NOTAT
Dato: 31. oktober 2018
Sagsnr.: 27.69.40-I00-49-18

Henvendelse i.f.m. dialogmøde imellem Sundhedsudvalget og ældrerådet i
Vesthimmerlands kommune.
Til:
CC:
Fra:

Sundhedsudvalget
Ældrerådet
Ældrerådet

Ældrerådets henvendelse til sundhedsrådet, skal ses som et oplæg til debat på vores kommende dialog møde
d. 6. november d.å.
Det er for ældrerådet klart, at vi til enhver tid kærre os om ældres forhold i kommunen. Dels de allersvageste,
men også ældre i al almindelighed.
Budgettet i 2019 er allerede besluttet, og ældrerådet ser med tilfredshed på næste års niveau. Dog er der
enkelte punkter, som ældrerådet vil berøre.
1)
Demografiudvikling som basisbudgetforudsætning
Ældrerådet er optaget af, hvorledes der kan sikres et fortsat acceptabelt serviceniveau på området. Her ses
demografiudviklingen og de deraf følgende uafviseligt stigende udgifter, som en meget vigtig del.
Ældrerådet vil gerne høre udvalgets overvejelser omkring dette.
2)
Sammenligningsgrundlag og nøgletal i debatten
Det er vigtigt for ældrerådet, at både vi i ældrerådet og øvrige har mulighed for at ”kigge med”, når de politiske
prioriteringer foretages. Det er umiddelbart vurderingen at vi i VHK bør forholde os til/sammenligner os med de
nationale ”tal/resultater/opgørelser”, da der ikke for ældrerådet at se, er grundlag for andre sammenligninger
lokalt.
Ældrerådet vil gerne høre udvalgets holdning til dette.
3)
Puljer
Der er fra regeringens side en afsat en række puljer til understøttelse af både driften og udviklingen på
ældreområdet. Det gælder dog også, at det pr. 2020 vil ske en overgang for en del af disses vedkommende, til
”ordinære tilskud som bloktilskud”, og ikke så mange puljepenge.
Der er ingen tvivl om, at ældrerådet absolut støtter op om ”det kommunale selvstyre” i de fleste henseender.
Ældrerådet er dog bekymret for konsekvenserne fra 2020 og frem ift. om midlerne fortsat prioriteres til
ældreområdet.
Ældrerådet vil gerne høre udvalgets overvejelser omkring blandt andet
FL 14-Ældremilliarden, udmøntet i blok 2016

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk

Tildelt beløb…

Hvad er der anvendt…

FL 15-Klippekort ekstra hjemmehjælp udmøntet i 2017
Tildelt beløb…
Hvad er der anvendt…
FL 16-Værdighedsmilliarden, udmøntes i 2020
Forventet beløb…
Hvordan anvendes de…
FL 17-Klippekort plejehjem udmøntes 2019
Forventet beløb…
Hvordan anvendes de…
FL 18-Bedre bemanding i ældreplejen udmøntes 2022
Forventet beløb…
Hvordan anvendes de…
FL 18-En værdig død udmøntes i 2018.10.17
Tildelt beløb…
Hvad er der anvendt…
FL 18-Hjælp til aflastning af pårørende
Tildelt beløb…
Hvad er der anvendt…
4)
Ældrerådet har tillid til, jf. tidligere skrivelse vedr. demografiregulerede basis budgetter, at tage dette forhold
med i overvejelserne fremadrettet.
5)
Regeringens finanslovforslag for 2019 afsætter 200 mio., over 4 år til rekruttering til ældreplejen.
Hvad er planen i VHK?
6)
Regeringens finanslovforslag for 2019 afsætter 100 mio., over en 4 årig periode til bekæmpelse af ensomhed.
Hvad er planen i VHK?
7)
Konkret:
Såfremt en borger, uden pårørende, ikke kan klare sig selv og sin bolig mere, hvad kan VHK så stille i udsigt for
vedkommende?
Med håb om en god og konstruktiv debat.
Erik Stagsted
Formand for ældrerådet
Vesthimmerlands kommune.
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