Spørgsmål stillet og besvaret på byrådsmødet den 26. september
Spørgsmål fra Nana Kjær:
Om kvalitet på Plejecentrene.
Gennem de sidste 9 år er udgifter pr. borger i aldersgruppen plus 65 faldet med 26% i Hillerød Kommune.
I 2019 stopper budgetpartierne puljemidlerne til klippekortsordningen og det betyder at der bliver 3,4
mio.kr mindre til aktiviteter og støtte til de ældre på Plejecentrene. De rudover skal der spares 0,5 mio.kr i
effektivisering og puljen til fastvagt reduceres.
Samlet bliver der altså ca. 4,6 mio.kr mindre til at drive plejecentre for. Det betyder, at der skal nedlægges
ca. 9 stillinger.
Jeg er forundret over, at klippekortmidlerne spares væk og vil gerne gøre opmærksom på at Hillerød stadig
modtager pengene fra staten, men at de nu kommer over bloktilskuddet.
Jeg vil derfor gerne stille følgende spørgsmål:
Spørgsmål:
Når der nu skal spares så voldsomt på plejecentrene, vil I så stadig kunne garantere at alle beboere får den
nødvendige støtte til en meningsfuld hverdag? Og hvis ja, vil I omgøre beslutningen såfremt det viser sig, at
besparelserne går ud over beboernes kvalitet?
Svar
Du spørger til, hvilken betydning budget 2019-2022 får for kvaliteten på plejecentrene. Budgetreduktionen
er ikke sådan lige til at læse ud af budgetforliget, da plejecentrene ikke er pålagt nye besparelser. Alligevel
er der færre midler i budgettet fremover. Det skyldes, at vi fandt os nødsaget ti l at træffe en beslutning om
ikke at videreføre
puljen til klippekort til plejecenterbeboerne, hvor hver beboer i 2017 og 2018 får cirka en halv time pr. uge,
som de sammen med personalet kan planlægge, hvordan de ønskede at anvende. Nogen har valgt at sp are
tiden sammen og tage på tur. Nogen har ønsket ekstra samvær, læsning af avis eller haft ønske om mere
rengøring. Ordningen er finansieret af puljemidler i alt 3,4 mio. kr., som altså bortfalder fra 2019.
Plejecentrene bliver endvidere ramt af, at fastvagtpuljen på i alt 1,3 mio. kr. årligt er sparet væk. Puljen
bruges til at rekvirere ekstra personale, hvis en borger er til fare for sig selv eller andre. Dette skal fremover
dækkes inden for normeringen.
Du nævner i dit spørgsmål også en budgetreduktion på cirka 0,5 mio. kr., som vedrører, at KL i forbindelse
med implementering af den nye dokumentationsmetode Fælles Sprog III har vurderet, at kommunerne vil
få en effektiviseringseffekt efter implementering.
(Det er nu ¾ år siden, at kommunen gik over til FSIII og ind til videre har der desværre ingen effekt været,
tvært i mod bruges mere tid. De 0,5 mio. kr. er en del af en samlet pulje på 1,8 mio. kr. årligt, der delvist
indfases)
I oplægget til dit spørgsmål nævner du, at besparelsen svarer til ni stillinger skal nedlægges, og du spørger,
om byrådet vil kunne garantere, at beboerne får den nødvendige støtte til en meningsfuld hverdag
fremover.
Det er klart, at det vil kunne mærkes for beboerne, at de ikke længere har mulighed for at anvende
klippekortet til selvvalgte aktiviteter og de individuelle hensyn og aktivitetsniveauet derved falder. Men vi
mener, at vi kan stå inde for, at beboerne får en forsvarlig pleje og omsorg også efter 2019.

Vi er fuldt ud opmærksomme på, at det naturligvis kan mærkes, når en besparelse rammer et område. I det
lys har vi ikke drøftet muligheden for at omgøre beslutningen i fald, at konsekvensen er en
kvalitetsforringelse, sådan som du spørger til.

