
 

 

ÆLDRERÅDET 

Dato: 29. november 2021 

 

Høringssvar til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 02-12-2021. 
 
Pkt. 140 Regeringens planer om etablering af 20 nærhospitaler i Danmark. 
Ældrerådet kan anbefale, at der rettes henvendelse til sundhedsministeren om 
muligheden for et nærhospital på sygehusgrunden i Roskilde. 
 
Pkt. 141 Indtægts og udgiftsbevilling vedr. flere hænder og højere kvalitet i 
ældreplejen 
Ældrerådet er enig i, at det fremsatte forslag kan medvirke til et løft af ældreplejen. 
Det er positivt, at der nu er mulighed for en opkvalificering af ufaglært personale. 
Ældrerådet er enige i at der sker en opkvalificering/efteruddannelse af 
sundhedspersonale så hurtigt som muligt. Gerne begyndende med de dårligst 
kvalificerede på området i 2022-23. 
Ældrerådet anbefaler, at der sendes flere end 15 ansatte til opkvalificering. 
 
Pkt. 142 Bevilling til sundheds- og omsorgsområdet 
Ældrerådet kan anbefale tillægsbevillingen med nedenstående bemærkninger: 
Vi mangler en uddybning af, hvordan de 5.4 mio. konkret er fundet? Hvilke aktiviteter 
der fx er skåret væk? 
Merforbruget på 10,5 mio. kr., som tilskrives følgevirkninger af Covid 19 pandemien, 
kan efter Ældrerådets opfattelse også blive en realitet i 2022 set i lyset af, at 
pandemien langt fra er overstået. 
 
143 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 
Ældrerådet finder det meget bekymrende, at merforbruget er steget med 15,9 mio. 
og dermed op på 48,9 mio. 
Efter Ældrerådets opfattelse er det endnu en bekræftelse på, at der er en 
underfinansiering af området. En underfinansiering, som Ældrerådet også ser på 
med stor alvor i forhold til budget 2022. 
Ældrerådet anbefaler kraftigt, at der ydes en tillægsbevilling. 
Ældrerådet opfordrer til, at der straks i det nye Byråd tages stilling til, om de 
vedtagne kvalitetsstandarder kan opretholdes indenfor budgettet samt hvordan der 
bør tages højde for den demografiske udvikling. 
Ældrerådet opfordrer til, at der tilføres tilstrækkelige midler, så kvalitetsstandarderne 
kan bevares. 
 

Med venlig hilsen 

Marie Jørgensen 
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