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HØRINGSSVAR:
Øget medbestemmelse til hjemmeboende borgere, om hvornår de ønsker det
varme måltid
Seniorrådet synes det er lidt af en tilsnigelse, at overskriften til besparelsen er ”øget medbestemmelse til hjemmeboende”. Det er jo ikke muligt at bestemme, at man ønsker ordningen
som hidtil?
ÆSU02:

Vi kan godt bakke op om beslutningen om at levere kølemad, som borgerne selv kan bestemme, hvornår de vil varme. Vi forudsætter dog, at de, der ikke kan oplæres i selv at varme,
fortsat må få leveret varm mad.
Det forudsætter også, at man tager hånd om småtspisende ældre, der bor alene hjemme, og
som ikke husker at spise, medmindre den varme mad ”banker på døren” hver dag.
Tvaer01 Rammereduktion på 1 pct.
Vi undrer os over, at den størst enkeltbesparelse i budgetforslaget er uspecificeret. Det vil
sige, at der kan gennemføres store besparelser, uden om de høringsberettigede organisationer.
Derfor er det vigtigt, at der bliver igangsat en politisk beslutningsproces vedr. konkrete forslag om besparelser, som der står i forslaget, så vi som interessenter kan forholde os til disse
via høringssvar.
En rammereduktion på 1% på serviceudgifter på tværs af alle områder risikerer at ramme
hårdt, netop der, hvor der er brug for service. Vi mener fx ikke, at personalenormeringer i
pleje- og omsorgsområdet tåler en reduktion, jf. den stående debat om kvaliteten af pleje og
omsorg på plejehjem og hos hjemmeboende
ÆSU04 Tilskud efter §79 til klubber og foreninger for ældre og handicappede borgere
reduceres
Seniorrådet mener fortsat, at det er vigtigt at kunne tildele midler efter § 79 til aktiviteter som
f.eks. udflugter arrangeret af støtteforeninger, til glæde og gavn for f.eks. plejehjemsbeboere.
Gode oplevelser giver bedre psykisk velbefindende, og såfremt dette kan komme ind under
forebyggende aktiviteter, finder vi det i orden. Vi har dog svært ved at støtte en reduktion i
netop dette område.
ÆSU05 Ophør af kørsel til træning
Seniorrådet frygter at en del ældre ikke vil deltage i vedligeholdelses træning (tilbud efter serviceloven), hvis der ikke tilbydes transport fremover.
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Det kan i forvejen være svært at motivere ældre til at gå til træning. Hvis de ikke får tilbudt
kørsel, frygter vi at de melder helt fra, med en forværring af helbredstilstanden til følge og
dermed også større udgifter for kommunen på længere sigt.
Øget brugerbetaling for madservice for plejecenterbeboere og hjemmeboende
Seniorrådet mener ikke, at en stigning i brugerbetaling for madservice bør gennemføres.
ÆSU09

Hvis man bor på plejecenter, har man ikke mulighed for at gå ned i et supermarked og købe
billige færdigretter. Nogle beboere har kun et meget lille beløb til overs til lommepenge (småfornødenheder, gaver til pårørende m.v.). Derfor ser vi, at pårørende til disse afbestiller et af
måltiderne til deres nære, da de mener det er dyrt, og da deres ældre er småtspisende.
Vi finder det derfor tilrådeligt, at alle på plejehjem tilmeldes den fulde madordning. Prisniveauet bør fastholdes.
Vi finder heller ikke at der bør foretages prisjustering for hjemmeboende. Vi mener at et sundt
og billigt måltid er en vigtig del af sundhed hos ældre. En stigning for måltidet – som mange i
forvejen finder dyrt – vil kunne medføre, at nogle melder fra ordningen, og dermed ikke får
spist tilstrækkeligt.
Vægttab og underernæring er det største helbredsmæssige problem hos ældre.
Derfor igen:

Seniorrådet mener ikke en stigning i brugerbetaling for madservice bør gennem-

føres.
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