Hørringssvar OmrådeMED Sundhed og Omsorg
OmrådeMED Sundhed og Omsorg ønsker at opfordre Byrådet til at kigge bredt i Direktionens forslag med beredskabsinitiativer for ar finde de bedste løsninger for kommunen
ligesom man gerne ser, at Byrådet husker de allerede igangsatte besparelsesinitiativer
på sundheds- og ældreområdet.
OmrådeMED Sundhed og Omsorg ønsker at gøre opmærksom på, at det generelt for
sundheds- og ældreområdet gælder, at de fremlagte besparelsesinitiativer skal findes i
reduktion i personalet. Det rejser en generel bekymring for arbejdsmiljøet. Såfremt besparelserne gennemføres skal opgave- og personalemæssige konsekvenser tydeligt
fremgå.
OmrådeMED Sundhed og Omsorg udtrykker bekymring om, at en gennemgribende reduktion af serviceniveauet på sundheds- og ældreområdet vil kunne skabe udfordringer/negative følgevirkninger på andre områder. Det kan i sidste ende blive dyrt at implementere 10-B-7 og spare på konto 6 (og dermed Visitation til Sundhed og Omsorg), da
det kan resultere i længere sagsbehandlingstid og blive sværere at sikre hurtig implementering af besparelses/udviklingsinitiativer. Ligeledes kan en reduktion i budgettet til Værestederne og dermed muligheden for aflastning til borgere med demens betyde, at der kan
blive et større behov for hjemmepleje og sygepleje (12-B-5).
I forhold til klippekortsordningen for hjemmeboende borgere (12-B-2) og i plejeboligerne
(12-B-3) er ordningerne tiltænkt, at de svageste ældre har mulighed for en halv times
ekstra hjælp om ugen efter eget valg. Det er OmrådeMED Sundhed og Omsorgs vurdering, at en fjernelse af ordningen er bedre fremfor en reduktionen i grundbudgettet på
områderne, selvom dette kan gå udover borgernes livskvalitet og glæde i hverdagen og i
sidste ende have en negativ påvirkning på arbejdsmiljøet. Sagt på en anden måde vurderes, at en fjernelse af klippekortsordningerne er det bedste af to onder.
I forlængelse heraf ønsker OmrådeMED Sundhed og Omsorg at gøre Byrådet opmærksom på vigtigheden af, at serviceniveauet afpasses ressourcerne, så det tydeligt fremgår,
hvilken service, der kan forventes af kommunen.
En godkendelse af budgetblokken 12-B-4 fordrer, at kommunens værdighedspolitik revideres under fokusområdet livskvalitet. Der er under dette fokusområde noteret, at der
skal være flere menneskelige ressourcer på plejecentrene til aktivering om eftermiddagen
og om aftenen.
Et af kommunens mål er at være foran, når det gælder udvikling af nye, intelligente løsninger i kommunen, og hvor fokus er på både bedre kvalitet, effektivisering samt frem-
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tidssikring og indhentning af økonomiske gevinster. Med godkendelse af 10-B-3 samt en
reduktion i veltekpuljen på 1 mio. kr. risikeres, at forskellige udviklingsprojekter ikke kan
igangsættes.
Både den demografiske udvikling og udviklingen af det nære sundhedsvæsen fordrer, at
sundheds- og ældreområdet hele tiden tænker på nye måder at løse kerneopgaven på.
Det kræver blandt andet, at der er økonomi til investering i nye teknologier og andre
hjælpemidler, så der både sikres kvalitet for borgeren samt et godt arbejdsmiljø.Et eksempel er udrulningen af telemedicin eller implementering af ubemandede bookingsystemer, som fordrer en investering i de rigtige teknologier for at kunne indhente den ønskede effekt.
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