Dato: 27. september 2021

Kommentar til udvalgte dele af høringssvar til budget 2022-2025
HMU, Seniorrådet og Handicaprådet har i overensstemmelse med budgetproceduren for
budget 2022-2025 fremsendt høringssvar til det budgetforslag som Byrådet den 22.
september 2021 førstebehandlede og oversendte til 2. behandling den 13. oktober.
De følgende bemærkninger har til hensigt at imødekomme en række af de spørgsmål
som byrådet eller medlemmer af byrådet kunne have til de fremsendte høringssvar.
1) Høringsvar fra HMU.
Den samlede ramme til personaleaktiviteter herunder til trivselsordningen udgør
3,8 mio. kr. i 2022. Rammen prioriteres i budgettet og kan gøres både større og
mindre ved en politisk prioritering.
Det bemærkes, at udmøntningen af trivselsordningen sker efter nærmere drøftelse i HMU og en eventuel omprioritering mellem indsatser med henblik på at
reducere oplevet ventetid ligeledes kan aftales af HMU inden for den nuværende
ramme til trivselsordningen.
2) Høringssvar fra Seniorrådet
Kommentar til forslaget om ansættelse af minimum 2 faste nattevagter på kommunens plejehjem. Af nedenstående figur fremgår oversigten over antal nattevagter på kommunens plejehjem (antallet af beboere er angivet i parentes).
Plejehjem
Kirketoften ( 20 )
Bovrup ( 26 )
Grønningen ( 19 )
Grønnegården ( 39 )
Birkelund ( 32 )
Rønshave ( 40 )
Lergården ( 84 )
Rise ( 72+12 )

Antal nattevagter
1. nattevagt
1. nattevagt
1. nattevagt
2. nattevagter
1½ nattevagt
1½ nattevagt
2. nattevagter
3. nattevagter
En af de tre er fast i
specialenheden.

Social og sundhedsforvaltningen oplyser endvidere, at der altid tages hensyn til
beboernes behov. Der er i perioder en ekstra nattevagt på det enkelte plejehjem, efter vurdering fra nattevagterne. Der bliver også prioriteret ekstra nattevagts timer eks. til kl. 24.00 og dagvagter møder ind kl. 6.00 efter behov.
Hverken sektor-MED-udvalget i Social & Sundhed eller Hoved-MED-udvalget
(HMU) har i høringssvar kommenteret på antallet af nattevagter på kommunens plejehjem.

3) Høringssvar fra Handicaprådet
I forhold til bemærkning om omstrukturering på Tale, Høre og Syn centeret bemærkes, at serviceniveauet i Tale, Høre og Syn behandles på udvalgsmøde i
Social- og Sundhedsudvalget den 6. oktober 2021 og at dette ikke har været
genstand for en selvstændig prioritering i budgetlægningen.
I forhold til bemærkning om individuelle hensyn ved visitering af ortopædiske
sko bemærkes, Serviceniveauet i Aabenraa Kommune følger vejledningen af
lovgivningen på området.
Af lovgivningen fremgår det, at der kan genbevilliges sko efter 18 måneder fra
det tidspunkt, hvor borgeren har modtaget det første par sko.
Der kan være særlige hensyn, der gør, at borgeren kan få et ekstra par sko –
f.eks. af hygiejniske årsager.
Der bevilliges fra begyndelsen som udgangspunkt to par sko. Et par til udendørs brug – en støvle eller tæt sko, og en sandal der også kan benyttes indendørs. Borgeren vælger dog selv, hvilken form for sko/støvle/sandal han/hun
ønsker at have i udvalg.
Der har været minimum en sag i ankestyrelsen det seneste år. Ankestyrelsen
gav kommunen medhold.
I relation til bemærkning om indsats for pårørende bemærkes det, at der i regi
af Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel er ansat en pårørenderådgiver, som
laver – primært individuel - pårørenderådgivning.
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