Assens den 6. sept. 2017.
Til
Assens Kommune
Rådhuset
5610 Assens

Assens Ældreråds høringssvar til Social- og sundhedsudvalgets budgetforslag for 2018.
på politikområderne:
12 Handicap, 13 Ældre, sundhed og sygepleje, 14 Myndighed SSU og 15 sikringsydelser.
Assens Ældreråd har i møder drøftet budgetforslag 2018, og afgiver hermed følgende høringssvar:
Høringsmaterialet:
Ældrerådet finder høringsmaterialet utilstrækkeligt og på et overordnet niveau. Materialet giver ikke
et overblik over ressourceindsatsen og serviceydelserne på ældreområdet.
Det totale ressourceramme:
Ældrerådet finder den totale ressourceramme for SSU`s budgetområde for utilstrækkeligt.
Denne bekymring er der givet udtryk for ved brev af 22.08.2017 fra Assens Ældreråd ved formanden Kirsten Broberg. Dette brev citeret senere i denne høringsskrivelse.
Formanden for Social- og sundhedsudvalget, Betina Stick har på byrådets vegne ved mail af
27.08.17 tilbagevist denne bekymring med følgende: ”
Som svar på din henvendelse til Assens Byråd har flertallet bag beslutningen om budget 2018-2021
følgende bemærkninger:
Der røres netop ikke ved den faste normering på plejecentre og i hjemmeplejen.
Faste normeringer og kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp påvirkes med SSUs
forslag netop ikke.
Da denne mail giver en garanti for nedskæringer skal den indgå som aktstykke i budget 2018.
12. Handicap:
Ingen bemærkninger.
13. Ældre, Sundhed og Sygepleje:
Blok A-01 Demenshandleplan:
Anbefales. Der bør afsættes yderligere midler til gennemførelse af den vedtagne demensstrategi
2017 – 2020.
Blok A-02 Finansieringsomlægning af KMF af sundhedsvæsenet
Tages til efterretning, idet beløbet kr. 4.100.000 kompenseres via den kommunale udligning.
Blok A-03 Udmøntning af kræftplan
Anbefales.
Blok Ø-01 Klippekortordning til plejehjemsbeboere overgår til bloktilskud.
Tages til efterretning idet ændringen først har virkning fra 2019.
I øvrigt vil der efterfølgende blive givet bemærkning til klippekortordningen 2017 – 2018.
Besparelser vedr. forsikringer tages til efterretning.
Assens Ældreråd:
Kirsten Broberg formand, Ole Thøgersen, Richard Grøntvedt, Gudmund Henriksen,
Aase Andersen, Hardy Padkær, Helge Jensen, Benny Dyrdorf, Ketty Olsen.

Blok A-04 Justering af KMF af sundhedsvæsenet til KL-prognose
Aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2018 er iflg. blokken på
Kr. 20.581.000 samt blok A-02 på kr. 4.000.000,Da der er tale om en lovreguleret budgetpost skal beløbet indregnes. Der kompenseres herfor via
bloktilskuddet. Forhøjelsen af taksten må ikke medføre en dårligere service for ældre medborgene
ved sygdom. Det skal stadig være en lægefaglig vurdering, der lægges til grund for en hospitalsindlæggelse.
Ældrerådet indgår gerne i drøftelse af alternative løsninger til en hospitalsindlæggelse / genindlæggelse, hvor det kan ske fuldt forsvarligt.
14 Myndighed SSU
Ingen bemærkninger
15 Sikringsydelser
Ingen bemærkninger
Ældremilliarden: ca. 8,5 mio kr. pr. år til Assens Kommune.
Beløbet er tildelt kommunerne til en forbedring på ældreområdet. En bedre service.
Ældrerådet kan nu konstatere at dette beløb stort set er indgået i den ordinære drift, og ikke
til forbedringer på ældreområdet..
Beløbet er fra regnskabsåret 2016 indregnet i kommunens bloktilskud.
Værdighedsmilliarden 2016 - 2017 - 2018 - 2019 med ca. 8,5 mio kr. pr. år til Assens
Kommune.
Beløbet tildeles kommunerne til sikring af en værdig ældrepleje.
I h,t, teksten til finanslovsaftalen skal milliarden komme oveni de midler kommunerne har
budgetteret med i 2016 og efterfølgende år.
Ældrerådet henstiller til byrådet at midlerne bruges som de er tænkt af folketinget.
Klippekortordningen til plejehjemsbeboere 2017 - 2018.
Ordningen indebærer at plejehjemsbeboerne får ca. ½ time ekstra hjælp og støtte om ugen.
Beboeren kan selv bestemme hvad den ekstra tid skal bruges til, og tiden kan spares sammen.
Ældrerådet henstiller til byrådet at midlerne bruges som de er tænkt af folketinget, og at der
kompenseres personalemæssigt herfor.
Den demografiske udvikling:
Ældrerådet anbefaler at udviklingen i budgettet følger den demografiske udvikling i kommunen.
Jfr. befolkningsprognosen vil, i perioden 2015 – 2024, antallet af 65 – 79 årige stige med 16,3%
og antallet af 80+ årige stige med 34,5%. Følger kommunen budgetter ikke den demografiske udvikling i kommunen, vil dette skævvride budgettet til ugunst for ældreområdet, hvilket bekymrer
ældrerådet.

