anvendes til læge- og sygehusbesøg. SR
mener ikke, at en besparelse på 50 % af budgettet kan gennemføres uden at
serviceniveauet på dette område bliver forringet væsentligt. Forvaltningen bemærker, at
ydelserne fremover vil kunne leveres inden for den allerede eksisterende ramme til
plejeboligerne, men det anser SR ikke for muligt idet der tænkes på plejepersonalets travle
hverdag.
ÆSU 08 Genoptræning/kørsel: Effektivisering i forbindelse med samling af
aktiviteter.
Forvaltningen bemærker at det vurderes, at der i forbindelse med samling af aktiviteterne i
nyt træningscenter vil være effektivitets- og synergigevinster på indsatser, kørsel mv.
Spareforslaget er ikke uddybet og det er således ikke muligt for SR at vurdere de
specifikke afledte konsekvenser af en budgetreduktion.
SR tvivler dog på, at der kan opnås besparelser på kørsel, idet der vil blive megen kørsel
til og fra yderområderne i kommunen.
ÆSU 09 Rammebesparelser på boformer Rammebesparelse på alle plejecentre.
SR er principielt imod anvendelse af rammebesparelser, idet Seniorrådet hermed fratages
mulighed for at afgive høringssvar.
Da spareforslaget ikke er uddybet, er det således ikke muligt for SR at vurdere de
specifikke afledte konsekvenser af en budgetreduktion.

