Ældrerådets høringssvar i forbindelse med genåbningen af budget 2020.
12-B-4 og 12-B-5 Klippekortordning hjemmeboende og borgere i plejeboliger
Ældrerådet fraråder at klippekortordningerne afvikles eller reduceres yderligere.
Afvikling af klippekortordningerne vil betyde, at nogle af de mest svækkede ældre ikke kan få den ekstra tid
til hjælp, omsorg og deltagelse i aktiviteter, som de kan med klippekortordningen, idet der ikke er
personaleressourcer til dette og f.eks. til at få ledsagelse til frisør, læge og sociale og kulturelle
arrangementer. Det er også vigtigt stadig at have fokus på at mindske ensomheden, bl.a. med muligheden
for at deltage i sociale aktiviteter.
De beløb som er afsat til klippekortordningerne kommer fra en statslig pulje, som nu ganske vist indgår i
bloktilskuddet, men kommunen får stadig pengene fra staten. Puljerne havde til formål at forbedre
vilkårene for de ældste og mest skrøbelige borgere, herunder at øge livskvalitet og mindske isolation og
ensomhed. Behovet blandt de mest skrøbelige borgere med omfattende begrænsninger i funktionsevnen
er ikke blevet mindre, og bliver det ikke med væksten i andelen af ældre.

12-B-6 Afvikling af midler til flere hænder til aktivering i plejeboligerne.
Ældrerådet fraråder at midlerne til flere hænder i aktivering i plejeboligerne afvikles.
Afvikling af midler til flere hænder til aktivering i plejeboligerne vil medføre færre aktiviteter i
eftermiddagstimerne og dermed lange eftermiddage uden mulighed for deltagelse i aktivitet med øget
ensomhed og isolation til følge. Det vil også være i strid med kommunens værdighedspolitik.
Den helt nye brugertilfredshedsundersøgelse i plejeboligerne viser, at 21 % oplever ensomhed og 21 %
mener ikke, at de deltager i fællesskaber i den udstrækning, de ønsker det. Ældrerådet vurderer, at en
afvikling af midler til flere hænder til aktivering vil øge denne oplevelse af ensomhed yderligere.
Værdighedsmidlerne var målrettet ældreområdet. Ældrerådet har den holdning, at midler fra
værdighedspuljen fortsat skal bruges til de formål inden for ældreområdet, de var tiltænkt.
12-B-8 Nedlukning af 10 plejeboliger i Søhusparken.
I en periode, hvor der tilsyneladende er overskud af plejeboliger, kan Ældrerådet tilslutte sig en midlertidig
nedlukning, men med væksten i antallet af ældre må det forventes, at det bliver behov for boligerne igen.
Det anbefales at have fokus på udviklingen på ventelisten og dækningsprocenten i forhold borgere over 65
år og antal plejeboliger.
12-B-9 Reduceret serviceniveau § 83 (ændring af den almindelige frekvens for rengøring fra hver 2. uge til
hver 3. uge)
Ældrerådet anbefaler at fastholde rengøring hver 2. uge af hensyn til hygiejnen og den ældre borgers
oplevelse af værdighed.
12-B-10 Værested demens (reduktion fra 2 til 1 tilbud)
Ældrerådet vurderer at det af hensyn til såvel den ældre demente som den pårørende er vigtigt, at der er 2
tilbud. Dels for at mindske transporttid for den demente borger, dels for at opretholde muligheden for
vejledning og aflastning af pårørende, som er vigtig i et demensforløb.
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Generelt
Ældrerådet fraråder at ældreområdet med et stigende antal ældre igen udsættes for besparelser. Syddjurs
er i forvejen en af de kommuner, som bruger mindst til pleje og omsorg pr. borger over 65 år.
Med venlig hilsen
Ældrerådet Syddjurs
Rita Stokholm Vinding Næstformand
Elsa Bannebjerg
Formand
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