Den 3. juni 2019
Udvalget for Ældre og Handicappede,
Økonomiudvalget og Byrådet,
Halsnæs Kommune.

Ældrerådet har på sit møde den 31.05.2019 behandlet dagsordenen til mødet i Udvalget for Ældre
og Handicappede den 04.06.2019 og fremsender hermed Høringssvar/ bemærkninger til Pkt. 150
– Pkt. 152 – Pkt. 153 – Pkt. 154 og Pkt. 155.
Pkt. 150 – Orientering om elevuddannelser på Ældreområdet
Ældrerådet har med interesse læst pkt. samt bilag igennem, og vi kan konstatere, at det er mange
sosuass.- og sosuhjælperelever, der hvert år er beskæftiget i Halsnæs Kommune, men vi anbefaler,
at man fortsætter den politik også med en forøgelse på 30%, såfremt man garanterer
vikardækning af den arbejdstid, som vejlederne bruger på denne opgave. Dette er der to årsager
til:
1 Vores bemanding af basismedarbejdere (sosuass. og sosuhjælpere) kan under ingen
omstændigheder nedprioriteres. Det viser de sidste par års konsulentrapporter, tilsynsrapporterne
fra BDO, samt opråbet fra Arresøparkens personale først på året.
2 Vi har hele tiden fået at vide, at kommunen har haft svært ved at få ansøgere til vores ledige
stillinger, men på vores dialogmøde for Udvalget og Ældrerådet, blev det netop oplyst af
tillidsmanden, at vi ikke har lige så svært ved at få personale, som så mange andre kommuner.
Ligesom chefen for området oplyste, at man i efteråret havde givet Arresøparken pålæg om at
overholde budgettet, hvilket havde medført, at man ikke havde ansat nyt personale i de sidste
måneder af 2018. Det var derfor man i begyndelse af 2019 have været nødt til at nyansætte 6 – 8
personaler.
Dette betragter Ældrerådet som et skjult personalestop, som burde være oplyst, når Ældrerådet
havde påpeget, at der må have været et personalestop, hvilket lederen på plejecentret også havde
givet som begrundelse for de manglede medarbejdere til en pårørende på et Centerrådsmøde,
hvor Ældrerådets repræsentant var til stede.
Vi anbefaler stærkt, at man først og fremmest prioriterer uddannelse af sosuass. – fremover vil der
ikke blive uddannet flere sosuhjæpere – da Halsnæs kommune slet ikke har problemer med
ansættelse af sygeplejersker. Denne gruppe har hele tiden haft første prioritet hos forvaltningen,
hvilket har medført, at denne gruppe har taget hovedparten af den andel, der var afsat til styrkelse
af medarbejdere fra Værdighedspuljen, ligesom man også havde ønsket, at denne gruppe skulle

