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Seniorrådets høringssvar til budgetforslag 2020-23
Seniorrådet kan for en gangs skyld give et rosende ord til budgetforslaget, hvor der
ikke er udmøntet sparepuljer – modsat tidligere år. Det glæder os.
Derimod kan Seniorrådet ikke som budgetforslagets forligsparter glæde sig over, at
det er lykkedes at fastholde serviceniveauet på de store velfærdsområder. De senere
år har pengene ikke fuldt ud fulgt med det stigende antal ældre år for år med øget
behov for omsorg og hjælp, som bl.a. har øget travlheden for de ansatte.
I betragtning af befolkningsudviklingen i Aabenraa Kommune med en mærkbar stigning af ældre 75-84-årige med ca. 200 til 300 hvert år fra 2019 har Seniorrådet rettet
opmærksomheden herpå og vil foreslå, at der i budget 2020 oprettes en ”Bufferpulje” til at modgå et uforudset større behov for omsorg, hjælp og pleje end afsat i
budgetforslaget. Ligeledes vil Seniorrådet gerne se et markant løft af serviceniveauet i
hjemmeplejen generelt, så det afgørende her bliver de ældres behov og ikke kommunens afsatte midler.
”Buffer-puljen” kan også være en garant for yderligere udgifter til kommunen ved sygehusenes flytning af arbejdsopgaver til kommunen f.eks. genoptræning efter indlæggelse.
Endelig vil Seniorrådet gerne i lighed med tidligere år foreslå et markant løft af nattevagter på kommunens plejehjem. I en undersøgelse af VIVE (”Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd”) foretaget for FOA og Ældresagen, er der på de
bedste plejehjem ansat 1 nattevagt til 6 beboere, medens der modsat også kan findes
1 nattevagt til 42 beboere! 1 nattevagt har i gennemsnit fra undersøgelsen 20,4 beboere, men hvis 2 beboere får brug for akut hjælp samtidig, er det umuligt for nattevagten at hjælpe begge beboere lige hurtigt. Dette harmonerer ikke med Værdighedspolitikken, hvorfor vi foreslår en minimums-normering for nattevagter på kommunens
plejehjem, så der ikke kun er én nattevagt.
Seniorrådet mener afslutningsvis, at det ikke er nok med økonomiske midler til den
demografiske befolkningsudvikling med flere ældre, idet der også skal være mere personale og tid til omsorg og pleje i hverdagen.

