Ældrerådets høringssvar til Budget 2022
På møde den 26. august 2021 har Ældrerådet drøftet forslaget og fremsender følgende kommentarer:
Ældrerådet noterer med bekymring konsekvenserne af den demografiske udvikling blandt kommunens
16.000 ældre borgere. Der bliver behov for nye initiativer med sociale, tekniske og kulturelle indsatser,
der fremmer forebyggelse og bekæmper ensomhed, udsathed og svaghed. Ældrerådet foreslår derfor,





at administrationens indstillinger, der vedrører ældres forhold, fremover udsendes til høring i
Rådet i rimelig tid før endelig behandling i Kommunalbestyrelsen.
at Ældre- og Sundhedsudvalget indgår aktivt i samarbejdet med relevante udvalg, så der opnås
øget koordinering og samskabelse i kommende indsatser.
at Kultur- og Fritidsudvalget sætter øget fokus på alle ældres behov for bevægelse, kultur- og
fritidsaktiviteter. Forebyggelse vil blive en afgørende forudsætning for at undgå, at sundhedsog plejesektoren bryder sammen under det stigende pres i de kommende år.
at Teknik- og Miljøudvalget styrker indsatserne for de ældre, der ønsker at flytte i en
seniorvenlig mindre bolig. Og til forbedring af trafiksikkerheden for svage trafikanter i
byområderne.

Det administrative budget for 2022 (23-25)
Ældrerådet har haft en uges tid til at drøfte Kalundborg Kommunes administrative forslag til Budget
2022. Rådet finder, at der bør være længere tidsfrister, hvis Rådet skal magte sin rolle som
politikernes rådgiver. Det anbefales derfor, at indstillinger, der vedrører ældres forhold, fremover
udsendes til høring i rimelig tid før endelig behandling i Kommunalbestyrelsen.
Rådet sætter pris på den gennemgang af budgettet, Rådet har fået fra økonomiafdelingen. Samtidig
forventer Rådet, at de temaer, der har været rejst på dialogmøderne, vil indgå i den politiske
behandling af det endelige budget.
Ældrerådet
 noterer med tilfredshed, at Ældre- og Sundhedsudvalget iværksætter planlægning af Plejecenter
Syd, og anbefaler, at man planlægger placering nær bycentre med en udformning, der passer til
behovene hos både demensramte og de øvrige visiterede ældre.
 anbefaler, at det nuværende budget på 5,1 mio. kr. til bedre bemanding i ældreplejen
fastholdes.
 anbefaler, at transportudgifter (2. forslag) i forbindelse med genoptræning dækkes af
kommunen, som foreslået af Ældre- og Sundhedsudvalget.
Direktionens perspektivnotat 2020-24
Ældrerådet sætter pris på, at direktionen udarbejder perspektivnotat for de kommende fire år. Det
glæder os, at den kommunale økonomi i øjeblikket er særdeles sund indenfor de givne rammer. Men
Rådet savner fortsat – som nævnt i de forrige års høringer - en borgervenlig ”Pixi-udgave” af de
væsentligste punkter i budgetlægningen. Her gives beskrivelse af de store linjer og prioriteringer
gennem tekst og grafik. Vi foreslår igen i år, at den vedlægges det endeligt vedtagne budget.
Ældrerådet opfordrer samtidig Kommunalbestyrelsen til at udvise rettidig omhu ved snarest muligt at
iværksætte en opdatering af den kommunale udviklingsstrategi med synlige, målbare indsatser for
ældre. Plus en handleplan, der viser, hvordan man vil nå disse mål.

