Høringssvar fra Sundhed og Myndighed
Resumé af høringssvaret
Sundhed og Myndighed ser positivt på en udvidelse af budgetterne på Ældre- og Sundhedsområdet
som følge af en stigende udvikling i demografien i ældre- og sygeplejen og den generelle udvikling i
det nære sundhedsvæsen. Som afled konsekvens heraf bør der også ske en tilførsel af budgettet til
Sundhed og Myndighed, der oplever en stigende opgavemængde og kompleksitet i borgersager. Det
anbefales videre, at afdelingsbudgetterne skånes for reduktioner, hvis kommunens kassebeholdning
har en størrelse, der gør, at udgifterne kan betales heraf, f.eks. feriepengeforpligtigelsen.
Udviklingen i demografien i ældre- og sygeplejen og det nære sundhedsvæsen
På ældreområdet øges antallet af ældre borgere samtidig med, at der sker en løbende
opgaveflytning fra bl.a. andet regionerne. Det betyder bl.a., at
•
•
•

der bliver flere ældre, der har behov for hjemmehjælp og hjælpemidler
borgerne bliver udskrevet meget tidligt med komplekse behov, hvilket øger arbejdspresset i
kommunerne. Ofte udskrives borgerne med meget kort varsel
opgaverne omkring borgerne er blevet mere komplekse med større koordinering med
forskellige samarbejdspartnere og borgers netværk.

På den baggrund ser Sundhed og Myndighed meget positivt på, at budgettet til at imødegå
konsekvenser af den demografiske udvikling forhøjes, at der afsættes flere midler til udviklingen af
det nære sundhedsvæsen, og at der afsættes midler til borgere, der kræver et særligt
institutionsophold for at dække deres behov.
I sundhed og Myndighed oplever vi også afledte konsekvenser af den demografiske udvikling og
udviklingen i det nære sundhedsvæsen:
•

•

•
•

Den øgede andel af ældre og dermed også det øgede antal medarbejdere på ældreområdet
(inkl. fordoblingen af elevantallet) medfører en øget arbejdsmængde ift. antallet af sager
der skal behandles, flere samarbejdspartnere, mere brugeradministration, et stigende antal
af IT-systemer på ældreområdet, der skal anvendes og administreres m.v.
Flere og flere borgere har ikke noget netværk, som kan hjælpe dem. På den baggrund
oplever Sundhed og Myndighed et stigende antal henvendelser fra jobcenter,
misbrugscenter, voksen-specialenheden og andre samarbejdspartnere, fordi borgeren falder
mellem to stole
En øget mængde lovgivning med deraf mere komplicerede borgersager og udgiftsglidning
mellem enheder som f.eks. konsekvens af principafgørelser.
Efterspørgsel af central hjælp fra leverandørerne vedr. komplicerede sager om f.eks.
aktindsigt.

I takt med ovenstående demografiudvikling og diverse afledte konsekvenser heraf – også inden for
myndighedsområdet - er der behov for, at Sundhed og Myndighed ressourcemæssigt styrkes på
samme måde som hos leverandørerne. Bl.a. er der behov for kompetenceudvikling i Sundhed og
Myndighed for at holde trit med lovgivningen og den generelle udvikling på hele afdelingens
opgaveområde. Lovgivningsmæssigt er sagerne med borgerne blevet mere komplicerede og
sagsbehandlingen og dokumentationen er absolut ikke blevet forenklet. For at kunne sikre
borgerens retssikkerhed og overholde lovgivningen, er der brug for et løft i kompetenceudviklingen,
der vurderes ikke at kunne afholdes indenfor de nuværende budgetter.

I sundhed og Myndighed har medarbejderne som udgangspunkt kun den basisuddannelse, som
man fik ved ansættelsen.
Om kassebeholdning og lønbudgetter
Sundhed og Myndigheds løn og driftsbudget er alene i det sidste år blevet beskåret med 200.000
kr. Det har stor indflydelse på bl.a. mulighederne for kompetenceudvikling af medarbejderne og
fornyelse af IT-redskaber. I den forbindelse opfordrer afdelingen til, at hvis det overhovedet er
muligt, så bør feriepengeforpligtigelserne afholdes på én gang, så det ikke bliver en løbende
”belastning” for afdelingerne.
I Sundhed og Myndighed er der ud over et stort ønske om kompetenceudvikling et ønske om
bærbare computere til medarbejderne, der har behov for at kunne færdiggøre arbejdet ifm.
hjemmebesøg. Det ville gøre arbejdsgangene meget mere fleksible og effektive. Videre er behov for
en opgradering til mobiltelefoner, der er tidssvarende og kan mere end kun modtage opkald.

