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Ældrerådets høringssvar til budget 2022-2025
Ældrerådet har på sit møde den 8. september 2021 behandlet budgetforslag 20222025, og har i den forbindelse følgende bemærkninger:

Demografiudvikling
Ældrerådet ser positivt på, at der i budgetforslaget er lagt op til, at der sker fuld
regulering for demografien på omsorgsområdet. Det er yderst vigtigt, at der ikke sker
en nedregulering af demografimidlerne, da der i forvejen ikke er penge og ”hænder”
nok til kommunens ældre borgere.
Der opfordres derfor til, fra ældrerådets side, at udmøntningen af midler til
omsorgsområdet følger budgetforslaget og dermed stemmer overens med den
forventede demografiudvikling.

Klippekortordningen
Ældrerådet henviser til den bekymring, som blev udtrykt i ældrerådets høringssvar til
budget 2021-2024. Det har stor betydning for de enkelte plejecentre og deres
muligheder for at yde noget ”ekstra” til borgerne, at de har klippekortordningen.
Ældrerådet vil derfor på det kraftigste opfordre til, at den nuværende bevilling på
klippekortordningen bevares, så der ikke sker en reduktion i den ugentlige tid, som
den enkelte borger modtager.

Rengøring
Det blev ved en tillægsaftale til budget 2021-2024 besluttet, at midlerne til at
beholde det nuværende niveau med rengøring hver 2. uge skal findes ved
budgetlægningen for 2022-2025.
Ældrerådet forventer, at dette indfries i budgetaftalen for 2022-2025, da det er både
uværdigt og uacceptabelt, hvis kommunens ældre borgere skal nøjes med rengøring
hver 3. uge, som der er lagt op til, hvis midlerne ikke sikres i budgettet. Vigtigheden

1

af rengøring er også blevet endnu mere tydelig, når man ser på den tid med
nedlukning pga. COVID-19, som vi lige har været igennem, hvor god hygiejne og
rengøring har været i ekstra fokus. Kommunen kan ikke byde sine ældre borgere
potentielt at blive mere udsat for smitte med diverse sygdomme, fordi rengøring
sættes ned til et minimum.

Planlagte besparelser på omsorgsområdet
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.

Afsluttende bemærkninger
Ældrerådet håber at ovenstående vil blive taget med i budgetaftalen for 2022-2025.
Derudover vil ældrerådet gerne henlede byrådets opmærksomhed på nogle områder
indenfor ældreplejen, som ældrerådet finder problematiske, og som med fordel kan
medtages i budget 2022-2025.
Byrådet har tidligere lovet færre forskellige ansigter i hjemmeplejen hos den enkelte
borger. Ældrerådet forventer, at byrådet vil medtage dette i budget 2022-2025 og se,
hvordan man kan finde en løsning på det meget skiftende hjemmeplejepersonale.
Ældrerådet er i forbindelse med høring af nyt udbud vedrørende bleer med bevilling
blevet opmærksomme på et område, som kræver en ny tilgang til borgerne. Der skal
være mulighed for at bevilge bleer nok til borgerne, så de kan blive skiftet efter
borgerens behov og ikke efter et i forvejen fastsat antal pr. døgn. Det er et spørgsmål
om værdighed og omsorg – og her mener ældrerådet ikke at kommunen skal spare!

På ældrerådets vegne
Med venlig hilsen
Per Boysen
Formand
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