HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2018-2021

Høringssvar
CMU Omsorg og Sundhed.

Institution / afdeling / råd
Skema nr.

1. Hvem afgiver du svar som:
CMU Omsorg og Sundhed.

2. Dato for formulering af høringssvar:
18. september 2017.

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Ældreområdet.

4. Resumé
Akutfunktionen.
Normering i ældreplejen.
Hjemmeplejen.
Sygeplejen.
Genoptræningen.

5. Høringssvaret
Akutfunktionen 0,95 mio. kr.:
CMU anerkender prioriteringen.
Da funktionen er døgnbemandet vil det angivne beløb ikke svare til det beskrevne behov.
Der henvises til punkt 106 fra Social og Forebyggelsesudvalgets møde d. 15. august 2017.
Normering i ældreplejen 2,2 mio. kr.:
CMU anerkender prioriteringen.
Hjemmeplejen:
Erfaringen fra andre kommuner viser at 1% nedsættelse BTP svarer ca. til 1 mio. kr. i afregning.
Det afsatte beløb svarer dermed til, at BTP sænkes fra 59% til 58%, hvilket ikke svarer til de 5455%, som, jf. Incitarerapporten, er realistisk med den geografiske fordeling, som Odsherred
Kommune består af.
CMU undrer sig desuden over, at de 0,8 mio. kr. til Hjemmeplejen, ser ud til at skulle finansieres
på eget område via nattevagten.

CMU undrer sig ligeledes over, at det beskrives som en opnormeringen af ældreplejen, da det ikke
vil være det praksis.
Sygeplejen:
CMU anerkender de 1,2 mio. kr., som svarer til det underskud, der er på nuværende tidspunkt.
CMU vil gerne gøre opmærksom på, at der ikke er taget højde for de uddelegerede
sygeplejeopgaver, som er stigende. I 2017 forventes en ekstra udgift på 4,0 mio. kr.
(Sundhedslovsydelser).
Genoptræning;
CMU undrer sig over, at genoptræningen ikke er tilført ressourcer, da området har stigende antal
af komplekse borgere med genoptræningsplaner visiteret af sygehuset.
Køkkenprojektet 0,5 mio. kr.:
CMU anerkender prioriteringen.
CMU er bekymret for, om de 0,5 mio. kr. er tilstrækkelig til implementeringen af de lokale
køkkener på plejecentrene samt den videre drift for det nuværende budget.
Overordnet:
Generelt bekymrer det CMU, at der i Fagcentret både er stigning i Sundhedslovsydelser og
Servicelovsydelser uden at det afspejler sig nævneværdigt i budgettet. Det gælder både på
genoptræning, sygepleje, hjemmeplejen og plejecentrene.
CMU ser frem til en gennemgang af budgetanalysen, og forventer at det vil påvirke Fagcentrets
budgetter i positiv retning.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
CMU/Mimi Schimmell
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18/09/17

