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Ældrerådets høringssvar til budget 2021-2024
Ældrerådet har på møde den 1. september 2020 behandlet budgetforslag 2021-2024,
og har i den forbindelse følgende bemærkninger:
Ældrerådet vil gerne slå fast, at rådet har en stor forventning om, at omsorgsområdet
vil modtage en god portion af de ekstra midler, som Randers Kommune får i
forbindelse med udligningsreformen. Omsorgsområdet er under hårdt pres, hvilket
ikke mindst den seneste tids mediehistorier vidner om, og derfor må der fra politisk
side være et ønske om at forbedre området, så kommunen kan være stolte over den
behandling kommunens ældre borgere modtager.
Rådet vil endnu engang sætte fokus på presset fra demografiudviklingen. Der er
derfor behov for, at udmøntningen af midler til omsorgsområdet stemmer overens
med den forventede demografiudvikling og anvendes til det formål, de oprindeligt er
beregnet til.
Det er bekymrende, at omsorgsområdet skal gennemføre store besparelser samtidig
med at udviklingen i antallet af ældre udvikler sig markant. Der bør fra politisk side
sikres en kompetent og kvalificeret indsats på omsorgsområdet, herunder bør det
sikres, at der ikke spares på kvaliteten og servicen af omsorgen for kommunens
ældre borgere.
Klippekortordning
Ældrerådet ønsker, at den nuværende bevilling på klippekort-ordningen bevares, så
der ikke sker en reduktion i den ugentlige tid, som den enkelte borger modtager. Der
er i forvejen tale om begrænset tid (1/2 time om ugen), og det vil være helt
uacceptabelt, hvis det sættes ned til det halve (15 min. om ugen).
Hjælpemidler
Derudover ønsker ældrerådet, at der kommer ekstra fokus på hjælpemiddelområdet,
da dette er under ekstra stort pres. Det er uacceptabelt at sagsbehandlingstiderne
for hjælpemidler er på over 24 uger. Der kan være borgere, som ikke kan få

hverdagen til at fungere optimalt uden de visiterede hjælpemidler, og endda borgere
der ender med aldrig at få det nødvendige hjælpemiddel inden det er for sent. Det
bør være en politisk prioritet, at der tilføres midler til at hjælpe med det store pres
på hjælpemiddelområdet, så sagsbehandlingsfristerne kan nedbringes.
Afsluttende bemærkninger
Forvaltningen har fremlagt en række forslag til udmøntningen af rammebesparelser
på omsorgsområdet, som bl.a. omfatter reduktion af budgettet på Tryghedshotellet,
Træningshøjskolen, Døgngenoptræningen og Hospice Randers. Ældrerådet finder det
bekymrende, at man vil reducere på så vitale områder som ovenstående er.
Derudover er der lagt op til, at rengøringen for en række borgere reduceres fra hver
2. uge til hver 3. uge. Det finder rådet at være uværdigt og uacceptabelt. Det skal
være værdigt og ønskværdigt at blive ældre i Randers Kommune.
Det er desuden et stærkt ønske fra ældrerådets side, at aktiviteterne på
plejehjemmene rulles tilbage til tidligere, og at de styres af ansatte medarbejdere.
Dette vil især have stor betydning i yderområderne.
Ældrerådet forventer derfor, at omsorgsområdet fra politisk side vil blive tildelt
ekstra midler, så de påtænkte besparelser ikke skal udmøntes og belaste et i forvejen
presset omsorgsområde.
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