Budgetønsker til budget 2021-2024 fra: ___Seniorrådet __
I skemaet nedenfor beskrives budgetønskerne i prioriteret rækkefølge. For hvert budgetønske skal så
vidt muligt fremsættes et finansieringsforslag, som beløbsmæssigt modsvarer 50 procent af
budgetønsket. Det skal fremgå, om der er tale om ønsker til anlægs- eller driftsaktiviteter.
Beskrivelse af budgetønsket (1)
Seniorrådet fremsætter atter ønsket om ressourcer til at kunne
tilbyde ældre borgere, der er visiteret til rengøring, en årlig
hovedrengøring.
Hovedrengøringen er blevet endnu mere nødvendig når der kun
anvendes robotstøvsuger i den daglige rengøring. Der vil ellers
ske en ophobning af støv og snavs de steder, hvor
robotstøvsugeren ikke kan komme til.
Finansieringsforslag

Årlig udgift

Årlig besparelse

Bemærkninger:
Vi hører ofte, at ældre vælger socialt samvær fra pga. flovheden over et ikke velholdt hjem.
Vi taler meget om ensomhedsproblematik, og dette er i høj grad en medvirkende faktor.
Tilbuddet skal tilbydes alle, der er visiteret til rengøring og ikke kun dem, der er visiteret til
et større antal timers hjemmehjælp. Fra disse hører vi, at de ofte vælger fra med den
begrundelse, at der i forvejen kommer en del hjælpere i hjemmet, og at de derfor ikke
ønsker flere, der skal komme. Dette er forståeligt nok.
Beskrivelse af budgetønsket (2)
Årlig udgift
Budgetønske til budgettet 2021 vedr. omsorgstandpleje i
plejeboligerne i kommunen.
Seniorrådet ønsker at projekt Omsorgstandpleje går over i
driftsmidler i kommunen fra 2021.
Finansieringsforslag
Årlig besparelse

Bemærkninger<.
Argumenter for at projekt Omsorgstandpleje går over i driftsmidler i kommunen fra 2021:
• Fastholde formålet ifølge Kvalitetsstandarderne
• Fastholde den nødvendige aktivitet – instruktion i mundhygiejne til
den enkelte patient og relevant plejepersonale
• Forebygge følgesygdomme ved mangelfuld mundpleje – vægttab,
appetitløshed, lungebetændelse, sikre den generelle helbredsstatus
• Tage hensyn til målgruppen – demente borgere, der ikke selv er i
stand til at varetage egen mundhygiejne

•
•

Fastholde, at plejepersonalet er i stand til at genkende en sund mund
og de hyppigst forekommende sygdomme i munden
Et nødvendigt fokus på at fastholde tilsyn ved en tandplejer der kan
sikre en vis kontinuitet ift. den store udskiftning i personalegruppen
og den nødvendige brug af vikarer.

Beskrivelse af budgetønsket (3)
Åbne pensionistcafeer i hele weekenden
Vi opfordrer til, at indskrænkningerne af åbningstiden på
cafeerne tilbageføres, så alle fem pensionistcaféer igen holdes
åbne alle ugens dage.
Finansieringsforslag

Årlig udgift

Årlig besparelse

Bemærkninger:
Fra nytår er åbningstiderne for pensionistcaféerne indskrænket til hverdage med lukning i
weekenderne til følge. Dog holder Kildegården åbent om lørdagen og Hareskovbo både
lørdag og søndag. Det har haft meget store konsekvenser for mange pensionister, ikke
mindst for de mange enlige, som udover et veltillavet måltid har kunnet have et socialt
samvær, som har brudt ensomheden. Kommunens besparelse er minimal i forhold til
forringelserne.
Vi skal derfor opfordre til, at indskrænkningerne tilbageføres, så alle fem pensionistcaféer
igen holdes åbne alle ugens dage.

Beskrivelse af budgetønske (4)
Kommunen stiller mikrobølgeovne til rådighed for de borgere, der er visiteret til varm mad.
Bemærkninger:
I og med at der ikke længere skal udbringes varm mad til borgerne, finder Seniorrådet det naturligt at
kommunen stiller en mikrobølgeovn til rådighed for borgerne samt står for installationen og
vejledningen i brug af ovnen. Således vil borgernes økonomi ikke blive belastes på grund af
ændringerne i madudbringningen.

