
Rask Mølle den 9 oktober 2018

Kommunalbestyrelsen og Udvalget for social omsorg
Hedensted kommune

Høringssvar til Budget 2019.

Vi takker for lejligheden til at fremkomme med høringssvar til det fremsendte forslag til budget 
2019.

Vi  ser positivt på, at der sker en styrkelse af indsatsen rettet mod forebyggelse og træning i form af 
frit valg på genoptræning, aflastning til pårørende og til en understøttelse af arbejdet med en værdig 
død for den ældre.

Desuden ser vi positivt på, at der er afsat midler til styrkelse af den kollektive trafik, således at 
muligheden for at bevare sammenhængen mellem lokalområderne i kommunen, også består når de 
regionale busruter nedlægges. Vi forventer også der afsættes midler dertil efter 2019.

Et andet positivt tiltag er aktivitetspakker for demente, så de i hverdagen stadig kan bevare deres 
færdigheder og deltage i fælles aktiviteter.

Vi ser også positivt på, at man nu igangsætter processen omkring den fremtidige demensstrategi, og  
en demensvenlig indretning af plejecentrene daca. 80% af beboerne der i dag er demente. Vi 
forventer som seniorråd løbende at blive inddraget i denne proces, også såfremt denne 
fremskyndes.. 
Vi ser det som nødvendigt, at der træffes en beslutning i foråret 2019 om det videre forløb..
Vi ser frem til et fremtidigt nyt demensbyggeri og glæder os til også der at blive inddraget. 

Det er positivt at der undgås besparelser på de borgernære områder og at man denne gang 
udarbejder et budget med et 3 årigt sigte. Hertil har vi dog følgende bemærkninger:

 Det er nødvendigt, med et demografireguleret budget. (jvf PKØ dagsorden 10/9 er der ikke 
taget hensyn til demografien.

 Der må sikres midler til gennemførelse af værdighedspolitikken, som forventes vedtaget i 
januar.

 Der må tages højde for resultaterne af den igangværende senioranalyse

Her vil det være nødvendigt med et demografireguleret budget, ligesom det vil være nødvendigt at 
inddrage resultaterne af den p.t. kørende senioranalyse og den kommende værdighedspolitik.

Vi fastholder vort forslag om 1 leder på hvert plejehjem, så der overfor borgerne er en, der kan 
præsenteres som ansvarlig for plejehjemmet.

Vi ser også gerne ansættelse af en pårørendevejleder som bindeled mellem den svækkede borger, de 
pårørende  og personalet. Alternativt en pårørende linie med åbent i et bestemt tidsrum f.eks. 8 – 10.
Forslaget kan findes på Middelfart kommunes hjemmeside, hvor borgerinddragelse har ført til dette 
tilbud. Se efterflg. notat.
Seniorpårørendelinje
Middelfart Kommune har åbnet en pårørendelinje - tlf. 8832 4405. Er du pårørende til en borger på 
seniorområdet og har brug råd og vejledning kan du benytte den anonyme rådgivning fra 1. september 2018.

Vi ved, at det kan være svært at bede om hjælp og finde den rigtige kontakt i det kommunale system. 



Pårørendelinjen vil sammen med dig finde frem til den medarbejder, der kan hjælpe dig.
Seniorpårørendelinjen er åben alle hverdage fra kl. 8.00 – 10.00.
04.september 2018

Desuden ser vi gerne, at vort udkast til en pårørendepolitik (februar 2017)  bliver behandlet og 
inddrages i den fremtidige proces til gavn for alle. 

På vegne af seniorrådet
Lillian Andersen
Formand


