Den 3. september 2019
Økonomiudvalget og Byrådet
Halsnæs Kommune
Ældrerådet har i Høringssvar af 18.08.2019, som er tilgået Udvalget for Ældre og Handicappede,
Økonomiudvalg og Byrådet stærkt anbefalet, at man ikke på nuværende tidspunkt kan anbefale, at
man indskyder 1.1 mio i projectet ”Den runde firkant” , selv om man får et tilskud på Kr. 2.3 mio
fra Sundhedsstyrelsen.
Det er en kendsgerening, at en afstemning i Udvalget for Ældre og Handicappede mundede ud i 3
– 3. Ældrerådet er ganske bevidst om, at Byrådet ikke har pligt til at følge Ældrerådet indstilling,
men når vi nu retter en fornyet henvendelse, skyldes det, at et indlæg i Frederiksborg Amts avis fra
Torben Hedelund giver et helt forkert billede af, hvorledes man kan omrokere vedr. den 1.1. mio,
som Kommunen skal indskyde.
Det er en kendsgerning, at man i ansøgningen til Sundhedsstyrelsen har givet oplysning om, at
hovedparten af hele beløbet bruges til medarbejdertimer I alt kr. 3.383.187. Det er på denne
baggrund Halsnæs Kommune har fået tildelt pengene. Derfor skal der også frigives kr. 1.1 mio i
perioden. Udbetalingerne fra Sundhedsstyrelsen falder i rater, hvor også anparten fra Kommunen
skal udløses. Inden den følgende rate udbetales, skal man fremsende fornyet skriftlig anmodning
samt statusrapport og udbetaling sker under forudsætning af, at tilsagsnbetingelserne og
regnskabsinstruks overholdes.
De beskrevne indsatser er allerede etableret på baggrund af de nuværende økonomiske ressoucer,
hvorfor Ældrerådet - på baggrund af de store problemstillinger, som præger Halsnæs Kommunes
indsats på Plejecentrene og i Hjemmeplejen - anbefaler, at man reserverer mest muligt til
genopretning af en værdig, nødvendig og ansvarlig plejeindsat på plejecentrene ( se venligst under
pkt. Arresøparken). En evt. økonomisk effekt af det beskrevne tiltag vil først vise sig længe efter,
og der er ingen garanti for, at den menneskelige effekt vil være af væsentlig karakter. Derimod er
Ældrerådet enig i, at det vil være meget positivt, såfremt indsatsen på dette område vil
intensiveres – men inden for de ressourcer der forefindes og på videreudvikling af den nuværende
indsats.
Arresøparken - Her vil Ældrerådet også komme med nogle tilføjelser vedr. konvertering af 3 sosustillinger til 3 sygeplejestillinger. Og vi beklager, at det bliver nødvendigt endnu en gang at drage
konsulentrapporten fra 2016 frem, men fakta er følgende:

Ved vagtplanlægning tager ledelsen afsæt i en vurdering af den nødvendige bemanding ud fra en
faglig vurdering af en forsvarlig bemanding og fordeling af ressoucer og kompetencer i forhold til
til opgaver og tyngde. Alligevel konstaterede konsulentfirmaet, at vagtplanerne ikke opfyldte den
nødvendige bemanding, og at det desuden ikke er muligt at realisere den planlagte bemanding
p.g.a. fravær og begrænset økonomi. Endvidere kunne man konstatere, at ledelsen på
Arresøparken havde vurderet, at behovet for bemanding er lidt lavere end gennemsnittet blandt
11 udvalgte plejecentre, som var udgangspunkt i Sundheds- og Ældreministeriets rapport
National undersøgelse af forholdene på plejecentre.
Siden denne rapport blev fremlagt, har man tilført ekstra sygeplejestillinger med overordnede
opgaver som koordination m.v. Der er ikke tilført yderligere sosu-medarbejdere, selv om det var
denne gruppe medarbejdere, som gav udtryk for, at de var meget pressede. Der var ikke tid til
andet end at udføre den grundlæggende pleje.
Der er efterfølgende konstateret flere demente beboere, som kan være urolige, og ”tulle” alene
rundt på gangene. Der er minimal aften- og nattevagter, som også skal forlade deres egne
afdelinger for at yde hjælp på de andre afdelinger. Dette gør sosuhjælpernes arbejdssituation
meget stressende.
Efter opråbet fra nogle og tyve medarbejdere om deres arbejdssituation i begyndelsen af året, har
forvaltning og tillidsmand haft deres gang på stedet, uden det er lykkedes at genoprette ro og en
acceptabel arbejdssituation.
Ældrerådet har fået mange henvendelser fra pårørende både telefonisk og ved copi af
klageskrivelser til forvaltningen – også telefoniske henvendelser fra medarbejdere. Samtidig har vi
ved deltagelse i Centerrådsmøderne fået et stort indblik i forholdene. Det er på denne baggrund,
at vi stærkt fraråder, at konvertere sosu-stillinger til sygepleje-stillinger.
Ældrerådet vil stærkt anbefale, at man politisk tager den beslutning, at sådanne klager skal tilgå
Udvalgsmedlemmerne til orientering, for det er alvorlige sager, der her bliver beskrevet. Og det er
Ældrerådets indtryk, at man ikke tager disse henvendelser alvorligt nok, så længe de ikke tilflyder
pressen. Ved indblik i disse ting, er der for Ældrerådet ingen tvivl om, at den for nuværende meget
kritisable situation skyldes den manglende tilstedeværelse af sosu-medarbejdere.
På vegne af Ældrerådet
Poula Thrane
Formand

