Norddjurs Kommune
Torvet 3
8500 Grenaa

Glesborg, den 15. september 2021

Hermed fremsendes høringssvar foranlediget af fremsendt høringsmateriale til budget 2022-2025.
Ved budgetlægningen i 2018 - gældende for perioden 2019-2022 - blev der på alle områder skåret
helt ind til benet, og enhver krone og øre blev nøje vendt og drejet for at få mest muligt ud af dem.
Der blev spinket og sparet på alle parametre. Det var nødvendigt for om muligt at kunne redde den
skrantende økonomi i Norddjurs Kommune.
Besparelserne ramte naturligvis også kommunens allermest sårbare ældre borgere, som har brug
for pleje og omsorg på et plejecenter. Rengøringen i beboernes lejligheder blev ændret fra hver 2.
uge til hver 3. uge, personalenormeringen blev reduceret og klippekortordningen forsvandt. Det er
blot ganske få eksempler på områder, hvor der blev skåret ned, for at spare mest muligt.
Beboerne på Plejecenter Glesborg har måttet slå sig til tåls med forringelserne efter spareknivens
indgreb. Det har holdt hårdt! Og med Covid-19 nedlukning og restriktioner har det været en rigtig
svær periode for mange beboere, og deres pårørende ligeledes.
Nu er restriktionerne heldigvis blevet lempet, alle frivillige er vendt tilbage til plejecentret, og der er
igen åbent for alle besøg. Klippekortordningen er blevet genoptaget. Der er kommet mere liv på
plejecentret. Det er rigtig godt for beboerne
Men eftervirkningerne af Norddjurs Kommunes voldsomme sparerunde mærkes fortsat tydeligt.
Det er sårbare ældre mennesker, som ikke mere kan klare at bo i egen bolig, der bor på plejehjem.
Det er alfa og omega, at der er et fagligt kompetent personale til stede døgnet rundt. Der skal være
den fornødne tid til pleje og omsorg hos den enkelte beboer. Der skal også være tid og økonomi til
regelmæssig rengøring i beboernes boliger.
Det er vigtigt, at der drages omsorg for personalet. Der skal være det antal medarbejdere på vagt,
som der reelt er brug for. Beboerne skal under ingen omstændigheder opleve, at de må vente på
hjælp, fordi der er for få medarbejdere på vagt. Og medarbejderne skal have den fornødne tid til at
varetage deres mangeartede arbejdsopgaver.
Umiddelbart er en uddannelse indenfor plejesektoren ikke den mest attraktive. Det er nødvendigt
med et boost på relevante uddannelser, således at der er et tilstrækkeligt antal fagligt kompetente
personer til ledige jobs i ældreplejen. Det er vigtigt med mere fokus på uddannelsen, samt øgning
af økonomiske midler til aktuelle efteruddannelser.
Af budgetforslag 2022-2025 fremgår det, der tilføres midler til ældreområdet. Det er meget positiv
læsning! Men samtidig står der også, at der på området skal effektiviseres med 0.55 %. Dvs. det
man giver med den ene hånd, det tager man igen med den anden hånd! Det er da bekymrende!

Ligegyldigt om man bruger simpel overslagsregning eller den mest avancerede lommeregner, så
bliver resultatet det samme. De tiltænkte midler til ældreområdet, - og plejecentrene, bliver kraftigt
minimeret på grund af effektiviseringen.
Lad nu lige lyset blive tændt for beboerne på Plejecenter Glesborg og deres pårørende! Lad dem
komme fri af sparerundens tunge skygge! Det er nødvendigt, at tilføre flere økonomiske midler til
ældreområdet, - plejecentrene!
Det er nødvendigt,




at der bliver gjort rent hver 2. uge i beboernes lejligheder!
at uddannelse og efteruddannelse boostes
at der altid er et tilstrækkeligt antal fagligt kvalificerede medarbejdere på vagt

Vi vil meget gerne anmode om en revurdering af budgetforslaget!

På vegne af beboer- & pårørenderådet på Plejecenter Glesborg
Gydda Thyme

