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Seniorrådet har følgende høringssvar:

FKU3 – REDUKTION AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING
Seniorrådet anbefaler, at tilskuddet til Folkeoplysende voksenundervisning ikke reduceres
yderligere. For mange seniorer i Høje-Taastrup kommune er det en vigtig lejlighed til at få og
vedligeholde et netværk med andre, som de deler interesser med. Imidlertid kan prisen på
deltagelse være en hindring for at de kan deltage i undervisningen, og derfor forøger vi
risikoen for at vi får flere ensomme borgere i kommunen.

TU1 – BUDGET TIL ASFALTSLIDLAG TIL VEJE OG STIER REDUCERES
Seniorrådet ser gerne, at en evt. økonomisk besparelse på asfaltslidlag kan være til gavn for
anvendelse af miljøvenligere slidlag (f.eks. støjdæmpende), og at besparelserne på stier ikke
får anvendelse førend stierne er gennemgået for vedligeholdelse.

TVÆR1 – REDUKTION AF ADMINISTRATIONEN
Hvis dette forslag medfører, at der reduceres i administrationen på plejecentrene, dvs. en
reduktion i ledelsesniveauet eller det administrative hjælpepersonale, kan Seniorrådet ikke
anbefale dette forslag
Da opgaverne stadig er de samme, vil det betyde, at de såkaldt ”varme hænder” også skal
tage sig af administrative opgaver, hvilket ikke kan undgå at forringe serviceniveauet. Og da
bemandingen i forvejen er meget stram, kan konsekvensen blive større utryghed hos de
pårørende, ligesom det bliver svært at leve op til intentionerne i Den værdige Seniorpolitik.

TVÆR2 – RAMMEBESPARELSE
Kommunens budgetansvarlige er pålagt en rammebesparelse på 0,6% af budgettet. Det
samlede beløb skønnes at være ca. 15 mio. kr. pr. år.
Dette kan ikke undgå at medføre forringelser i kommunens service over for borgerne,
herunder de ældre, specielt når rammebesparelser af denne slags er sket gentagne gange
hen over årene, samtidig med at antallet af ældre i kommunen er stigende (pt. er ca. 8360
borgere over 65 år).
Seniorrådet er ikke tryg ved en uspecificeret besparelse af denne størrelse og ser frem til at
modtage en præcisering af, hvordan disse tænkes realiseret på ældreområdet, jævnfør vores
høringsret i alle forhold, som gælder ældre medborgere.
Vi er specielt opmærksom på, om det såkaldte vakancebidrag genindføres. Vi er klar over, at
det bortfalder ved årsskiftet, men historien fortæller, at det plejer at blive genindført i løbet af
foråret. Det sker forhåbentlig ikke denne gang.
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Hvis plejecentrene både rammes af besparelser på ledelses- og det administrative niveau
(TVÆR1), samtidig med at de skal betale vakancebidrag til kommunekassen, så mener vi at
situationen nærmer sig det uholdbare på plejecentrene

ÆSU2 – PRODUKTION AF MADEN TIL KOMMUNENS PLEJECENTRE SAMLES PÅ
KØKKENET PÅ HENRIKSDAL
Seniorrådet mener, at det er fornuftigt at samle produktionen af al mad i et enkelt køkken, og
derved opnå en besparelse. Forudsætningen er, at der fremstilles mad af den samme høje
kvalitet som den blev i de to køkkener.
Desuden henstiller Seniorrådet til, at muligheden for at vælge mellem to varme retter på
hverdage fjernes, idet det er meget få beboere, som benytter tilbuddet, og når det sker har
beboeren glemt sin bestilling, og ønsker i flere tilfælde den anden ret i stedet, når først
maden står på bordet til besvær for plejepersonalet, som skal håndtere situationen.

ÆSU3 - CHECK IN VIA SUNDHEDSKORT I SUNDHEDSCENTRET
Indførsel af sundhedskortscanner i Sundhedscentret må betragtes som en del af den
teknologiske udvikling. Check-in på denne måde anvendes mange steder f.eks. hos de
praktiserende læger.
Seniorrådets bekymring er, om man kan få kontakt med en person i Sundhedscentret, hvis
der opstår problemer ved bestilling af hjemtransport. Er dette sikret, kan Seniorrådet tilslutte
sig denne effektivisering.

ÆSU5 – EFFEKTIVISERING AF NATTEVAGTERNE PÅ PLEJECENTRENE
Når man ikke længere kan klare sig selv og får bolig på et plejecenter, er det med forventning
om kvalificeret pleje, omsorg og tryghed.
Høje –Taastrup kommune har i den forløbne budgetperiode anbefalet at der skulle være bedre
aften/ nat bemanding. Bemandingen er nede på hvad der kræves ved nødberedskab, og så vil
man nedlægge fire nattevagtstillinger. Personalet udfører deres arbejde på flere etager og
afdelinger med lange gange, det er i sig selv personalekrævende.
Hvis nedlæggelsen vedtages vil det kræve mere velfærdsteknologi og hermed en økonomisk
udfordring.
Seniorrådet må på det kraftigste gå imod nedskæring af fire nattevagtstillinger.

