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Høringssvar fra Ældrerådet til Sundheds- og 
Omsorgsudvalgets møde den 18-08-2022 

 

Pkt. 75 -76-77 Temadrøftelser  

Ældrerådet ser frem til at blive orienteret om oplæggene i det omfang, det er relevant på 

ældreområdet. 

 

Pkt. 79 Det videre arbejde med signaturprogrammer og 
udviklingstemaer juni 2022 
Udvalget foreslås bredt sammensat, men mangler repræsentation fra Ældreområdet, der 

udgør en vigtig del af sundhedsområdet. 

Ældrerådet ønsker derfor også at være repræsenteret i udvalget vedr. ”Sundhed for alle” 

som repræsentant for alle over 60 år. 

 

Pkt. 81 Budget 2023- 2026 – afsluttende budgetdrøftelser i 
fagudvalg 
De konkrete forslag til udmøntning af omstillingspuljen tager Ældrerådet skarpt afstand 

fra. De beskrevne konsekvenser er ikke Roskilde kommune værdigt. Efter Ældrerådets 

opfattelse er de uacceptable og ulighedsskabende.  

 

Ældrerådet har kommentarer til 3 af forslagene: 
1. Besparelse på 1,33 mio.kr. ved at 260 borgere kun kan få bad 1 gang om ugen. I 

den gældende kvalitetsstandard står der: ”Hvis du kun har brug for hjælp til 

hårvask eller bad, vil du som hovedregel kunne få hjælp/støtte til dette efter 

ønske.” Denne besparelse vil betyde et voldsomt tab af selvbestemmelse for de 

berørte borgere, som skal finde sig i ”etagevask” eller sengebad. 

2. Besparelse på 8,7 mio. kr. på ”Hjælp til rengøring”. Hvis skift af sengelinned og 

rengøring af hjælpemidler og især rengøring af badeværelse kun sker hver 3. uge, 

øges risikoen for opblomstring af virus og bakterier. Det er uhygiejnisk og helt 

uacceptabelt. 

3. Besparelse på ”Klippekort i hjemmeplejen” som kun tildeles borgere med stort 

plejebehov. De ældres livskvalitet forringes betragteligt, hvis de fratages 

muligheden for bare en gang imellem selv at bestemme. 

 

Sund aldring skal ud af budgetforslaget, da der jvf. vores tidligere udtalelser, ikke er 

belæg for at indregne det i rammen for et realistisk budget. 

Såfremt fradrag for sund aldring fastholdes, skal det efter Ældrerådets opfattelse fremgå 

som et direkte besparelsesforslag. 

 

Dato for afgivelse af høringssvar: Den 15. august 2022. 


