Sundhed, Kultur og Omsorg

Område SYD

14. oktober 2019

Høringssvar vedr. budget 2020 - 2023

Lokal Område-MED i Område SYD har den 14. oktober 2019, afholdt møde for at afgive høringssvar i forhold til budget 2020 - 2023, som Randers Byråd har sendt i høring.

Budgetforslaget for 2020 - 2023 er gennemgået og drøftet.
MED udvalget tilkendegiver, at det er vigtig, at der overordnet og politisk er udstukket nogle områder, hvor
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Det lokale MED område SYD har derudover følgende kommentarer:
Omsorgsområdet og dermed Område SYD oplever et vedvarende stort pres på økonomien, som hænger
sammen med et stigende antal ældre, og at vores ældre generelt har et stigende behov og en større grad af
kompleksitet.
En forudsætning for kunne klare fremtidens udfordringer, er det vigtigt, at Omsorgsområdet også i fremtiden
modtager den fulde demografiregulering. Ifølge budgetforslaget vil demografireguleringen for Omsorgsområdet blive reguleret nedad fra 2020, hvilket udgør alene halvdelen af besparelserne i Omsorgsområdet

Kommentarer til de konkrete besparelsesforslag under Omsorgsområdet
Forslag til udmøntning
Lokal Område-MED SYD´s kommentarer
Pkt. 58
Ingen kommentarer – Besparelserne i 2019 kan dog
Helårsvirkning af gennemførte besparelser i 2019
mærkes i den daglige drift
Pkt. 59
Disse reduktioner af budgetterne vil medføre en
Reduktion af budgettet på Tryghedshotellet
reduktion i antallet af medarbejdere. Dette er ikke
beskrevet, men idet lønsummen er en stor del af
Pkt. 60
budgettet, vil det blive en konsekvens.
Reduktion af budgettet på Træningshøjskolen
Personalereduktionerne skal naturligvis ske på en
Pkt. 61
god og ordentlig måde ved brug af naturlig afgang,
Reduktion af budgettet på Døgngenoptræningen
omplacering og en jobbank
Pkt. 62
Reduktion af budgettet på Hospice Randers
Pkt. 63
MED-udvalget tilslutter sig boligplanens forslag om
Nedlæggelses af et center
at nedlægge et plejecenter, for at sikre sig tilstrækkelig økonomisk råderum til resten af Omsorgsområdet.
MED udvalget opfordrer desuden til, at der hurtigst

Pkt. 64
Nedlæggelses af et center mere i 2022

Pkt. 65
Omdannelse af ældreboliger med kald til ældreboliger uden fast bemanding
Pkt. 66
Fastholde lukning af aflastningsboliger
Pkt. 67
Fastholde lukning af aflastningsboliger
Pkt. 68
Reduktion af 2. hjælpertimer

Pkt. 69
Reduktion af budgettet til klippekort

Pkt. 70
Rengøring for en række borgere reduceres fra hver
2. uge til hver 3. uge
Pkt. 71
Rehabilitering
Støttestrømper/medicinhåndtering
Pkt. 72
Forøgelse af prisen på mad med 1. kr. pr. måltid
Pkt. 73
Besparelse vedr. virtuel hjemmepleje, hardware og
implementeringshjælp
Pkt. 74
Besparelses vedr. virtuel hjemmepleje i leveret tid,
som følge af at tilbuddet gøres obligatorisk for de,
der kan anvende dette
Pkt. 75
Nedlæggelse af natcentret
Pkt. 76
Salg af pladser på Terneparken til andre kommuner
Pkt. 77
Reduktion af puljebeløb
Pkt. 78
Rammebesparelse

muligt sættes navn på det center, så personalet på
alle 5 lukningstruede centre kan få arbejdsro.
Lukning af et center vil også få konsekvenser i form
af personalereduktion.
Personalereduktionerne skal naturligvis ske på en
god og ordentlig måde ved brug af naturlig afgang,
omplacering og en jobbank.
MED-udvalget kan også tilslutte sig forslag om at
lukke yderligere et plejecenter, for at sikre sig råderum. MED udvalget opfordrer til, at der hurtigst muligt sættes navn på det center– for dermed at give
ledelse og personale arbejdsro til denne proces.
Budget 2021

At reducere i antallet af aflastninger er betænkeligt,
der er allerede i dag et stort behov for aflastningspladser. Ved at nedlægge flere aflastningspladser vil
det blive sværere at finde plads til akutte situationer
og til ferieaflastningsophold
MED udvalget er meget betænkelig ved dette besparelsesforslag, da 2. hjælpertimer kun anvendes i
situationer, som kræver 2 personer, jf. arbejdsmiljøloven. Den økonomiske udgift til hjælpemidler, der
kan afhjælpe 2. hjælper kan frygtes at vil overstige
besparelsen.
MED udvalget forslår, at spare yderligere 2 mill. kr.
ved helt at fjerne tilbuddet med klippekort til borgere
på plejehjem og i Ældreboliger med kald, og lave
visitation til hjemmeboende borgere. Den yderligere
besparelse på 2 mill. kr. forslås anvendt til en mindre
besparelse på rengøring
Se pkt. 69
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