ÆSU13 – SNERYDNINGS SOM HJEMMEHJÆLPSYDELSE OPHØRER
Seniorrådet er klar over, at snerydning og præventiv saltning ikke er en lovbestemt ydelse,
og at der ikke er mange kommuner, der tilbyder dette. Vi mener imidlertid, at snerydning er
et problem for hjemmeboende, svage medborgere, der ikke er i stand til at ordne dette selv.
Når man bor i eget hus, har man også et juridisk ansvar og kan drages til ansvar, hvis nogen
kommer til skade pga. manglende snerydning og saltning.
Vi opfordrer derfor kommunen til at etablere en ordning for disse mennesker – evt. med
indtægtsreguleret brugerbetaling.

ÆSU14 – HALVERING AF TIDEN TIL OMSORGS-, AKTIVITETS- OG KONTAKTYDELSER I
HJEMMEPLEJEN

En god, værdig seniorpolitik er nu sat i høring i kommunen og står i stærk kontrast til dette
forslag om mindre tid til det sociale arbejde med borgere med behov for pleje. Seniorrådet
udtaler sin store undren over, at kommunens politikere agter at fremsætte sådanne forslagdet må være ”en ommer”, formålet med besøg af hjemmeplejen er jo både af praktisk
karakter og socialt.
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ÆSU15 - AFSKAFFELSE AF KLIPPEKORTSORDNINGEN FOR HJEMMEBOENDE BORGERE
Besparelsen ved afskaffelse af klippekortsordningen for hjemmeboende borgere hentes ved at
tilbagerulle ydelsen som tilgodeser de allersvageste borgere.
Formålet med klippekortet er at øge borgerens livskvalitet og undgå ensomhed, hvilke to
indsatser Høje – Taastrup kommune har stort fokus på.
Seniorrådet anbefaler at klippekortsordningen for hjemmeboende borgere fastholdes og kan
derfor ikke tilslutte os til denne besparelse.

ØU2 – FÆRRE VALGDISTRIKTER
Man kan ikke i høringsforslaget læse direkte, hvad effektiviseringen indebærer. Seniorrådet
mener, at forslaget betyder længere afstand til afstemningsstederne, og dermed længere
transport- og tid til vælgerne for at kunne deltage i demokratiet. Vi synes, det er forkert at
pille ved én af demokratiets grundprincipper, nemlig retten og muligheden for at afgive sin
stemme og deltage i demokratiet. Der skal derimod arbejdes med demokratiet, så vi får en
bedre afstemningsprocent, og én af disse metoder er at give bedre muligheder for at kunne
afgive sin stemme

ØU7 – NEDLÆGGELSE AF STILLINGER TIL VEDLIGEHOLDELSE AF KOMMUNENS
BYGNINGER

Kommunen bruger i forvejen megen tid og dermed økonomi til vedligehold af egne bygninger
og områder. Seniorrådet ser gerne, at kommunens bygninger også fremover ser
”vedligeholdt” ud/fungerer til dét, de er bestemt for. Vi tror ikke på, at vedligeholdelsen
bevares eller forbedres ved at afskedige folk, kommunens bygninger skal være egnede til det
formål, at kunne betjene kommunens borgere.

ØU8 - REDUKTION AF BUDGET TIL VEDLIGEHOLDELSE
Seniorrådet mener jf. vores høringssvar til ØU7, at det er forkert at forsøge at spare på
vedligeholdelsesudgifter til kommunens egne bygninger. Vi ser ingen besparelsesmuligheder
udover at hjemtage arbejdsopgaver, der i forvejen er udlagt til private entreprenører, eller en
strammere økonomi- og styring i disse opgaver.

ØU9 - HOVEDRENGØRING AFSKAFFES I KOMMUNENS BYGNINGER
På plejecentrenes fællesarealer færdes der dagligt mange personer. Det er derfor nødvendig
med en god rengøring af området for et undgå sygdom og sikre et godt indeklima. Det er
specielt vigtigt for ældre udsatte borgere med et nedsat immunforsvar.
En årlig rengøring vil medvirke til renholdelse af fællesarealerne og undgå unødvendig
sundhedsproblemer. Seniorrådet kan derfor ikke tilslutte os afskaffelse af hovedrengøringen.

ØU11 – NEDLÆGGELSE AF VENSKABSBYSAMARBEJDE
Én af demokratiets grundsætninger er at kunne udvikle sig selv og demokratiet. Dette gøres i
alle lag. Seniorrådet har haft stor glæde af at kunne erfaringsudveksle med andre landes
lignende organisationer, og vil fremdeles gerne kunne benytte sig af det. Derfor er det en
forkert udmelding, at vi er ”os selv nærmest”, og anbefaler, at forslaget fjernes.

BESPARELSE PÅ SENIORRÅDETS BUDGET, ØU UDEN FOR NUMMER:

Seniorrådet ser med stor undren, at seniorrådets økonomi indskrænkes med kr. 35.000,- ud
af et budget på ca. kr. 110.000,-, hvilket rammer vitale aktiviteter i vores arbejde, som vi har
redegjort for i høringssvaret af den 13.6 samt på sidste kvartalsmøde med borgmesteren.
Vi ser frem til at diskutere næste års budget med borgmesteren og formanden for ÆSU
engang i foråret 2019, således at vi får lejlighed til at fremlægge vores synspunkter i en reel
forhandling, inden rammerne fastlægges i byrådet.
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