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Høringssvar vedr. besparelser:
Ældrerådet tager de fleste af besparelserne til efterretning. Der er dog områder, hvor vi finder, at de
vil få gennemgribende og ødelæggende betydning for medarbejderne og dermed også for de berørte
ældre borgerne.
Mindre kompetenceudvikling. Ældrerådet kan ikke acceptere, at der skæres ned på
medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling.
Presset på frontmedarbejderne inden for plejeområdet er allerede ekstremt højt, såvel
tidsmæssigt som fagligt. Der er allerede flere eksempler på, at ændringer i borgerens tilstand
ikke registreres på tilfredsstillende vis. Personalet har behov for tid og faglighed til at klare
disse udfordringer.
Sygefraværet blandt frontpersonalet er meget høj, og en yderligere forringelse af deres vilkår
vil medføre, at det tilbageværende personale ikke kan efterkomme de behov, der er for hjælp.
Gruppen af ældre med hjælp-behov er stigende (den demografiske udvikling) og tilsvarende
kompleksiteten i opgavernes art grundet opgaveglidningen fra sygehus til hjemmeplejen. Dette
vil kræve endnu højere faglighed hos frontpersonalet, hvorfor de gennem faglig
kompetenceudvikling bør klædes på til disse opgaver.
Kompetenceenheden under Akutteam Odense er med til at give den faglige vejledning
og undervisning (kompetenceløft) til frontpersonalet i hjemmeplejen, og i forbindelse med, at de
fremover skal løfte flere nye opgaver (opgaveglidning fra sygehus til hjemmepleje), så må vi på det
kraftigste fraråde denne del af besparelsen.
Aktiv Odense er et vigtigt lysglimt i borgernes hverdag, og en nedskæring af aktiviteterne vil gøre
hverdagen trist for mange af vore ældre borgere. Samtidig ville ét af de få tilbud, der er for borgere i
arbejdsprøvning og i flexjob falde bort.
Mimers Brønd er af stor betydning for de borgere, der benytter tilbuddet, og for kvinder af anden
etnisk oprindelse kan det være en stor hjælp til at komme ud af ensomheden og få kendskab til det
danske sundhedssystem. Dette baner vejen for, der kan sættes ind med de nødvendige
sundhedsfaglige og andre forebyggelige indsatser, hvilket kan bedre borgerens helbred,
helhedssituation og livskvalitet. Endelig kan det måske også medføre, at de kommer til at føle
større tilknytning til det danske samfund.
At lukke Mimers Brønd vil ramme en mindre, men i forvejen meget svag og udsat gruppe af
ældre i vores samfund. Den anslåede besparelse ved en lukning står slet ikke mål med
betydningen af værestedet for de ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk.
Seniorhuset er et stort aktiv for rigtig mange ældre. Vi frygter, at den store besparelse ville kunne
ramme den vedligeholdende træning til borgere, der har været i rehabiliteringsforløb. I Ældrerådet
anser vi den vedligeholdende og forebyggende træning for at være særdeles vigtig, så borgerne kan
bevare en god fysik.

Ældre- og Handicapforvaltningens budget 2020.
Ældrerådet værdsætter, at Byrådet har prioriteret flere midler til velfærdsområderne, herunder
ældreområdet. Desuden finder vi det positivt, at kommunens andel af Ældremilliarden også i 2020
kommer kommunens ældre til gode, selv om det beløb ikke i sig selv er nok til at dække de stigende
udgifter til ældre som følge af den demografiske udvikling.
Budgetmaterialet belyser klart behovet for yderligere midler til ældreområdet i de kommende år,
primært på grund af, at antallet af ældre borgere er stigende, men også på grund af forventningerne
til øgede kommunale udgifter som følge af behovet for et mere sammenhængende sundhedsvæsen.
Ældrerådet har prioriteret nogle områder, som vi vil bede udvalget overveje, når de egentlige
budgetdrøftelser går i gang. Det drejer sig om følgende:
1.

Aflastningspladser/akutpladser. Et ønske, vi flere gange har fremført, bl.a. for at finde mere
smidige og værdige løsninger for mennesker, der ikke passer ind i de bestående tilbud.
2. Normeringer, herunder uddannelse og kompetencer. Odense Kommune ligger lavt i mange

3.

4.

5.
6.
7.

sammenligninger af nøgletal på ældreområdet. Der er simpelt hen behov for flere hænder i
de udførende funktioner. Der er også behov for et fortsat skarpt fokus på efteruddannelse af
personalet, ligesom organiseringen af opgaverne kunne overvejes.
Visitationskrav til plejehjem. Den tidligere beslutning om at alle pladser på plejehjem skal
gives til demente, bør revurderes. Visitationsreglerne bør revurderes, så der også kan findes
plads til ældre,der ikke er meget stærkt svækkede og/eller demente. Måske i en helt ny type
plejehjem.
Frisklavet mad på plejehjemmene. Maden og måltidet er vigtige elementer i en god pleje,
og derfor bør det overvejes, hvordan der kan skabes de bedste rammer for måltider og for
produktion af mad på plejehjemmene.
Boligformer, der opfylder de ældres behov. Vi havde gerne set, at der i anlægsbudgettet var
afsat penge til etablering af boliger, der passer til nutidens ældres ønsker og behov
Klippekortsordningerne ser vi gerne videreført i fuldt omfang.
Lokale dagcentre. I lokalområderne kunne der, gerne i samarbejde med lokale foreninger og

institutioner, etableres dagcentre for både demente og andre ældre, til gavn for både de ældre
og deres pårørende. Vi havde gerne set midler på anlægsbudgetterne til dette formål.
8. Vi så gerne, at SBH-kørslen blev udvidet til også at omfatte kørsel for demente og andre
psykisk syge.
Ældrerådet finder det forkert, at der i anlægsbudgetterne slet ikke er afsat penge til velfærdsteknologi. Det stemmer dårligt overens med både et øget behov hos de ældre og den kraftige udvikling af
robotteknologier,som ikke mindst Odense Kommune er kendt for, og her burde være mulighed for
et større samarbejde.
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