Til Byrådet/Social- og Sundhedsudvalget
Seniorrådets høringssvar vedrørende kompenserende besparelser i budget 2015.
Indledningsvis skal bemærkes, at det selvfølgelig ikke har været muligt på grund af den korte
høringsfrist (halv dag) at samle Seniorrådet for et gennembearbejdet høringssvar. Seniorrådet
forbeholder sig derfor ret til efterfølgende at uddybe sit høringssvar.
Seniorrådet noterer sig, at mange af spareforslagene er gengangere fra tidligere ikke gennemførte
forslag til besparelser (sparekataloget i 2015 og besparelsesforslagene i januar 2015). Det er
endnu engang de samme servicetilbud – hjemmehjælpen og kørsel til genoptræning osv. – som
skal rammes af besparelser, og dermed også de borgere, som har det største behov for støtte.
Seniorrådet har følgende bemærkninger til de enkelte spareforslag
Ændring af serviceniveau i forhold til tildeling af hjælpemidler
Seniorrådet forventer, at den skærpede bevillingspraksis med øget brug af genbrugshjælpemidler,
vil være sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forhold til anvendelsen, samt at de borgere, som ifølge
lovgivningen har ret til gratis transport og afhentning af bevilgede hjælpemidler, også får det.
Mindre forbrug på forebyggelse og sundhedsfremme
Ingen bemærkninger
Specialpædagogisk voksenundervisning
Ingen bemærkninger
Ændring af serviceniveau i forhold til bevilling af rengøring
I forslaget henvises til BDO`s analyse af serviceniveauet på ældreområdet. Af den fremgår, at Køge
kommune har det laveste serviceniveau og laveste antal hjemmehjælpsmodtagere af
sammenligningskommunerne. For praktisk hjælp ligger Køge næstlavest. Seniorrådet har derfor
svært ved at forstå, at analysen kan tages til indtægt for yderligere reduktioner på
hjemmehjælpsområdet. Det kan vel ikke være en ambition for kommunen i sig selv at have det
laveste serviceniveau for de borgere, som har det største behov for hjælp. Efter Seniorrådets
opfattelse vil det ikke mere blive muligt at levere et acceptabelt rengøringsniveau med de
foreslåede reduktioner.
Egenbetaling for kørsel til daghjem og genoptræning
Såfremt det kommunale tilskud helt fjernes vil borgeren skulle betale kr. 140,- pr. gang (tur/retur).
Med 2 – 3 daghjemsbesøg pr. uge svarer det til en udgift på mellem kr. 1.200 – 1.800 pr. måned,
hvilket mange brugere af daghjemmet ikke har råd til det. Som tidligere fremført, er det
Seniorrådets opfattelse, at mange af økonomiske grunde må fravælge tilbuddet med deraf
følgende øget ensomhed, social isolation og dermed dårligere livskvalitet. Der er tale om en
gruppe af borgere, som af helbredsmæssige årsager ikke har mulighed for at benytte andre tilbud i
f.eks. pensionistforeninger mv.

I forhold til vedligeholdelsestræningen vil konsekvensen blive, hvis borgeren må fravælge den af
økonomiske grunde, at borgerens funktionsniveau falder med risiko for øget behov for
hjemmehjælp og andre sociale ydelser. Besparelsen vil også være i direkte modsætning til
kommunens rehabiliteringsstrategi.
Reduktion i drifts- og lønbudgetter på hele udvalgsområdet på 0,5 %
Ingen bemærkninger
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