
Budget 2022 

 

Antallet af ældre stiger voldsomt, de store årgange fra anden verdenskrig er nu omkring 80 år. 

Demografireguleringen af basisbudgettet er nødvendig, og fradraget for ”Sund aldring” bør fjernes helt. 

Forskningen viser, at det gennemsnitlige antal år, hvor en ældre person får brug for hjemmehjælp, er 

uændret. Det er altså ikke realistisk at tro, at serviceniveauet kan bevares, hvis ikke det akkumulerede 

fradrag fjernes helt. Der er oparbejdet et stort efterslæb. 

De korte indlæggelsestider på hospitalet, skaber øget pres på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen. 

Plejecentrenes grundnormering bør sættes op. Beboerne er meget dårlige, flere er demente og sygeplejen 

har overtaget en del af hospitalets opgaver.  Plejetyngden er stigende. 

Der er også brug for mere personale i hjemmeplejen. Det går for stærkt, der er ikke tid til at gøre arbejdet 

ordentligt. Personalet er stresset, de har for mange arbejdsopgaver, og det kan mærkes på kvaliteten. Der 

skal også gives mere tid til kontaktpersonerne, for at få plads til at skabe gode relationer til både borgere og 

de pårørende. Nattevagten kommer sent eller slet ikke ved akut opstået behov. Den behandling kan tage 

livsgnisten fra syge borgere, som ikke selv kan rejse sig fra sengen. 

Det er nødvendigt med flere penge til forebyggelse, herunder kurser i osteoporose (knogleskørhed). 

Der bør gives tid til en bedre introduktion til ufaglærte og vikarer. Ikke alle kan gøre rent uden oplæring, og 

empati og ordentlig sprogbrug er ikke en selvfølge. 

Hovedrengøring af alle ældre- og plejeboliger 2 gange om året er et stort ønske.  

Klippekortet er til stor glæde for de svageste borgere, som oplever selv at kunne bestemme og derved få 

mulighed for ekstra oplevelser, eller at få ting gjort, som der ellers ikke er plads til. Ældrerådet foreslår, at 

der afsættes en pulje, så en større gruppe kan få del i den service. 

Når svømmehallen er kommet godt i gang, foreslår vi, at det undersøges, om der er tidspunkter med svag 

belægning, hvor pensionister kan få gratis adgang. 

 

Anlæg: 

250.000 kr. til etablering af udendørs trænings- og rehabiliteringsfunktioner til borgere med erhvervet 

hjerneskade (Trekroner) 

385.000 kr. til Døgnbelysning til Demenscenter Kristiansminde 2 

150.000 kr. Afprøvning af løbende tilfredshedsmålinger ved plejeboliger og midlertidige pladser for ældre 

borgere (Kastanjehaven) 

 

Med venlig hilsen 

Marie Jørgensen 

Formand for Roskilde Ældreråd 


