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Assens den 18.05.2018

Høringssvar vedr. social- og sundhedsudvalgets genopretningsplan for 2018.
Assens Ældreråd har i møde den 15.05.2018 behandlet afgivelse af høringssvar vedr. besparelser på
driftsudgifterne i h.t. SSU-genopretningsplan for 2018 og efterfølgende år, og fremkommer med
følgende høringssvar:
Det er oplyst, at det er stigende plejetyngde / større plejebehov / større behov for hjælpemidler, samt
flere ældre og handicappede, som har behov for hjælp og omsorg, der får udgifterne på disse områder til at stige udover hvad der er afsat i budgettet. Man kan ikke lægge disse grupper dette til last,
at der er flere, som efterspørger og har behov for bistand, omsorg og pleje.
Ældrerådet beklager meget, at det er den ældre og handicappede del af befolkningen i kommunen
som må stå for skud i den forelagte genopretningsplan.
Af genopretningsplanen på kr. 25.944.000 vedrører kr. 16.680,000 et forventet merforbrug i regnskabsåret 2018, medens det resterende beløb kr. 9.264.000 vedrører et merforbrug i regnskabsår
2017. Der er her indført en hel ny praksis, at modregne merforbrug i foregående regnskab i efterfølgende års budget, med en uhensigtsmæssig påvirkning af service- og kvalitetsniveau til følge.
En fremgangsmåde som ældrerådet må tage afstand fra.
Ældrerådet kan ikke gå ind for de forelagte besparelser på ældreområdet, og udtrykker bekymring
for besparelserne på handicapområdet.
Ældrerådet gør opmærksom på fjernelsen af den professionelle del af pårørenderådgivningen vil bevirke at pårørendeproblematikken kommer ud i ”mørket” og først bliver synlig når problemerne får
uoverskueligt omfang.
Ældrerådet konstaterer med tilfredshed at plejecentrene er holdt udenfor besparelserne. Ældrerådet
er af den opfattelse at dette er helt berettiget, idet plejecentrene ikke kan tåle nogen form for besparelser.
Som supplement til dette høringssvar vil ældrerådet medtage høringssvar af 06.09.2017 til socialog sundhedsudvalgets budgetforslag for 2017. Dette er vedlagt som bilag til dette høringssvar.
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