have haft 80% af de modtagne midler fra Bedre bemanding i Ældreplejen. Dette er dog blevet
ændret til 50%, men stadigvæk for lidt til basismedarbejderne. Det vil medføre behov for
yderligere budgetmidler, så antallet af denne gruppe bliver forøget væsentligt. Det blev på
Dialogmødet også påpeget, at der tidligere har været flere medarbejdere fra denne gruppe på
Plejecentrene. Det vil sige, at både Værdighedspuljen og Bedre bemanding i Ældreplejen ikke har
medført styrkelse af denne meget trængte medarbejdergruppe i Halsnæs Kommune
Pkt. 152 – Handleplan2019-20 på Voksenområdet
Ældrerådet er bekymret over, at handleplanen forudsætter en besparelse på Kr. 3.378.000, som
man beskriver som effektivisering. Der er i dette beløb regnet med en udvidelse af
administrationsbudgettet på kr. 500.000. Det vil sige, at man allerede for nuværende udvider
medarbejderstaben med 1 person mere, og desværre viser erfaringerne, at man så godt som aldrig
opnår den bebudede besparelse.
Derudover vil vi fraråde oprettelse af et senior-bofællesskab på Gasværksvej i Hundested.
Begrundelsen i forslaget er, at det skal være med til at sikre, at borgerne kan bo selv i deres egen
bolig længst mulig med forventning om, at botilbud/ plejecenterplads vil kunne udskydes.
Her vil vi meget tydeligt gøre opmærksom på, at disse Ældreboliger for flere år siden blev
kategoriseret som uegnet til ældreboliger, hvorfor de overgik til bolig for yngre borgere med
psykiske problemer. De er alt for små, døråbninger for smalle, og i de fleste soveværelser er det
ikke muligt at have en enkelt seng med friplads på begge sider, som det kræves, hvis borgerne i
perioder skal have hjælp af hjemmeplejen. Det vil kræve store økonomiske ressourcer, at
ombygge de nu eksisterende boliger til Ældrevenlige boliger med de krav, der i dag stilles. Desuden
er der tidligere konstateret asbestforekomst i denne bebyggelse, som der så skal tages hånd om
ved en ombygning.
Hvis tanken er, at man vil inddrage den grund, der ligger ubebygget hen på venstre side før
Ældreboligerne, vil vi for en ordens skyld gøre opmærksom på, at denne del af området ikke kan
bebygges, idet den er forurenet efter, at der tidligere har ligget et gasværk.
På dette grundlag anbefaler Ældrerådet, at man ikke godkender denne del af planen før der
foreligger et mere gennemarbejdet forslag, som tager højde for de problematikker, der her er
frembragt, så forslaget ikke bliver uhensigtsmæssigt dyrt på grund af uforudsete problemer.
Endelig skal vi vedr. udnyttelse af IT påpege, at man skal være bevidst om, at mange ældre borgere
føler sig meget utrygge ved brug af dette, og vi opfordrer til, at man virkelig vedkender sig denne
problematik.
Pkt. 153 – Orientering om Ældrerilsyn – Frederiksværk Plejecenter – Arresøparken.

Ældrerådet har valgt at fremsende Høringssvar til dette punkt, som et særskilt Høringssvar.
Pkt. 154 – Orientering om Mad til hver Dag
Ældrerådet finder kortlægningen af forskellige udfordringer fuld dækkende, ligesom indsatsen
synes at være meget relevant.
Ældrerådets 3 repræsentanter i Smagspanelet, finder – på baggrund af alle de måltider, de
modtager, både enkelt portioner, men også til flere dage – at såfremt den leverede kost bliver
håndteret korrekt, fremstår den som sund og nærende kost.
Samtidig ønsker Ældrerådet at gøre opmærksom på det tilbud, der foreligger fra firmaet, om at
man gerne kommer og fremviser produkter og leverer smagsprøver til almindelige borgere,
såfremt kommunen står for arrangementet. Vi vil anbefale, at man planlægger et sådant
arrangement.
Pkt. 155 – Udflytning af Sundhedshuset
Ældrerådet har tidligere afgivet høringssvar til udflytningen af de forskellige enheder. Disse er
afgivet ud fra, hvad der synes at være til gavn for vores ældre borgere.
Vi vil påpege, at ændringerne blev foreslået indført lynhurtigt, og nogle endda på mangelfuld
indvolvering af medarbejdergrupperne, hvor det viste sig, at det kun var lederne, der havde givet
tilkendegivelser. Og nu kan man altså konstatere, at man ikke engang havde undersøgt de
bygningsmæssige tilstande samt faciliteternes brugbarhed til de enkelte enheder grundigt nok.
Ældrerådet er derfor yderst kritisk over for den proces, der har fundet sted, og vi anbefaler derfor,
at politikerne fremover er mere kritiske og stiller krav om mere seriøst gennemarbejdet forslag,
inden man giver grønt lys for nye planer.
Denne mangelfulde bygningsmæssige analyse, vil kræve ekstra økonomiske ressourcer, og man
kan frygte, at udbedringerne – på grund af kommunens økonomiske situation – bliver de billigst
mulige løsninger, som så medfører ydereligere udbedringer inden for en kort tidsperiode. Det
tilgodeser ikke vores hverken ældre eller yngre borgere.
Den samme problematik gjorde sig jo gældende for etableringen af et aktivitetscentret for de
ældre borgere i Hundested.

På vegne af Ældrerådet
Poula Thrane
Formand

