Ældrerådets kommentar til Budget 2020
Ældrerådet har på sit møde 30. september 2019 behandlet høringsdokumenterne til Kalundborg Kommunes
administrative forslag til Budget 2020.
Ældrerådet har følgende bemærkninger:

Det politisk vedtagne budget bør fremover indeholde et
borgervenligt sammendrag
Helt overordnet vil Ældrerådet foreslå, at det politiske vedtagne budget indeholder et kortfattet sammendrag (gerne
med grafik, henvisninger og hjemmesidelinks) der i klar og borgervenlig tekst blandt andet fremhæver:
 En oversigt over de kommunale udvalgs udgiftsposter fordelt på Kalundborg byområde, Kalundborg Nord og
Kalundborg Syd
 De vigtigste budget ÆNDRINGER i form af besparelser/stigninger på de enkelte udvalgs driftsbudget med
tilhørende beskrivelse af konsekvenserne for borgernes velfærd
 De vigtigste planlagte/besluttede anlægsposter (i kommende 3 års periode) med kort begrundelse i form af
formål, målgruppe og projektbeskrivelse.
Sammendraget bør tillige indeholde en kort beskrivelse af sammenhængen med de kommunale strategier og
handleplaner.

Budgetposterne bør afspejle ældre- og sundhedssektorens vækst og
de konkrete LOKALE forhold og behov i HELE Kalundborg Kommune
Ifølge Kalundborg Kommunes ”Strategi for det Gode og Værdige Ældreliv ” stiger befolkningen med ca. 300 ældre
om året (næsten 1000 i planperioden 2020-23). Samtidig stiger levealderen, så der må løbende ventes stigende
behov for kommunal pleje- og sundhedsindsats. Det er derfor bekymrende, at ældremilliardens overgang til
bloktilskud har medført en væsentlig nedgang i ældreindsatserne.
Den 3. juni 2019 godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget en besparelse på 1 million kr. af driftsbudgettet 2020 i
forbindelse med Ældremilliardens administrative ændring til bloktilskud. På baggrund af det stigende behov og
foregående års allerede foretagne besparelser er Ældrerådet uenig i denne beslutning.

Ældresektorens budgetposter bør




øges i overensstemmelse med befolkningsudvikling og sundhedstilstand
sikre ensartet velfærdsindsats over hele kommunen
udmøntes i konkret handling med konstruktiv inddragelse af berørte borgere

Personalereduktionerne bør standses
Reduktioner i ældre- og sundhedssektorens personale bør som hovedregel undlades. Særlig vigtig er fastholdelse af
indsatser vedrørende varme og kvalificerede hænder i den nære indsats overfor borgerne.
Det gælder især indsatser i forbindelse med
 Det stigende antal demente og deres pårørende
 Forebyggelse blandt raske ældre
 Fællesskab og ensomhed

Besparelser bør kompenseres med konkrete alternativer
Regneark er gode til at holde styr på penge, men budgetbalance er kun en del af den kommunale forvaltning. En
handleplan for organisatorisk og teknisk kompensation for besparelser bør udarbejdes for at opnå mest mulig
velfærd for borgernes penge.

Forvaltningen bør aktivt fremme


Øget inddragelse af og konstruktiv dialog med borgere og brugere




Samskabelse med inddragelse af ressourcer fra foreninger og erhvervsliv
Introduktion af nye tekniske hjælpemidler

