Den 4. juni 2018

Udvalget for Ældre og Handicappede
Økonomiudvalget og Byrådet,
Halsnæs Kommune.

Ældrerådet har på sit møde den 01.06.2018 behandlet dagsordenen til møde i Udvalget for Ældre
og Handicappede den 07.06.2018 og fremsender hermed Høringssvar til pkt. 54 – Pkt. 56 – Pkt. 57
og Pkt. 60.

Pkt. 54 – Nedlæggelse af Centerrådene
Ældrerådet må kraftigt fraråde, at man for nuværende nedlægger Plejecentrenes Centerråd, og vil
gøre opmærksom på følgende konsekvenser.
Man fratager beboere og pårørende en demokratisk mulighed for at have en løbende indflydelse
på Plejecentrenes udvikling og dermed beboernes mulighed for at opnå højest mulig livskvalitet.
Centerrådene er ikke mere lovpligtige, men det er Ældrerådets opfattelse, at de er et meget vigtigt
element, hvor problemstillinger kan tages op og drøftes i et demokratisk sammensat forum, hvor
vedtægten afgør, i hvilket indbyrdes forhold ledelse / medarbejdere og beboere/ pårørende
deltager. Ældrerådet har igennem alle årene siddet som et uafhængigt/ neutralt element i denne
sammensætning og derved fulgt den løbende udvikling, der er sket gennem årene - med særlig
focus på både problemstillinger muligheder.
Man har i nogle kommuner erstattet Centerrådet med et pårørenderåd, men skal de have nogen
demokratisk effekt, bør de etableres med en vedtægt om forholdet mellem de deltagende parter,
hvor også Ældrerådets observatørstatus bør bevares.
Det, som forvaltningen i punktet nu anbefaler, er nedlæggelse af et demokratisk opbygget
Centerråd, som kun vil blive erstattet af informationsmøder efter behov for nuværende og nye
beboere samt deres pårørende – det levner ingen som helst mulighed for en demokratisk proces.

Ældrerådet anbefaler som sagt meget stærkt, at man bevarer Centerrådene, men så intensiverer
processen omkring rekruttering af beboere og pårørende til opgaven, evt. efter en fælles
skabelon, idet plejecentrene hver især har deres tradition, men her vil Ældrerådet stilfærdigt
påpege, at der er plads til forbedringer.
Sluttelig vil Ældrerådet anbefale, at denne sag forelægges Byrådet, idet den gældende Vedtægt til
disse demokratisk opbyggede Centeråd er vedtaget af Byrådet.
Pkt. 56 – Forventet Regnskab pr. 30.04.2018
Ældrerådet har gennemgået punktet samt bilag (dog fremkom ikke tekst på bilag: Forventet
regnskab pr. 30.04.2018) og har hæftet os ved, at under INDTÆGTER opererer Økonomiudvalget
med indtægter -3.3 mio vedr. tilskud til Ældreområdet, og vi har også hæftet os ved, at under
TILLÆGSBEVILLINGER forventes 1.2 mio i merindtægter i forhold til korr. Budget, på grund af bl.a.
øget tilskud til Ældreområdet, som konsekvens af Finansloven, og at der under Udvalget for Ældre
og Handicappede nævnes drift + 2.09 mio kr. primært vedr. bedre bemanding af ældreområdet
med 2.2 mio kr. (finansieret af tilskudsmidler under indtægter).
I den forbindelse vil Ældrerådet opfordre til, at man er meget opmærksom på, at de midler, som
iflg. Finansloven skulle sikre bedre bemanding på plejecentrene og i Hjemmeplejen, går til netop
disse formål, således at der sker en yderligere forbedring af bemandingen af basisplejen på de to
områder.
Ældrerådet har for nylig udbedt sig en oversigt over, hvor stor en forøgelse af basismedarbejderne
og sygeplejersker, der er sket de enkelte steder, siden man tildelte flere ”varme hænder” (som
senere blev ændret til kompetente hænder) i forbindelse med den første tildeling af
Værdighedsmidler. Inden vi fik udarbejdet en skriftlig anmodning, modtog vi en oversigt, hvor det
fremsår, hvor stor en %-del de enkelte faggrupper udgør af den samlede medarbejderstab i år
2017 og 2018 på de enkelte steder. Det var ikke, hvad vi havde efterlyst, hvorfor vi meget beklager
den ulejlighed, man har haft med udarbejdelsen af det fremsendte materiale, og vi vil hurtigst
muligt fremsende skriftlig anmodning om det materiale, vi har brug for i denne sammenhæng, så
vi kan fremsende et mere kompetent Høringssvar inden Byrådsmødet finder sted.
Pkt. 57 – Tilsyn – politisk/ administrativ arbejdsgang
Ældrerådet har læst pkt. + bilag: Tilsyn – politisk/administrativ arbejdsgang – sagsnr.: 27.03.003-18 igennem. Vi har ingen kommentarer ud over, at vi vil anbefale, at man også udsender
handleplanen/ indstilling med kommentarer til Ældrerådet, så vi kan forholde os til dem, inden vi
skal udarbejde Høringssvar til Tilsynsrapporterne. Vi finder det meget positivt med udsendelsen af
Tilsynsrapporter på et så tidligt tidspunkt, som her er indarbejdet i dokumentet.

Pkt. 60 – Status på Puljer på Ældreområdet
Ældrerådet har set materialet igennem. Det er meget positivt med denne oversigt, og vi vil bruge
yderligere tid til at orientere os inden for de enkelte områder i bilaget. På den måde vil en løbende
oversigt være særdeles relevant. Dette skal også ses i relation til de oplysninger, der efterfølgende
vil blive fremsendt anmodning om (se bemærkninger under pkt. 56).

På vegne af Ældrerådet
Poula Thrane
Formand

