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Uopfordret høringssvar
Overførselssag 2021 – Seniorudvalget
Seniorudvalget besluttede i sit møde den 1. marts 2022 ikke at anbefale over for
økonomiudvalg og byråd, at der bevilges kassefinansiering af netto merforbrug i 2021 på i alt
10.298 mio. kr., og at det må bero på en prioritering af den samlede besparelse.
Ældrerådet ser med stor bekymring på Seniorudvalgets beslutning, da en hel del af
merforbruget bl.a. skyldes det store forbrug af eksterne vikarer på de enkelte plejecentre i
2021, hvor særligt en plejecenterklynge gør sig bemærket. Her er der tidligere givet tilsagn
om, at det ene af plejecentrene holdes udenfor og overforbruget derfor skulle dækkes fra
kassen. Ældrerådet kan undre sig over, at et vikarforbrug kan ”løbe løbsk”.
Ældrerådet støtter kraftigt op om administrationens anbefaling af, at der sker dispensation
fra gældende overførselsregler for de 3 virksomheder i ovennævnte klynge, så der ikke
overføres merforbrug derfra til 2022, idet ældrerådet ikke anser det for muligt at afvikle
disse. Det drejer sig om:




Plejecenterklynge Noret/Møllebakken/Skovvang i alt 6.702 mio. kr.
Blomstergården, midlertidige boliger 4.713 mio. kr.
Hjemmesygeplejen 12.132 mio. kr.

I alt merforbrug 23.547 mio. kr. der skal modsvares med 13.249 mio. kr. fra områder, hvor
der i regnskab 2021 fremkommer mindre forbrug.
I alt drejer det sig om 10.298 mio. kr., hvor der er behov for finansiering fra kassen.
De øgede vikarudgifter i 2021 skyldes bl.a. COVID 19 og belaster plejecentrenes regnskaber.
Hvis merforbruget skal indhentes i 2022, er der stor sandsynlighed for, at det vil føre til
afskedigelser og dermed til forringelse af serviceniveauet på plejecentre og i hjemmeplejen.
Dette kan vi ikke være bekendt over for vores beboere/pårørende og personale på
plejecentrene mv.
Til den politiske udmelding om, at der skal reduceres i driftsudgifterne for at gøre plads til at
øge anlægsbudgettet, skal ældrerådet understrege, at ældrerådets holdning i nuværende
situation er den, at står valget mellem en fortsat værdig ældrepleje mv og anlæg i populært
sagt mursten, så vælger ældrerådet tiltrækkelige driftsmidler til værdig ældrepleje mv.
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Ældrerådet er vidende om, at Slagelse kommune har modtaget mange mio. kr. i
kommunekompensation fra regeringen til ekstraudgifter på grund af COVID 19 og går ud fra,
at kommunen dermed er fuldt kompenseret.
Ældrerådet opfordrer til at beslutningen ændres således at underskuddet tages fra kassen.

Med venlig hilsen
Formand Slagelse Ældreråd
Tonny Korndrup
tonnykorndrup@me.com
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