Greve Seniorråd – høring af oplæg til budget 2020-2023
Greve Seniorråd afgiver hermed høringssvar i forhold til direktionens budgetoplæg 2020-2023.
Høringssvaret blev udarbejdet på et ekstraordinært seniorrådsmøde den 19. september 2019.
Effektiviserings- og besparelseskatalog
1.02 Besparelse på kommissioner, råd og nævn
Greve Seniorråd bemærker, at det er vigtigt at bevare minimum det nuværende budget, da rådet
ønsker at udvikle rådets synlighed og virke. Eksempelvis ønsker Greve Seniorråd at afvikle et
fremmødevalg, så stemmeprocenten kan øges, for dermed at fremme det lokale demokrati blandt
ældre borgere over 60 år.
4.01 og 4.02 under Kultur og Fritidsudvalget
Greve Seniorråd er bekymrede for besparelsesforslagene under 4.01 og 4.02, da det vil have en
negativ indflydelse på ensomhed, socialaktivitet og generel livskvalitet for seniorer og ældre.
Greve Seniorråd minder om, at Byrådet den 17. december 2018 har vedtaget en samlet politik for
ældreområdet, der skal sikre fire grundlæggende værdier:





Ældres liv skal opleves meningsfyldt og værdigt.
Ældres ressourcer skal stimuleres og anvendes i hverdagen.
Ældre skal opleve tryghed gennem relationer.
Ældres behov er omdrejningspunkt for kommunens service.

5.01 og 5.03 under Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
Greve Seniorråd understreger, at det er dybt bekymrende, hvis besparelsesforslagene under 5.01
og 5.03 vedtages, da det vil hæmme mulighederne for at opnå de politisk prioriterede effekt- og
resultatmål, der fremgår af Værdigheds- og Ældrelivspolitik 2018-2022 og Sundheds- og
Psykiatripolitik 2019-2022.
Greve Seniorråd minder om, at Byrådet den 17. december 2018 har vedtaget en samlet politik for
ældreområdet, der skal sikre fire grundlæggende værdier:





Ældres liv skal opleves meningsfyldt og værdigt.
Ældres ressourcer skal stimuleres og anvendes i hverdagen.
Ældre skal opleve tryghed gennem relationer.
Ældres behov er omdrejningspunkt for kommunens service.

Udvidelseskatalog
5.03 Værdighedsmidler
Greve Seniorråd understreger, at det er dybt bekymrende, hvis udvidelsesforslagene under 5.03
ikke godkendes, da det vil hæmme mulighederne for at opnå de politisk prioriterede effekt- og
resultatmål, der fremgår af Værdigheds- og Ældrelivspolitik 2018-2022 og Sundheds- og
Psykiatripolitik 2019-2022.
Greve Seniorråd bemærker særligt, at der mangler at blive afsat 1,5 mio. kr. til husalfer, så de kan
fortsætte deres aktiviteter for beboere på plejecentrene.

Greve Seniorråd minder om, at Byrådet den 17. december 2018 har vedtaget en samlet politik for
ældreområdet, der skal sikre fire grundlæggende værdier:





Ældres liv skal opleves meningsfyldt og værdigt.
Ældres ressourcer skal stimuleres og anvendes i hverdagen.
Ældre skal opleve tryghed gennem relationer.
Ældres behov er omdrejningspunkt for kommunens service.

Høringssvar fra Greve Kommunes Fritidsråd i forbindelse med budgetforlig 2020 - 2023
Greve Fritidsråd afgiver hermed høringssvar i forhold til kommunes budgetforlig 2020-2023.

Besparelse på IFS tilskudsaftale
IFS har i samarbejde med Greve kommune indgået en samarbejdsaftale, hvor der er en lang
opgaveportefølje, som IFS varetager. IFS besidder de kompetencer og ressourcer, der skal til for at
løfte denne opgavevaretagelse. IFS er i særlig grad med til udfolde, koordinere og styrke
samarbejdet på tværs af politikområder. Det er medvirkende til eksekvering af vedtagne
politikker, herunder de forskellige resultatmål. Med en besparelse på IFS driftstilskud, vil det være
urealistisk for IFS at løfte opgaveporteføljen i det omfang, som er forventet nu.
Besparelse på fritids- og idrætspuljen
Fritidspuljen er en aktiv medspiller i at realisere Idræts-, Fritids og kulturpolitikken, herunder de
forskellige indsatser under hvert af de seks liv. Puljerne kommer mange forskellige til gavn, såsom
selvorganiserede grupper, idræts- og fritidsforeninger samt borgere som har en god ide. Det
samme gør sig gældende for de mange tiltag inden for indsatser, der er målrettet særlige
målgruppers deltagelse i foreningslivet, såsom personer med handicaps, ældre med nedsat
funktionsevner og udsatte børn og unge med videre. Det vil have konsekvenser for fritidslivet i
Greve Kommune, at der er en reduktion på fritidspuljen.
Spejderlejr
Fritidsrådet kan konstatere, at der allokeres 2 millioner til faste installationer via spejderlejr i
Hedeland, som kan komme flere borgere i alle aldre fra Greve Kommune til gode.
At der etableres varige værdier, er en fremtidssikring af investeringen. Det er positivt, at der
allokeres 2 millioner til afholdelse af Spejderlejr.
Fritidsrådet vil gerne involveres i, hvordan kommunen målrettet vil arbejde for at integrere udsatte
børn og unge, ensomme eller ældre, der ikke er en del af spejderbevægelsen. I den forbindelse vil
de gerne vide, hvem de skal rette henvendelse til? Derudover påpeges vigtigheden af, at en lokal
ressourceperson fra Greve er med til at skabe en stærk kobling mellem lejren i Hedeland og de
aktiviteter, som kommer til at foregå i forbindelse med afholdelse af lejren.
Naturpuljen
Fritidsrådet hæfter sig positivt ved udvidelsesforslagets om naturpuljen og vil meget gerne bidrage
med forslag til initiativer, der kan have karakter af sikring af øget biodiversitet, naturpleje og
nedbringelse af CO2.

