
Rønne den 16. august 2016. 

 
Høringssvar til Kommunalbestyrelsen vedrørende det administrative budgetforslag 
2017 fra Bornholms Ældreråd. 
 

Bornholms Ældreråd er uforstående over for de mange besparelsesforslag - især på de 

forskellige personalekategorier på plejecentrene, i hjemmeplejen og generelt på hele 

ældreområdet. Ældrerådet kan ikke anbefale de foreslåede nedskæringer på 

personaleområdet. 

Samtidig har vi noteret os, at regionskommunens økonomiske situation er betydelig bedre 

end forventet og udmeldt i begyndelsen af 2016.  

Bornholms Ældreråd er generelt bekymret over, at besparelserne fortrinsvis rammer de 

svageste i samfundet. 

 

Med beslutningen om ”Den Rehabiliterende Organisation” og en ”Værdighedspolitik” er 

der lagt op til et paradigmeskift på hele ældreområdet. Det er en plan Bornholms 

Ældreråd bakker helt og fuldt op om.  

Rehabiliteringscenter Sønderbo er en vigtig krumtap i processen, men den foreslåede 

personalereduktion på Sønderbo er slet ikke i tråd med rehabiliteringstanken, 

også set i lyset af, at der bliver lagt flere og flere opgaver på Sønderbo. 

Der er i den forbindelse en forventning om effektivisering og meget store besparelser på 

ældreområdet over 4 år. Bornholms Ældreråd er fortsat usikker på om de økonomiske 

investeringer kan realiseres indenfor den planlagte tidsramme. 

Bornholms Ældreråd tager afstand fra forslaget om nedlæggelse af varmtvandsbassinet på 

Sønderbo. 
 

Det er også ældrerådets opfattelse, at man råder over en meget engageret, 

udviklingsmotiveret og dygtig personalegruppe, der bakker op om den ældrepolitiske 

målsætning. Bornholms Ældreråd anbefaler derfor, at der ikke spares på 

uddannelsesområdet, at ledelse og styring af opgaveløsningen fortsat bør ske ved at 

ledelsen sikrer tillid og ansvar til de ansatte - fremfor kontrol og unødvendig 

dokumentation i forhold til personalets varetagelse af opgaveløsningen. F.eks. med mere 

tryghed og selvbestemmelse i hjemmeplejen. 

 

Som eksempler på de personalemæssige reduktioner, som ældrerådet tager afstand fra, vil 

vi fremhæve pædagoger og dag-akutsygeplejersker.  

Der er behov for en øget indsats på demensområdet, kronisk syge og svage ældre. 

Heller ikke på borgerserviceområdet kan vi anbefale, at kommunen nedlægger servicen i 

yderområderne. Ligeledes bør de eksisterende valgsteder også bevares. 

Vedrørende den kollektive trafik vil nedlæggelse af afgange, hvor der ikke er transport til 

uddannelsesinstitutionerne, medføre en voldsom forringelse for de ældres 

transportmuligheder udenfor byområderne. 

 



Lukning af aktivitetssteder, væresteder m.m. kommer til at ramme en del af vores brugere. 

Ligeledes kan ældrerådet ikke anbefale besparelsen ved fjernelse af pædagogisk 

ledsagelse. 

De selvkørende støvsugere kan være en hjælp for nogle, men ældrerådet anbefaler, at det 

skal være efter brugerens ønske. 

 

Bornholms Ældreråd tager kraftig afstand til forslaget om at reducere antallet af 

ældrerådsmedlemmer til 5 i 2018. Med de nuværende 11 repræsentanter har rådet en nær 

og alsidig repræsentation med gode kontakter til baglandet og hele ældreområdet. 

Kontakter, som vi tror, kommer det politiske system og samarbejdet med de politiske 

udvalg til gode f. eks. i ældrerådets behandling af tilsynsrapporter og høringssvar. 

 

På Bornholms Ældreråds vegne 

Poul Ancher Hansen, formand for Bornholms Ældreråd 


