Den 3. juni 2018
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse
Økonomiudvalget og Byrådet,
Halsnæs Kommune.
Ældrerådet har på sit møde den 01.06.2018 behandlet Dagordenen til møde i Udvalget for
Sundhed og Forebyggelse, og fremsender hermed Høringssvar/ bemærkninger til Pkt. 50.
Pkt. 50 – Forventet Regnskab pr. 30.04.2018
Ældrerådet har gennegået punktet samt bilag (dog fremkom ikke tekst på bilag: Forventet
regnskab pr. 30. april 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 underTILLÆGSBEVILLINGER 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 vedrørende bedre
bemanding af ældrerområdet med 2.2 mio. kr. (finansieret af Tilskudsnidler 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 Hjemmeplejen går til netop
dette formål, således at der sker en yderligere forbedring af bemandingen af basisplejen på disse
to områder.
Ældrerådet har for nylig udbedt sig en oversigt over, hvor stor en forøgelse af basismedarbejdere
og sygeplejersker der er sket de enkelte steder, siden man tildelte flere ”varme hænder” (som
senere blev ændre til kompetente hænder) i forbindelse med den første tildeling af
Værdighedsmidler. Inden vi fik udarbejdet en skriftlig anmodning, modtog vi en oversigt, hvor det
fremgår, 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 sammen
hæng, så vi kan fremsende et mere kompetent Høringssvar inden Byrådsmødet finder sted.
På vegne af Ældrerådet
Poula Thrane
Formand

