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Høring i forbindelse med Budget 2020-2023
Ældrerådet har på rådets møde d. 16. oktober 2019 behandlet sagen ”Budget 20202023” og har følgende bemærkninger:
Ældrerådet ønsker at udtale en bekymringer over, at omsorgsområdet bærer en
meget stor del af de samlede besparelser set i forhold til, hvad de øvrige områder
skal spare. Udover 0,5 % besparelsen skal området også bære en stor regulering på
demografien. Rådet er bekymret over udsigten til nedgang i det samlede
serviceniveau for borgerne på omsorgsområdet i en tid, hvor ældre generelt har et
stigende behov og en større grad af kompleksitet.
Rådet har i tidligere høringssvar sat fokus på presset fra demografiudviklingen – og
gør det nu igen. Rådet finder det afgørende at gøre opmærksom på, at det er en
vigtig forudsætning for omsorgsområdet budget, at demografireguleringen
tilbageføres til oprindelig niveau og bliver varigt fra 2020. Det tilførte demografi har
hidtil betydet, at området har kunnet klare at understøtte flere ældre. Fremadrettet
vil dette være meget svært, idet demografien – efter det foreliggende – reguleres
nedad fra 2020.
Ældrerådet er bekymret over, at omsorgsområdet skal gennemføre meget store
besparelser samtidig med at udviklingen i antallet af ældre, herunder den ældste
aldersgruppe, udvikler sig markant. Rådet vil også henlede opmærksomheden på den
udvikling, at flere og flere opgaver udlægges fra sygehusene til det nære
sundhedsvæsen. Rådet ønsker også at pege på, at der er forskning, der viser, at sund
aldring ikke ser ud til at finde sted i den udstrækning, vi tidligere har troet. Borgerne
bliver ældre – men antallet af år, hvor der er sygdom, herunder multisygdom,
forventes ikke reduceret.
Omsorgsområdet vil også fremadrettet være under et uforholdsmæssigt stort pres.
Derfor foreslår rådet, at der politisk sættes ind med en nødvendig og visionær
drøftelse af løsningsmodeller, som kan sikre en fortsat kompetent og kvalificeret
indsats på omsorgsområdet, hvor der er hårdt brug for alle hænder. I relation hertil
bemærkes også, at såfremt nedlæggelser og besparelser er uundgåelige, da ønskes
det, at Randers Kommune sparer på anlæg og på den måde bevarer flest muligt

ansatte. Rådet går i øvrigt ud fra, at de ansatte tilbydes anden ansættelse inden for
hjemmeplejen og at de ellers afvikles ved naturlig afgang.
For så vidt angår midler fra hhv. klippekortsordningen, ældremilliarden og
velfærdsmilliarderne, da bemærkes, at midlerne ikke skal flyde sammen med andre
midler i en samlet pulje, hvor det risikeres, at de bruges på andre områder end det
har været tiltænkt.
Rådet vil afslutningsvist henlede opmærksomheden på nogle af de bemærkninger,
som blev fremsat i rådets høringssvar af 14. november 2018 vedr. ”Forslag til
udmøntning af effektiviserings-/besparelsesforslag 2019”:




Ældrerådet understreger vigtigheden af, at det fortsat skal være trygt og godt at bo
og blive gammel i Randers Kommune - herunder også i yderområderne - som det er
beskrevet i byrådets nye Omsorgs- og Værdighedspolitik.
Rengøringsstandarden ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge:
Det kan ældrerådet under ingen omstændigheder anbefale.
Velfærdsteknologi:
Ældrerådet har ikke nogen indvendinger, ud over at det fortsat skal være et
tilbud/ikke påtvunget.
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