Seniorrådets høringssvar vedrørende budget 2020 – 2023
Seniorrådet vil gerne kvittere for, at Ældre – og Sundhedsudvalget også i år har inviteret rådene til
dialogmøde omkring budgetoplægget.
Det fremgik på dialogmødet, at det økonomiske udgangspunkt for budget 2020 er væsentlig
forbedret primært som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Den giver Køge
Kommune en tilførsel på godt 40 mil., hvoraf en del er øremærket til de stigende udgifter som
følge af den demografiske udvikling på ældreområdet. Der er i 2020 ikke lagt op til besparelser på
Ældre- og Sundhedsudvalgets område udover en effektivisering på godt 1 mil.
Der er dog heller ikke lagt op til forbedringer. Igennem de seneste mange år har ældreområdet
været igennem talrige sparerunder. Med den gunstige økonomiaftale mener Seniorrådet, at der
nu er basis for et tiltrængt løft på ældreområdet. Af områder kan bl.a. nævnes
•
•
•
•

Reetablering af bus 103, der for mange ældre er den eneste mulighed for at komme til
Køge by
Tilbagerulning af vasketøjsordningen for hjemmehjælpsmodtagere
Flere varme hænder i ydertimerne på plejecentrene
Udvikling af bo- leve miljøerne på plejecentrene med lokalt tillavet mad fra bunden

I budgetoplægget foreslås som noget nyt en såkaldt råderumsmodel, hvor driftsbesparelser via 3
puljeordninger skal skabe råderum til at øge anlægsbudgettet og igangsætte nye tiltag. Af
budgetbemærkninger fremgår, at med udgangen af 2023 skal der i driften findes 110 mil. Et
betragteligt beløb. Seniorrådet er i sær betænkelig ved, at den ene pulje svarende til 35 mil. er
administrative rammebesparelser, som skabes ved løbende effektiviseringer/forbedringer, der
udmøntes administrativt. For Ældre- og Sundhedsudvalgets område er der for disse administrative
rammebesparelse tale om et beløb på 17 mil. i perioden 2020 – 2023. Seniorrådet har vanskeligt
ved at se, at beløbet kan realiseres uden serviceforringelser. Serviceforringelser som oven i købet
som nævnt udmøntes administrativt uden konkret politisk accept. Seniorrådet vil derfor nøje
følge, hvorledes etablering af puljerne i råderumsmodellen vil påvirke serviceniveauet.
Som udgangspunkt er Seniorrådet enig i, at forøgelse af anlægsbudgettet er tiltrængt. Et af
anlægsområderne, som Seniorrådet gerne vil pege på, er behovet for flere plejeboliger. Ifølge
befolkningsprognosen for Køge forventes gruppen af +80 årige (den gruppe der har det største
behov for plejeboliger) at stige med 107% fra 2019 til 2031. På landsplan forventes der en
gennemsnitlig stigning på 61%. Det afspejler sig derfor også i ventelisten til plejebolig, der er
stigende og med udskydelse af Køge Nord etape 2, vil det kun blive værre. Det vil samtidig give et
øget pres på hjemmeplejen og hjemmesygepleje. Seniorrådet anbefaler derfor, at etape 2
fremskyndes mest muligt. Det vil være rettidigt omhu.

Seniorrådet den 14. oktober 2019