Assens Ældreråd:
Kirsten Broberg formand, Ole Thøgersen, Richard Grøntvedt, Gudmund Henriksen,
Aase Andersen, Hardy Padkær, Helge Jensen, Benny Dyrdorf, Ketty Olsen.

Kvalitetsstandarder:
Det forudsættes at der ikke sker ændringer i kvalitets- og serviceniveauet på ældreområdet. At den
der har behov for hjælp også får det. At der ikke sker ændringer i de nugældende kvalitetsstandarder
på området. At de nugældende visiteringsregler forbliver uændret.
Frivilligt arbejde:
Brugen af frivillige skal ligge i faste rammer, og den frivillige er forpligtiget i h.t. indgået aftale om
udførelse af frivilligt arbejde. Frivillige kan ikke udføre myndighedsopgaver eller overtage arbejdsopgaver som i h.t. ansættelsesforhold og regler m.v. skal udføres af ansat personale, frivillige er
alene et supplement hertil.
Brev til byrådet 22. aug. 2017.
Kære Byråd,
Det er med stor beklagelse, vi ser hvordan man fra Social- og Sundhedsudvalget har valgt at udføre
opgaven med udmøntning af reduktion indenfor området.
1. Plejecentrene.
Udgifterne til plejecentrene i vores kommune er allerede blandt de absolut laveste, og nu reduceres
der endnu en gang.
Vi havde den opfattelse, at besparelserne ikke skulle ramme kommunens svageste borgere.
2. Pårørenderådgivningen.
Da vi er meget afhængige af, at de pårørende er i stand til længst muligt at klare opgaven, er det
ubegribeligt, at man vælger at reducere denne funktion.
3. Dagcentrene.
Ældrerådet har ikke i denne omgang haft mulighed for at udtale sig om besparelser på dagcentrene, men igen er det vores opfattelse, at det er en meget uklog besparelse. Vi er meget afhængige af,
at hjemmeboende kan benytte sig af dagcentrene. Både for den pågældende selv, men også for den
pårørende.
Hvordan passer det med Demensstrategien? Og bestræbelserne på at undgå ensomhed?
Det undrer os, at man ikke har set på hele området. Den forhadte grønthøster ville trods alt være at
foretrække.
Hvordan går det med:
Værdighedspolitikken?
Demensstrategien?
Arbejdet med ensomhed?
At vi tager vare på de svageste ældre?
At pårørende styrkes til at klare opgaven længst muligt?
Vi har som Ældreråd haft en vis stolthed af at komme fra Assens Kommune. Det er så slut.
Med venlig hilsen
Kirsten Broberg
Formand Assens Ældreråd
-----------------------------------------Assens Ældreråd
Ole Thøgersen
næstformand
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