Høringssvar af 04. november 2019

Kommunen har bedt Seniorrådet om et høringssvar vedrørende Analyse af
boligområdet.

Seniorrådets udtalelse:

Seniorrådet har følgende umiddelbare og foreløbige reaktioner på den fremlagte
rapport fra Implement:

1. Der bruges i rapporten begrebet ”sund aldring”, men den beskrivelse er en
poppet beskrivelse, som savner grundlag i virkeligheden. Den seneste rapport
fra Sundhedsstyrelsen om ældres sundhed viser, at 75% af alle 60+ årige lider
af en eller flere kroniske sygdomme.
2. Det er fravalgt at arbejde med scenariet ”et nyt plejecenter”, fordi antallet 80+
årige på kort sigt ikke stiger væsentligt. Vi har i dag ca. 3.200 borgere, der er
80+ årige, men det tal vil de næste 10 år stige med 30% efter kommunens
prognose.
3. Rapporten beskriver et scenarie ”Med hjemmet som udgangspunkt”. Dette er
en prisværdig tanke, men Seniorrådet stiller sig meget tvivlende overfor en
model, hvor en stor del af den gruppe, der i dag bor på plejecentrene, i
fremtiden skal passes hjemme. Størsteparten er visiteret til et plejecenter, fordi
de har brug 24- times pasning og omsorg.
Implement gør det helt klart, at forudsætningen for en succes af dette scenarie
er, at der sker en voldsom omstilling af hjemmeplejen for så vidt angår: kultur,
ledelse, kompetencer, arbejdsgange, handlingsmuligheder og styringspraksis.
Ordinært møde i Seniorrådet den 4. november 2019

1

Seniorrådet stiller sig tvivlende overfor, om kommunen er i stand til at
gennemføre denne omstilling herunder rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.
4. Scenariet ”Med hjemmet som udgangspunkt” forudsætter den nødvendige
investeringsvillighed, det vil sige, at der er politisk vilje til at tilføre store
økonomiske ressourcer til området. Denne vilje var ikke til stede ved det
seneste budgetforlig!
5. Implement foretager sammenligning med andre kommuner. Seniorrådet finder
dog dette irrelevant:
Dels er der store forskelle på det procentuelle antal af 80+ årige i de
kommuner, der er foretaget sammenligning med:
Lyngby-Taarbæk= 5,8%,
Helsingør= 4,6%,
Fredensborg= 4,3%,
Furesø= 5,6%
dels er der store forskelle på den oplevede politiske vilje og beslutninger på
ældreområdet.
Seniorrådet finder ikke, at det for Lyngby-Tårbæk skal være et mål i sig selv, at
vi er den kommune, der sparer mest på ældreområdet.
6. Seniorrådet kan samlet ikke anbefale, at planerne om et nyt plejecenter sættes
i bero.
7. Seniorrådet er positiv overfor at borgene bliver længst muligt i eget hjem, men
ikke for enhver pris.
Seniorrådet finder at begrebet værdighed mangler i rapporten.
8. Seniorrådet har tidligere tilbudt kommunen at medvirke til afdækning af
boligbehov for seniorer generelt. Det undrer os derfor at nærværende analyse
er gennemført uden Seniorrådets deltagelse.

På Seniorrådets vegne
Jørn Gettermann
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