Ældrerådets kommentar til Budget 2021
Ældrerådet har på møde den 25. august 2020 behandlet høringsdokumenterne til Kalundborg
Kommunes administrative forslag til Budget 2021.
Det administrative budget for 2021
Ældrerådet sætter stor pris på den gennemgang af budgettet, vi har fået fra økonomiafdelingen. Vi er
især glade for, at der nu tages klart hensyn til den demografiske udvikling i ældre- og
sygeplejen, og i det nære sundhedsvæsen.
Dog savner vi fortsat – som nævnt i forrige års høring - en borgervenlig ”Pixi-udgave”, der i tekst
og grafik beskriver de store linjer og prioriteringer. Vi foreslår, den til sin tid kan vedlægges det
endeligt vedtagne budget.
Ældrerådet har derudover ingen væsentlige kommentarer til det foreliggende administrative
budget for 2021. Men samtidig skal nævnes, at Ældrerådet nøje følger udviklingen i Jernholtparken
og i de temaer, der har været rejst på dialogmøderne med politikerne.
Direktionens perspektivnotat 2020-24
Ældrerådet sætter pris på, at direktionen udarbejder sit perspektivnotat for de kommende fire år. Det
glæder os, at den kommunale økonomi i øjeblikket er særdeles sund indenfor de givne rammer.
Men samtidig læser vi med alvorlig bekymring afsnit 5.1 om den demografiske udvikling frem til
2035. Her ventes der en kraftig stigning i antal ældre borgere, ikke mindst blandt den særligt
udsatte 80+ gruppe. Og samtidig ventes et tilsvarende fald i den erhvervsaktive alder. Vi frygter
de kommende alvorlige udfordringer for Strategien for det gode og værdige ældreliv. Ikke
mindst på baggrund af eftervirkningerne af CORONA krisen.
Der bliver allerede nu behov for udvikling af sociale og kulturelle indsatser, der modvirker ensomhed,
udsathed og svaghed.
Vi opfordrer derfor Kommunalbestyrelsen til at udvise rettidig omhu ved snarest muligt at opdatere
den kommunale udviklingsstrategi med klare, målbare resultater. Plus en handleplan, der viser
HVORDAN man vil nå disse mål.
Administrationens forslag til nye anlægsaktiviteter
Ældrerådet anerkender, at uanset kasseholdningens størrelse er anlægsaktiviteter begrænset af
budgetrammerne. Men netop derfor er det afgørende at få belyst og afvejet prioritering af
anlæg, set i forhold til borgernes demografi og deres bosættelsesbehov.
Vi lægger især vægt på øget opmærksomhed på faciliteter og bebyggelser, der etablerer
1. gode og værdige bolig, pleje og sundhedsfaciliteter for de mest udsatte ældre
2. passende og trygge boligområder og sociale/kulturelle faciliteter, der sikrer sundhed og velvære
for den store gruppe af selvhjulpne ældre. Ikke mindst for borgere udenfor de større bysamfund
3. passende boliger og sociale/kulturelle faciliteter for tiltrækning og fastholdelse af de
erhvervsaktive borgere, der sikrer et sundt skattegrundlag. Marketing er ikke nok….
Ældrerådet kan med Havneparken i Kalundborg pege på et konkret eksempel. Her kunne der i og
omkring det planlagte Multihus skabes et visionært kulturcentrum til gavn for både unge og
ældre, i lighed med, hvad der ses i talrige andre havnebyer. Det kunne støtte kommende
ungdomsuddannelser, turist- og sommerhussektoren såvel som bosætning af NOVO ansatte. Men man
når ikke langt med de budgetlagte 25 mio. kr.

