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Ældrerådets høringssvar til budgetkataloget 2020
Kommunen har lavet en kan – skal analyse også på sundheds- og ældreområdet. Det er selvfølgelig
én måde at se på, hvordan der kan spares.
Vi mener i ældrerådet, der bør tages hensyn til den demografiske udvikling i Albertslund og til de
prognoser, der viser, vi bliver flere ældre de næste år. Udviklingen peger også på, der bliver flere 80+,
det er denne gruppe, der også må formodes at blive den mest plejekrævende. Derfor er det for os at se
meget vigtigt, at der er muligheder i kommunen for, at vi som ældre kan leve et aktivt liv, der styrker
os både fysisk og mentalt, således at vi udsætter tidspunktet for, hvornår vi har brug for hjælp.
Det bør tydeligt fremgå af budgettet, at demografiudviklingen er indarbejdet.

1.7.3 Diverse råd, m.m.
Ældrerådet udgiver et blad 60+. Det kommer i papirudgave 4 gange årligt. Det uddeles til alle over 60
og er ældrerådets mulighed for at kommunikere med de ældre, især vigtigt for dem, der ikke bruger de
digitale muligheder eller har vanskeligt ved at læse på en skærm. Bladet er temaopdelt, og udover det
valgte tema gives der relevante oplysninger om, hvad der foregår såvel i Kommunen som i Regionen,
der kan have betydning for ældre. Der vil også være en mulighed for at forvaltningen eller en
myndighedsperson kan få et indlæg i af informativ karakter.
Hvis vi ikke fremover får en bevilling til udgivelsen af bladet, vil det fratage ældrerådet en vigtig
mulighed for at kommunikere med de borgere, som rådet repræsenterer, og en informationskilde vil
gå tabt.
Budgettet bør også afspejle et ønske om at tage vare på de velfungerende. Tilbud/ydelser som allerede
er velfungerende for ældre, således at disse tilbud i stedet for at spares væk kan udvikle sig yderligere.
Det er meget nemt at nedlægge en funktion, men meget sværere at starte den op igen. Det vil være
vanskeligt at opnå samme funktion.

1.7.3 Pensionistklubber og ældreaktiviteter.
Et af stederne er et unikt sted som Damgårdshave, der er et brugerstyret aktivitetscenter for alle over
55 bosiddende i Albertslund. Her foregår mange forskellige aktiviteter, der omhandler såvel fysisk
aktivitet som kreative aktiviteter, hobbyer, kortspil/skak samt kulturelle aktiviteter. Huset rummer
også en daghøjskole, og der er mulighed for at foreninger kan låne lokaler til foredrag. Der kommer
ca. 800 brugere pr. uge. Det ville virkelig være vanskeligt for mange borgere at finde et alternativ til
dette sted, som kan føre til de isoleres socialt måske bliver ensomme.

1.7.7. Lukning af det åbne aktivitets – og træningstilbud.
Det åbne aktivitetstilbud er et andet velfungerende tilbud, der især samler de borgere op, der er for
svage til at bruge Damgårdshave og ikke dårlige nok til at komme i et visiteret dagtilbud. Dette tilbud
modvirker ensomhed for en del mennesker, giver mulighed for lidt fysisk træning og ikke mindst for
at spise et måltid mad sammen med andre. Lukning vil betyde at flere sidder hjemme.
Også fitnesscentret i forbindelse med svømmehallen på Nyvej er i spil, men mange ældre har været
glade for svøm fitness i samarbejde med sundhedshuset, så der bør findes mulighed for fortsættelse af
dette i hvert fald for de ældre brugere.

Der er ubehagelige nedskæringer på ældreområdet, og vi tager afstand fra forringelser. I det
følgende påpeger vi nogle få punkter, vi mener er meget problematiske. Dette er dog ikke det
samme som at vi mener, de øvrige punkter ikke kan have stor betydning for de ældre.

1.7.1 Rengøring hver 3. uge.
Ældrerådet udtalte sig omkring dette til budget 2019. Vi mener stadig, det er problematisk for
størsteparten af de borgere, der er visiteret til rengøring. Det vil kræve en individuel vurdering, da de
svageste ikke vil kunne nøjes med rengøring hver tredje uge, hvis det skal være sundhedsmæssigt
forsvarligt.

1.7.4 Daghjem på plejeboligområdet.
Hvis disse lukkes vil det være en meget markant forringelse for både den enkelte borger og deres
pårørende. Vi finder det i ældrerådet både uforståeligt og uacceptabelt at lukke disse tilbud. En
lukning vil også belaste de pårørende yderligere. Drejer det sig om demente giver det, at de kan
komme i et dagtilbud nogle timer, de pårørende en mulighed for at handle, gå til frisør eller dyrke
sociale kontakter. Er den demente alene, vil muligheden for et daghjem give en nødvendig struktur på
hverdagen og både demente og andre brugere af daghjemmet kan få hjælp til medicin, mad og andet.
En lukning må formodes at føre til større behov for hjemmehjælp og tidligere behov for plejebolig. I
værste fald bliver en eventuel pårørende måske også så belastet, at vedkommende bliver syg.

1.7.5. Aktivitetsmedarbejdere på plejeboligområdet.
Det er uforståeligt at lukke tilbuddet som beskrevet. Der tales meget om liv på plejehjem, derfor må
der være en grænse for, hvor lidt der er mulighed for at blive aktiveret, beskæftiget og have mulighed
for deltagelse i fælles aktiviteter som plejehjemsbeboer.

1.7.9. Løn til myndighedspersonale.
Selv om kommunen ikke er forpligtet til at have demenskoordinatorer, så har 98% af de danske
kommuner demenskoordinatorer, der varetager en vigtig/nødvendig opgave. Det er uforsvarligt, hvis
denne funktion forsvinder. De opgaver, der løses er råd og vejledning til såvel den demente som
dennes pårørende både i udredningsfasen og igennem forløbet, hvor den demente er hjemme.
Demenskoordinatoren er med til at se på, hvornår det vil være tiden for daghjem og senere plejebolig.
Er en stor støtte for de pårørende. Er desuden den der står for sagsbehandlingen i forhold til
værgemål. Underviser og vejleder øvrige sundhedspersonale, der har med de demente at gøre.

1.7.11. Nedjustering af normeringen på Humlehusene.
Vi udtalte os også om dette til budget 2019. Vi mener som tidligere, at der udover normeringen skal
tilgodeses, at beboerne i Humlehusene overvejende er demente. og at der skal tages hensyn til
strukturen af bygningen, hvor der er tre små afdelinger i hvert hus. Hvis der er mindre end 2 personer
til stede i en afdeling specielt omkring spisesituationerne, er det uforsvarligt.
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