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Høringssvar fra Ældrerådet til Sundheds- og 
Omsorgsudvalgets møde den 09-06-2022 

 

Pkt. 102 Perspektiver i en flytning af Gadstrup Bibliotek 

Pkt. 62 Budget 2023-2026 – fagudvalgsdrøftelser i juni 

Fradraget for ”Sund aldring” er en skjult besparelse, der på forhånd er lagt ind i 

budgetudkastet. Ældrerådet kan således ikke tilslutte sig forslaget. Budgettet på 

ældreområdet udhules, nu må det stoppe! Der er ikke belæg for, at der hvert år er brug 

for færre visiterede timer pr. borger end det foregående år. Tværtimod. Der bliver flere 

meget gamle borgere med mange kroniske sygdomme, og hospitalerne presser mange 

opgaver ud til kommunerne uden kompensation. 

Jakob Kjellberg fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, har 

udgivet en rapport om ”Fremtidens sundhedsudgifter”. Heri gennemgår han den 

manglende effekt af ”Sund aldring”. 

 

Ældrerådet finder det hensigtsmæssigt, at der fokuseres på forebyggelsessiden. Rådet 

foreslår, at der afsættes et større beløb hertil, herunder midler til forebyggelse af bl.a. 

knogleskørhed. 

 

Ældrerådet er enig i, at der skal afsættes midler til yderligere uddannelse af personale i 

forhold til tidlig opsporing af demens. 

 

Der mangler Anlæg på udvalgets område. Der skal ikke bruges 5 mio. kr. til opstart af nyt 

plejecenter, så der må være råd til, at Plejecenter Kristiansminde kan få en sansehave og 

demensvenlig indretning med døgnbelysning, så de kan leve op til at være ”et fyrtårn” på 

demensområdet. 

 

Ældrerådet opfordrer til, at udvalget rekvirerer en beskrivelse af antallet af 

fuldtidsstillinger (grupper), der med budgettet kan forventes at være finansieret og besat 

inden for serviceområderne 

 

Pkt. 65 Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022 

Ældrerådet tilslutter sig forvaltningens indstilling, således at der arbejdes med model 3 

fremover. 

 

Pkt. 67 Ansættelse af socialrådgiver til at styrke fastholdelse i ældreplejen. 

Ældrerådet tilslutter sig forslaget. 

 

 Pkt. 68 Gå fællesskaber og rollatormotion 

Ældrerådet tilslutter sig forslaget om videreførelse af aktiviteterne. 

 

Dato for afgivelse af høringssvar: 07-06-2022. 

 


