
Ældrerådets høringssvar til budgetaftalen 2021 , omhandlende budgettet
for 2022 -2025 :

Budgetkonferencen udmøntede sig en i en forhøjelse på driftsbudgettet på 41 mill til SogS .
Dog skal en del af dette beløb dække over et forudgående minus i det nuværende budget.

Ældrerådet har således notereret sig , at aftalen for 2022-2025 tilsyneladende ikke kommer til at
betyde de store ændringer i forhold til de nuværende standarder  i  Ældreplejen / omsorg .
Sagt på en anden måde  : Ikke de store besparelser , men omvendt bliver der heller ikke tilført
flere penge til Ældreomsorgen.

Med tanke på den store stigning i antallet af ældre borgere i RKSK , kan det godt virke en
anelse bekymrende. Forsørgerbyrden stiger samtidig med,  at befolkningstallet falder .
RKSK har dog planer at tiltrække flere borgere til kommunen i den arbejdsdygtige alder via
intense indsatser . Det vil bestemt også være nødvendigt , hvis serviceniveauet over for
vores ældre borgere ikke skal falde væsentligt .

Vi har noteret , at beløbet afsat til bemanding ikke er stigende, dvs. ingen forhøjet
bemanding . Dette har vi i Ældrerådet flere gange nævnt er bekymrende , qua den
demografiske udvikling.

Vedr. byggeri af nyt center / hjem til akutpladser mm . er der kun afsat penge til det  i 2022 .
De 3 efterfølgende år er  der ikke afsat penge på budgettet.
Hvad skal der så ske med de omfattende planer vedr. hele aflastningsområdet ?
Ældrerådet formoder, at beslutningen om det nye store projekt  p.t. er skudt til hjørne , på
grund af det kommende kommunalvalg ?

Klippekortordningen : Ældrerådet kunne i første omgang ikke se,  at der direkte er afsat
penge til klippekortordningen. Dog har Ældrerådet efterfølgende erfaret , at beløbet til
klippekort stadig er afsat. Men med det forbehold, , at beløbet senere kan komme i spil som
en del af en  besparelse.
Ældrerådet vil på det kraftigste anmode om , at klippekortordningen fortsætter som
hidtil .
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