Til
Social- og sundhedsudvalget
Assens kommune
den 17. februar 2021

Høringssvar vedr. Plustid i hjemmeplejen
Ældrerådet tager kvalitetsstandard for Plustid i hjemmeplejen til efterretning med følgende
bemærkninger:
Ældrerådet ser meget positivt på dette nye tiltag, som nødvendigvis må medføre ansættelse af
personale. Hvor mange nyansatte håber kommunen at kunne ansætte?
Afsnit ”Hvad koster ydelsen for borgeren”
Her bør der klart skrives hvorledes befordringsudgifter dækkes.
I øvrigt:
Hvorledes sikres kvaliteten og et givet niveau for den ydelse som gives i h.t. denne
kvalitetsstandard for Plustid?

Bemærkninger til den nye aktivitet ”Plustid / Fællesskaber”:
Ældrerådet ser meget positivt på dette nye tiltag. Aktiviteten kan kommunen, i samarbejde med de
frivillige organisationer og civilsamfundet, udvikle til en gevinst for den ældre/handicappede del af
befolkningen.
Ældrerådet afventer med spænding og stor interesse at se det samlede overblik over alle frivillige
tiltag i kommunen.
Den nye aktivitet Plustid/Fællesskaber er rettet imod lokalsamfundene i kommunen. Derfor bør den
indføres i alle seks centerbyer med respekt for det igangværende frivillige sociale arbejde, som
allerede foregår i kommunen.
Det vil kræve, at kommunen er villig til at afsætte de nødvendige resurser, samt støtte det frivillige
sociale arbejde med §18 midlerne, ved en forøgelse af puljen til frivilligt socialt arbejde.
Men: Den nye aktivitet må ikke iværksættes på bekostning af den igangværende service og
aktivitet inden for omsorg og hjælp til den ældre og handicappede del af befolkningen.
Ældrerådet vil gerne sikre sig at budget og regnskab er i overensstemmelse med hinanden, så der
ikke dukker ubehagelige overraskelser op.
Med udgangspunkt i regnskabet for 2020 vil man gerne sikre sig, at budget for 2021 og det
kommende budget for 2022 også vil kunne dække de kommende regnskaber for disse år.
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Når regnskab 2020 er afsluttet, ønsker man at se regnskabet / oprindelig vedtaget budget / korrigeret
budget for 2020 specificeret på de enkelte udgiftsområder, sammenholdt med vedtaget budget 2021.
Vedr. budget 2022:
1. På finansloven for 2018 for årene 2018 til og med 2021 blev der afsat 0,5 mia. kr. til bedre
bemanding i ældreplejen. Assens kommunes andel udgør 4,4 mio. kr. Fra 2022 bliver dette
beløb givet via bloktilskuddet. Disse penge vil mangle på ældreområdets budget i 2022.
Ældrerådet påpeger igen vores ønske om, at pengene stadig bør gives til det oprindelige
formål.

Med venlig hilsen
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formand
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