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Assens Ældreråds foreløbige bemærkninger til budgetforlsag 2020.
Med henvisning til § 2-formål i vedtægt for Assens Ældreråd fremkommer ældrerådet hermed med
nogle bemærkninger til det kommende budget for 2020.
Når det endelige budgetforslag foreligger til byrådets 2. behandling forventer ældrerådet at få dette
til høring, såfremt dette budgetforslag måtte indeholde ændringer af service- og kvalitetsniveau, samt
ændringer i visitationsregler, for hele ældreområdet.

BDO-beslutningsblokke:
Blok 31 Teletaxaordningen:
Ældrerådet henviser til høringssvar af 11.06.2019 afgivet til telekørselskonceptet. Ældrerådet kan
anbefale at der etableres en teletaxaordning som tilgodeser de ældre medborgeres behov for at blive
transporteres ud fra et rimeligt behov. Ordningen må ikke medføre/tilgodese et utilsigtet behov, herunder misbrug.
Blok 13 - 14 – 15 – 16 – Social- og sundhed:
Disse blokke indeholder forslag til effektivisering og rationalisering, samt en mere effektiv prioritering og administration af de forskellige servicetilbud.
Der er ikke beskrevet ændringer til kvalitet- og serviceniveau.
Ældrerådet bemærker sig udtalelserne fra medarbejderrepræsentanterne i FællesMed-udvalg.
Besparelserne i disse blokke må ikke hindre den nødvendige udvikling af ældre- og sygeplejeområdet,
hvor der skal skabes rammerne for ”Fremtidens Ældre-liv i Assens Kommune”.
Blok 18 Kultur:
Prioritering af antallet af biblioteksafdelinger og tværfunktionelle funktioner og opgaver
Ældrerådet er meget betænkelig ved lukning af 3 – 5 biblioteksafdelinger.
Udover biblioteksbetjening har det lokale bibliotek mange andre kulturelle opgaver i lokalsamfundet
hvorfor ældrerådet finder det af stor betydning at lokalbiblioteket bevares.

Råderumskataloget:
Social- og Sundhed råderumsblokke R-04, R-05, R-06, R-07, R-08, R-09
Ældrerådet henviser til høringssvar af 24.05.2019. Ældrerådet skal henlede byrådets opmærksomhed
på de i ovennævnte råderumsblokke beskrevne alvorlige konsekvenser for brugerne, herunder også
på patienssikkerheden.
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Øvrige:
Dem demografiske udvikling på ældreområdet:
Med henvisning til tidl. fremsatte bemærkninger vedr. korrigering af budgettet for udvikling i den
demografiske udvikling på ældreområdet, skal ældrerådet endnu engang anbefale at budgettet korrigeres for den demografiske udvikling. Ønskeblok Ø-03 vedlagt som bilag.
Videreførelse af værdighedsmidlerne:
Ældrerådet kan på det kraftigste anbefale, at midler givet via finansloven til et bestemt formål/område
som puljetilskud også efter puljens udløb også forbliver i disse områder, og ikke medfører en ”skjult
besparelse” efter puljens ophør. Ønskeblok Ø-04 vedlagt som bilag.

Med venlig hilsen
Anne Marie Gejel
Formand for Assens Ældreråd
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