ÆLDRERÅDET
STEVNS KOMMUNE

15. SEPTEMBER 2019

ÆLDRERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BUDGETFORSLAG 2020
Ældrerådet har på et ekstraordinært møde den 12. september 2019 drøftet et høringssvar vedr.
kommunens forslag til budget 2020. Høringssvaret er godkendt af Ældrerådet den 15. september 2019.
Rådet har anvendt tilsendt materiale:
- Budgetforudsætninger 2020, Social og Sundhed, august 2019.
- Budgetforudsætninger 2020, Plan, Miljø og Teknik, august 2019.

Rådet skal udtale og anbefale følgende:
SSU, BALANCEKATALOG.
- 200, opsige aftale med TUBA.
Rådet finder det betænkeligt at aftalen måske opsiges. Det drejer sig om børn og unge af
alkoholmisbrugere, der har behov for hjælp i hverdagen.
- 201, Sundby netværk.
Med kommunens økonomiske situation for øje, kan opsigelsen af netværket anbefales.
- 202, Sundhedsfremme ”Lær at tackle”- kurser.
Som under 201.
- 241, Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene.
En genganger fra sidste års forslag. Rådet kan ikke sige det højt nok. FINGRENE VÆK. Motivationen
blandt de frivillige vil falde kraftigt og reducere antallet. Det skal yderligere bemærkes, at det åbenbart
formodes, at der er støtte- og bruger/pårørende foreninger alle steder. DET ER DER IKKE.
Rådet skal også advare imod, at de frivillige tælles med blandt de ansatte. Det opfattes blandt nogle,
som der er en tendens til at regne dem med.
- 242, Ikke øge aftenvagt-normering på plejecentrene.
Sørgeligt, at en sidste års vedtagelse, der forøgede normeringerne foreslås fjernet, men det anses
åbenbart for forsvarligt i budgetforslaget. Hvorfor så vedtage det i 2019 ? Kan ikke anbefales.
- 243, Tilbageførelse af weekendvagt-frekvens til hver anden uge.
Igen en vedtagelse fra 2019, hvor hver tredje uge blev til 2. Et forslag der kan gøre det vanskeligt at
antage kvalificeret personale. Kan ikke anbefales.
- 244, Justeringen af organisationen i døgnplejen/tilpasning af ledelsesstruktur.
SSU indstilling anbefales.
- 245, Nedbringe kørselsgodtgørelse i hjemmeplejen – øget leasing af biler.
SSU har anbefalet forslaget, hvilket Ældrerådet kan tilslutte sig.

- 246, Rengøring hver 3. uge i stedet for hver 2.
Forslaget kan selv sagt ikke anbefales. Rådet kan foreslå, at der de steder hvor det er muligt, kun
visiteres til rengøring af køkken/badeværelse, som må anses som den tunge del af rengøringen.
- 247, Fjerne pulje til uddeling af §79.
SSU har ikke anbefalet forslaget, hvilket Ældrerådet kan tilslutte sig. En total fjernelse vil være
ødelæggende for der frivillige arbejde.
- 248, Fjerne tilskud til Omsorgsbestyrelsen (§79).
At fjerne tilskuddet betyder en lukning af mandagscaféen. En værdifuld aktivitet til at bekæmpe
ensomhed. Forslaget kan ikke anbefales.
- 249, Mænds mødesteder.
Det er rådets vurdering, at mange mænd har et behov for at mødes med andre mænd. Det er oplyst,
at aktiviteten har 70 registrerede brugere. Den modtager et årligt tilskud på kr. 15.000, hvilket må siges
at være en ringe udgift til opfyldelse af formålet. Rådet kan ikke anbefale fjernelsen.
- 250.a, Nedlægge Dagcenter Hotherhaven.
SSU har ikke anbefalet forslaget, hvilket Ældrerådet kan tilslutte sig.
- 250.b. Nedsætte Dagcenter Hotherhavens åbningstid med 25%.
Ældrerådet har den 5. september 2019 afgivet høringssvar vedr. revidering af værdighedspolitikken.
Et nyt pkt. 7 omfattede bekæmpelse af ensomhed hvoraf fremgik, at ” Stevns Kommune ønsker at
bekæmpe ensomhed blandt ældre……….” som forvaltningens forslag. Endvidere ”Stevns Kommune
ønsker i SÆRLIG GRAD at understøtte det frivillige arbejde, gennemføre aktiviteter i tilknytning til
Dagcentret Hotherhaven……….”. Det er ikke lige det, der fremgår af nedlæggelse/nedsat åbningstid..
Forslaget kan ikke anbefales.
- 260. Reduktion af driftstilskud til foreninger m.fl. med 10%.
Igen et forslag der vil skade det frivillige arbejde i mange foreninger, og det vil næppe øge tilgangen af
flere frivillige.
Forslaget kan ikke anbefales.
- 261. Fjerne puljen til uddeling efter § 18.
SSU har ikke anbefalet forslaget, hvilket Ældrerådet kan tilslutte sig.
- 262. Fjerne tilskud til frivillighedscentret.
Igen et forslag et forslag der vil skade det frivillige arbejde. En godkendelse i kommunalbestyrelsen af
flere af de ovennævnte besparelsesforslag, er direkte i modstrid med indholdet i pkt. 250.b
Forslaget kan ikke anbefales.
SSU, ANLÆG.
Forslag 20001, 20002 og 20003 anbefales.

PMT, BALANCEKATALOG
Ingen bemærkninger.

PMT, ANLÆG
Ingen bemærkninger.
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Formand for Ældrerådet

