Høringssvar budget 2014-2017 fra MED-udvalget Plejecenter Bakkegården, Hørve

Budgetoplæg 2014-2017 har fokus på at skabe beskæftigelse og vækst i Odsherred kommune,
hvilket ses i et stort anlægsbudget. MED-udvalget er klar over at det er nødvendigt for kommunen
med dette fokus. MED-udvalget bemærker og glæder sig samtidig over at byrådet også har blik for
at løfte servicen til borgerne. MED-udvalget bemærker at der er tale om et solidt budget og håber
derfor at de fremtidige år vil bære præg af fremdrift og vækst, frem for besparelser og
nedlæggelse af funktioner og jobs i kommunen. MED-udvalget håber at byrådet i fremtiden vil se
på om tidligere besparelser har været for voldsomme, her tænker MED-udvalget bl.a. på
ældreområdet.
MED-udvalget er positivt stemt overfor budget 2014-2017 og ønsker at komme med følgende
kommentar:
MED-udvalget er positivt stemt overfor de tiltag som der ønskes iværksat, specielt etableringen af
akutstuer til de svage ældre, da vi ser det som en nødvendighed at have fokus på den gruppe af
ældre. MED-udvalget oplever i dagligdagen at de borgere, der visiteres til plejecentrene, både fra
hjemmet og fra sygehusene er såvel fysisk som psykisk meget dårlige, og at disse borgere ofte ville
have haft gavn og behov for pleje og omsorg på et tidligere tidspunkt. MED-udvalget håber at
etableringen af akutstuer, vil forbedre livskvaliteten for borgerne og medvirke til at nedsætte
antallet af indlæggelser på sygehus.
MED-udvalgt glæder sig over at der er fokus på den dårlige mobil og teledækning, der findes på
kommunale arealer og i bygninger, bl.a. oplever MED-udvalget dagligt at området omkring
Plejecenter Bakkegården har svingende dækning, og ser frem til løsning af dette problem.
MED-udvalget afventer spændt beslutningen om etableringen af genoptræning og daghjem. MEDudvalget ønsker at knytte følgende kommentar til forslaget. Daghjemmet på Plejecenter
Bakkegården har dagligt 8 brugere af stedet. Daghjemmet rummer ikke de faciliteter, der er behov
for og pladsen er meget trang. Såfremt der ikke skal etableres nyt daghjemstilbud, vil det være
nødvendigt at se på de fysiske forhold i det eksisterende tilbud, da dette tilbud ikke er
tidssvarende.
I forbindelse med udskiftning af biler til hjemmeplejen og hjemmesygeplejen ønsker MEDudvalget at gøre opmærksom på problematikken med manglende mulighed for anvendelse af
kommunale biler i forbindelse med at borger går fra plejecentrene. Skal personalet lede efter
borgere og have borgeren med tilbage til plejecentret, er der ganske få muligheder. Personalet må
ikke benytte egne biler til dette, og har sjældent mulighed for at låne sig frem til en kommunal bil,
der kan anvendes. Dette er til tider yderst kompliceret og gavner hverken beboeren eller
personalet.

MED-udvalget er positive overfor iværksættelsen af indsats for præventiv gældsrådgivning. MEDudvalget her en forestilling og et ønske om at dette tilbud er gældende overfor alle i kommunen,
også de ældre.
MED-udvalget er tilfreds med, at der er fokus på daginstitutioners lukkedage, da det længe har
været problematiske for medarbejderne i ældreområdet at få passet børn uden for ”normal”
arbejdstid. Medarbejderne i ældreområdet har ”normal” arbejdstid hele døgnet og alle årets dage.
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