på Bornholm

Rønne, den 16. august 2017.

Kommunalbestyrelsen i
Bornholms Regionskommune
Ullasvej 23
3700 Rønne

Ældre Sagen på Bornholm har drøftet de kommunale besparelsesforslag for budget 2018 med særlig
fokus på budgetområde 31, Ældre, 32, Psykiatri og Handicap samt 33. Sundhed.
Ældre Sagen på Bornholm finder generelt den valgte budgetprocedure uheldig, hvor embedsmændene og administrationen i de seneste år skal komme med forslag til en række besparelser på en
række områder for at nå de politiske vedtagne besparelser. Det giver bekymringer hos brugere på de
områder, hvor besparelsesforslagene peger på. Det giver også uro hos personalet og endelig er det
Ældre Sagens opfattelse, at der spildes mange ressourcer på den valgte budgetproces.
Dagen efter offentliggørelsen af besparelsesforslagene tog langt de fleste partier afstand i de lokale
medier til besparelsesforslagene inden for de områder, som har Ældre Sagens fokusområder.
Det er Ældre Sagen selvfølgelig meget tilfreds med, men processen virker bagvendt med et administrativt oplæg, som politikerne tager afstand til for store dele af de foreslåede besparelser. Ældre
Sagen så gerne politiske oplæg nye initiativer og til besparelser, som administrationen og embedsmændene efterfølgende behandlede.
Til de konkrete besparelsesforslag har vi følgende bemærkninger:
31 Ældre:
Forslag nr. SSU-31-01a, 01b, 01c og 06 - om pleje i eget hjem og herunder reducering af rengøring til hver 3. uge
- Ældre Sagen på Bornholm kan ikke støtte ændringer til rengøring hver 3. uge i hjemmeplejen og på plejecentrene og heller ikke med en tvungen brug af robotstøvsuger til erstatning.
- Reduktion af pleje i eget hjem i weekenden er ikke værdigt, som det er beskrevet og Ældre
Sagen finder forslaget uacceptabelt og uværdigt. De politiske partier har efterfølgende meldt
ud, at forslaget ikke gennemføres.
32 Psykiatri og Handicap:
Forslag SSU-32-01, 02, 10 og 12 – om en række nednormeringer
- Ældre Sagen finder forslagene uacceptable, da de forslåede nednormeringer rammer de svageste grupper urimeligt hårdt.
33 Sundhed
Forslag SSU-33-01, 02 og 07 - reduktion i medarbejdertimer på de nævnte områder
- Ældre Sagen finder forslagene uacceptable, da de forslåede reduktioner rammer det forebyggende arbejde og igen de svageste grupper urimeligt hårdt.
Afslutningsvis vil vi gerne igen opfordre kommunalbestyrelsens medlemmer til at fokusere på vort
samfunds svageste og sårbare grupper ved den fortsatte budgetbehandling, så også disse borgere
kan opleve Bornholm som stedet for et godt liv – hele livet.
Med venlig hilsen
på Bornholm
Birger Rasmussen
formand

