Fredensborg Kommune den 22. september 2019

Seniorrådets kommentar til Fredensborg Kommunes budget
2020 – 2023
Generel kommentar
I nedenstående tabel kommenterer Seniorrådet udvalgte punkter i det fremlagte ”Budgetkatalog 2020 – 2023” – det såkaldte sparekatalog.
Selv om Seniorrådets på datoen for denne udtalelse ikke er bekendt med de endelige
rammer – herunder de nye, tildelte statslige tilskud – så har vi forventninger til Byrådets
endelige beslutninger.
I ”Aftale om kommunernes økonomi for 2020” hedder det bl.a. i indledningen:
”Regeringen og KL er enige om, at aftalen om kommunernes økonomi for 2020 dækker
den demografiske udvikling og samtidig giver mulighed for at udvikle kernevelfærden og
ansætte flere velfærdsmedarbejdere”
Seniorrådet forventer derfor, at der ikke sker egentlige serviceforringelser for ældrebefolkningen.
Seniorrådet påskønner endvidere det saglige arbejde, der er nedlagt i kommunens reviderede demografiske fremskrivning af økonomien på ældreområdet, fremlagt sammen
med forårets budgetmaterialer.

Korte kommentarer til udvalgte punkter i ”Budgetkataloget”
Emne i ”Budgetkataloget”

Seniorrådets kommentar

3.1 Flextur

Mange ældre mennesker er henvist til offentlig transport,
blandt andet fordi de hverken har bil og/eller kørekort.
Flextrafik supplerer på fortrinlig vis det kollektive trafiksystem af busser og tog. Byrådet besluttede ved sidste års budgetforlig at fastholde serviceniveauet på Flextransport. Seniorrådet er derfor mod en forringelse eller
nedlæggelse af Flextur systemet
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Emne i ”Budgetkataloget”

Seniorrådets kommentar

13.1 Pilebo personale

Aftale om kommunernes økonomi, jf. de generelle bemærkninger, tilsiger, at der ikke skal spares personale

13.4
hjælp

Rengøring/hjemme-

Byrådet besluttede ved sidste års budgetforlig at fastholde
serviceniveauet på rengøring. Det samme bør ske i år

13.5 Omsorgsmæssige ydelser

For de aller svageste ældre forringes serviceniveauet. Det
finder Seniorrådet direkte uacceptabelt

13.6 Træningspersonale

Flere ældre – flere kronisk syge. Et godt ældreliv trods
sygdom forudsætter træning og rehabilitering. Uacceptabel besparelse
Byrådet har besluttet at rådet skal eksistere i Byrådets nuværende valgperiode. I Byrådets ældrepolitiske, vedtagne
papir: ”Et godt ældreliv” er et prioriteret tema: Forebyggelse via tidlig indsats. Uacceptabelt spareforslag

13.7 Forebyggelsesrådet

13.8
Gigt
(”GLA:D”)

og

13.9 Klippekort

træning

Mere end 40 % af ældrebefolkningen lever dagligdagen
med slidgigt. Den politisk vedtagne 5-års gigthandingsplan
for kommunens ældre indbefatter kommunalt organiseret,
gratis såkaldt GLA:D-kursus. Livskvalitet og funktionsevne
er resultatet for de ældre. Borgmesterbrev til Regionsrådets formand har anbefalet forløbsprogram for gigt i hele
regionen. GLA:D kursus er en komponent i et sådant program. Uacceptabelt spareforslag

Har haft stor betydning for plejehjemsbeboeres sociale aktiviteter. Uacceptabel service reduktion

med venlig hilsen
Niels Søndergaard
formand for Fredensborg Seniorråd
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