Sundhedsudvalgets budgetforlig vedrørende 2016/2017
V. Annette Søegaard.

For Sundhedsudvalget betyder budgetforliget, at vi får tilført i alt 8 mio.
kr. til ældreområdet - fordelt med 5 mio. kr. generelt til ældreområdet i
2016 og 1,5 mio. kr. i 2016 og 2017 til at gennemføre et projekt med
frisklavet varmeholdig mad.
Det er positivt, at området tilføres midler i 2016, for det har vi behov for,
hvis vi skal holde det serviceniveau vi har i dag på området.
Men der er én ting vi skal være meget opmærksomme på her i Byrådet:
- Budgetforliget rummer kun en tilførsel på 5 mio. kr. i 2016! De er
Ikke med i overslagsårene! Og der kan jeg da lige så godt sige med det
samme, at det er meget vanskeligt at forestille sig, at vi ikke også i
2017 og frem vil have det behov, som vi ser i dag!
Når det så er sagt, så muliggør de 5 mio. kr. i 2016, at vi kan finansiere de
forventede merudgifter vi vil få til pleje af de borgere vi har i vores
varetægt. Der er det jo sådan, at vi ikke nødvendigvis får flere borgere, vi
skal tage os af, men udviklingen viser, at borgernes behov for pleje stiger.
Så det er rigtig godt, at vi får penge til at løse den opgave. Ellers skulle vi i
gang med at sænke serviceniveauet på andre områder.
De 5 mio. kr. muliggør også, at vi kan investere i øget brug af
velfærdsteknologi og rehabilitering, og at vi kan bevare NOGLE af de
projekter der i dag kører under ældrepuljen.
Vi kan langt fra bevare dem alle, så Sundhedsudvalget skal i gang med at
prioritere, hvilke indsatser, der skal fortsætte, og hvilke der ikke skal. Det
gør vi på det først kommende Sundhedsudvalgsmøde.
I forhold til frisklavet, varm mad på ældrecentrene så håber vi naturligvis,
at det vil blive oplevet som et kvalitetsløft af beboerne. Det er jo det der er
hensigten!

Så derfor er det også positivt, at vi har aftalt at evaluere forsøgsprojektet,
der skal køre i et år. Forvaltningen skal nu i gang med at udarbejde
konkrete forslag til, hvordan vores politiske aftale kan gennemføres - og
der må vi jo håbe, at pengene rækker til ønskerne.
- Ellers vil jeg garantere, at I hører om det.
Så har vi 10 millioner kroners puljen, hvor vi skulle pege på opgaver eller
områder, hvor vi kunne finde penge i eget regi. De opgaver vi fra
Sundhedsudvalgets side har peget på og hvor høringssvarene har været
positive – her har vi jo stadig en mulighed for at ændre på noget. Disse
midler, der kan frigøres her har vi så mulighed for at flytte rundt med, så
de kan gøre gavn, der hvor behovet er størst.
Medarbejdere og ledere har hele vejen rundt lavet et stort stykke arbejde
for at se på muligheder for denne omprioritering. Det er vigtigt at vi også
arbejder videre med det, der kan lade sig gøre her.
- Så tak for det store arbejde, der er lavet fra alle sider.
Alt dette er jeg som SF’er også rigtig godt tilfreds med –
• Når vi snakker mad – så ser vi gerne at man får mere økologi lagt
ind.
• Sidste år var jeg så heldig at få 1 mil. Kr mere til ældreområdet og 1
mil. til børneområdet med i budgettet.
Disse beløb blev jo fremskrevet, så det hjalp lidt. – Som BUPL skriver
i deres mail til os:
"Daginstitutionerne blev på sidste års budget tilgodeset med en
million kroner til at forbedre normeringerne. Det var et
kærkomment tiltag, men langt fra nok til give området det løft, der
er behov for.
Der er mange faktorer, som over årene har haft direkte
konsekvens på institutionernes budgetter og dermed også
muligheden for at drive en tilbud med høj kvalitet. Området har

været ramt af besparelser stort set siden 2007, alt sammen
besparelser som har udhulet lønsummen på den enkelte
institution med tab af kvalitet til følge. Derudover er der gennem
årene truffet mange administrative beslutninger på
forvaltningsniveau, som også har direkte indflydelse på kvaliteten
af det pædagogiske arbejde."
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