Seniorrådets høringssvar til udkast til budget 2021 – 2024

Seniorrådet glæder sig over at der i budgetforliget 2021 – 2024 er taget skridt til at vedtage mere holdbare
budgetter for det kommende budgetår.
Seniorrådet hilser velkommen, at der med dette forlig endvidere tages skridt til at forstærke indsatsen for at
uddanne og fastholde personale i ældresektoren, idet rådet lægger til grund, at det er vejen frem mod stabile
arbejdsforhold til glæde for såvel borgerne som personale. Dette skridt kan være afgørende for såvel kultur
som arbejdsmiljø i plejesektoren.
Seniorrådet vil gerne inddrages mere i dette arbejde, da vi ser en opgave omkring de mange ældre i en kort
fremtid ikke er økonomi alene, men at der skal indsættes kræfter med stor kompetence på området for at få
tilgangen af medarbejdere tilpasset behovet.
Seniorrådet vil i fortsættelse heraf tillade sig at arbejde videre med anbefalinger om at byrådet igangsætter et
samlet udviklingsprojekt for at TILTRÆKKE – UDDANNE – og FASTHOLDE personale i ældresektoren.
Det er vigtigt for Seniorrådet at anbefale, at tiden ikke er til store reformer eller strukturforandringer, men at
personalet og området har behov for ro og tryghed til at få styrket de nuværende udfordringer.
Udbygning af plejeboligkapaciteten i overensstemmelse med byrådets vedtagne plejeboligplan, der allerede
matcher kommunens generelle struktur, anser Seniorrådet som meget vigtig.
Nyt plejecenter i Galten på ”den gamle rådhusgrund” og derved undgå udenbys genhusning, som jo ikke er
sundt for plejeboligbeboerne, har Seniorrådets opbakning
Søkilde udbydes i 2021 til boformer for ælde/seniorer på de beskrevne betingelser har Seniorrådets
opbakning. Det er vigtigt for Seniorrådet at anføre, at de beboere, som primært skal bo på Søkilde, skal ikke
være plejekrævende, da vi mener det falder uden for tankerne omkring plejeboligplanen. Det er vigtigt at
boligformerne falder inden for Skanderborg kommunes boligpolitik.
Etablering af akutpladser efter nationale kvalitetsstandarder falder helt i tråd med Seniorrådets tidligere
anbefalinger.
Værdighedsmidlerne bør fortsat anvendes til de formål, de er tildelt siden 2016. Skanderborg kommune
modtager fortsat disse særligt allokerede midler til ældreområdet, - nu som en del af bloktilskuddet. Ved
tidligere drøftelser med Socialudvalget har Seniorrådet anerkendt, at midlerne kan disponeres inden for de
områder midlerne er bevilliget til.
Derfor anbefaler Seniorrådet, at der i forbindelse med budget 2021 – 2024 fremgår hvad værdighedsmidlerne
svarende til 8,5 mio kr. anvendes til i overensstemmelse med de grundlæggende formål.
Seniorrådet ser gerne udmøntningen af de 8.5 mill kr. sker med mere inddragelse af Seniorrådet ved evt.
omprioriteringer samt brugen midlerne til styrkelse af de ældres hverdage i disse tider. Det er vigtigt for
Seniorrådet at vi husker, at de svage ældre får en værdig afslutning på livet, som ophold i plejeboliger jo er.
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