Den 15. august 2022
Til medlemmer af Ældre- og Omsorgsudvalget samt borgmester Simon Hansen

ÆLDRERÅDETS BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORHANDLINGERNE OM BUDGET 2023.
Ældrerådet har på det ordinære møde den 8. august drøftet rådets ret til at blive hørt om budgettet og skal
på baggrund af det administrative budgetoplæg for 2023 – 2026, som er præsenteret i økonomiudvalget
samme dag, foreslå følgende:

Ældrerådet foreslår Ældre- og Omsorgsudvalget og Byrådet, at der afsættes yderligere mindst 5 mio. kr. i
budget 2023 på ældreområdet, så der kan tilføres flere ressourcer til at øge bemandingen på plejecentrene.
Endvidere ønsker Ældrerådet at få tilført ressourcer til fritvalgsområdet, således at tiden for
medarbejdernes arbejde i borgeres hjem kan øges.
Vi forventer endvidere, at eventuelle uforbrugte midler fra 2022 til ”klippekortordningen” overføres til
2023 samtidig med at et tilsvarende beløb som for 2021 og 2022 til ordningen afsættes i budget 2023. Vi
regner med også at blive hørt om budget 2023 senest inden det behandles i Byrådet.

Efter dialog med det tidligere social-sundheds- og omsorgsudvalg om budget 2022 besluttede byrådet at
anbefale Ældrerådets ønske om blandt andet at tilføre ældreområdet 5 mio.kr. ekstra til øget bemanding på
plejecentrene.
Ved samme lejlighed gjorde Ældrerådet dog opmærksom på, at det efter vores opfattelse næppe ville være
nok til at øge bemandingen på plejecentrene for at kunne udføre opgaverne i henhold til
kvalitetsstandarderne, som Byrådet har besluttet for at kunne udføre en god og værdig pleje og omsorg på
plejecentrene.
Ældrerådet har på diverse møder i 2022 med blandt andet formand- og næstformand for det nuværende
Ældre- og Omsorgsudvalg - uden resultat, anmodet om at få oplyst, hvorledes de ekstra midler er udmøntet
på plejecentrene.
I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022 anmodede Ældrerådet ligeledes om at få afsat midler til
ældreområdet, således at der kunne gives medarbejderne inden for fritvalgsområdet mere tid hos den ældre
for blandt andet at højne kvaliteten af personlig pleje og rengøring m.v. i visiterede ældre borgeres eget
hjem. Ældrerådet er aldrig blevet orienteret om, hvad der er passeret på det politiske niveau om denne
henvendelse.
På et Ældrerådsmøde i maj 2022 har administrationen orienteret Ældrerådet om regnskabstal for 2021 og
om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022. Det fremgår eksempelvis af det udleverede materiale på mødet,
at Guldborgsunds døgntakst for en almindelig plads på et plejecenter udgør ca. 1.200 kr. – en døgntakst, som
ligger klart i underkanten af taksten i stort set alle andre kommuner i Danmark, hvilket er tydeliggjort i en
ved samme lejlighed udleveret graf om takster i en række kommuner.

I det planstrategiforslag, som Byrådet netop har sendt i høring, er blandt andet under afsnittet for Omsorg
og Sundhedsfremme anført: ”Byrådet har fokus på at levere en bedre omsorg og sundhedsfremme til
borgerne”. Så alt tyder altså på, at Byrådet er opmærksom på, at der skal tilføres flere ressourcer til
ældreområdet.
Vi skal dog ikke undlade at bemærke, at vi har stor tillid til ledere og medarbejderne inden for blandt andet
ældreområdet. Og vi er også bekendt med, at der i kommunen inden for flere områder er udfordringer med
at få ledige stillinger besat med kvalificerede medarbejdere, men vi tror på, at en øget bemanding på
plejecentrene kombineret med bedre tid for medarbejderne til blandt andet at varetage opgaverne i
borgernes eget hjem vil medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet og dermed også til at motivere faglærte til at
søge ledige stillinger inden for ældreområdet.
Med venlig hilsen

Inge-Lise Aaen
Formand for Ældreområdet.

