
Ældrerådets høringssvar til administrationens udkast til  
Budget 2020 og overslagsårene på politikområde: Sundhed  
 
Ældrerådet i Holbæk Kommune har vurderet det fremlagte materiale fra 
administrationen til budget 2020 og overslagsårene 
og skal tilkendegive følgende. 
 
Generelt..    
 
Ældrerådet konstaterer,  
at den samlede økonomi i Holbæk Kommune er robust og at der forekommer at 
være en forbedret kassebeholdning, 
 
Det betyder, at vi finder, der er rum og mulighed for forbedringer, og at Holbæk 
Kommune vil kunne udvikle ældre- og sundhedsområdet, hvis der er en politisk vilje 
hertil. 
 
Når dette er sagt, kan ældrerådet samtidig konstatere, at der er en stor usikkerhed 
omkring de fremtidige vilkår i sundhedsvæsnet og dermed budgetforudsætningerne 
for budget 2020. 
Det skyldes især usikkerhed om det kommende nære sundhedsvæsen, 
kommunernes finansiering og medfinansiering af sygehusene og primærsektoren. 
 
Samtidig kan vi se, at budgettet på sundhedsfremme og forebyggelse for 2020 
forbedres i 2020, fordi værdighedsmilliarden overgår fra puljetilskud til bloktilskud i 
2020 og tilføres sundhedsområdet. Men også at der tilskrives demografimidler til 
den kommunale genoptræning. 
 
Opmærksomhedspunkter og ønsker til sundhedsområdet. 
I det fremlagte forslag til budget 2020 og overslagsårene mangler Ældrerådet en 
økonomisk beskrivelse af basale elementer indenfor sundhedsområdet, for at vi kan 
give et dækkende høringssvar. 
 
Derfor undlader Ældrerådet at knytte bemærkninger til den enkelte områder men 
skal i stedet fremholde en række opmærksomhedspunkter og ønsker til budget 2020 
og overslagsårene. 
 
Ældrerådet skal hermed tilkendegive sin vurdering af konkrete områder.  
 
Projekt Toppen – et aktivitetstilbud for yngre demente. 

Det drejer sig om, at administrationen indstiller, at Projektet Toppen 
videreføres som et aktivitetstilbud til yngre demente borgere. 
Ældrerådet kan ikke tiltræde, at projektet skal videreføres som et 
projekt baseret på frivillig arbejdskraft. Vi finder, at opkvalificering af 
indsatsen omkring de demente skal udføres af et professionelt, fagligt 
kvalificeret og kompetent personale. 

 



Faste læger på plejecentrene.   0.3 mio kr. 
Ældrerådet skal henvise til, at emnet er beskrevet under 
budgetreduktionsforslaget til imødegåelse af opdrift N-AHLI 8. 
Ældrerådet kan ikke tiltræde besparelsen på området, da vi finder 
ordningen har en positiv betydning for de ældres tryghed og sundhed, 
samtidig med at tilstedeværelsen af faste læger på plejecentrene giver 
personalet en bedre og enklere arbejdssituation ved den ældres 
sygdom, idet lægerne her kan supervisere det ansatte personale. 
Vi skal i stedet opfordre til, at der knyttes faste læger til alle 
plejecentre, uagtet eventuelle vanskeligheder. 
 

 
Ældrerådets vurdering af aktiviteter på sundhedsområdet i 2020. 
 
Generelt ønsker Ældrerådet, at der sikres de nødvendige økonomiske og 
personalemæssige ressourcer på sundhedsområdet til at kunne gennemføre og klare 
fremtidens opgaver og udfordringer. Det indebærer: 
 
Det nære sundhedsvæsen 

1. at der gennemføres af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i 
balance, hvor opgaver, der tidligere blev løftet af det regionale 
sundhedsvæsen i fremtiden skal løftes af det nære sundhedsvæsen. 
Dette kræver nye kompetencer på flere niveauer hos de kommunale 
medarbejdere og nye fysiske faciliteter. 

Geriatrisk team 
2. at projektet geriatrisk team videreføres efter at det ophørt som et 

satspuljeprojekt. Ældrerådet finder, at det har været et godt projekt, som har 
opnået store og gode resultater i forbindelse med samspillet mellem 
kommune,  region, de praktiserende læger, omkring den ældre patient.  
Den regionale finansiering er ved det netop indgåede budgetforlig sikret  for 
budget 2020. Vi skal derfor anbefale at der afsættes et kommunalt beløb til 
videreførelse af Geri-team. 
 

Forebyggelse og rehabilitering 
3.  at de forbyggende elementer på ældre og sundhedsområdet styrkes og 

videreudvikles, herunder en styrkelse af rehabiliteringsindsatsen med fokus 
på plejecentre, aktivcentre, dagcentre og den enkelte ældre borger. 
Ældrerådet ønsker at borgerne gives bedre mulighed for at fastholde og 
forbedre deres funktionsniveau bl. a. gennem hverdagsrehabilitering 
opnormering af  personalet på plejecentre og aktivcentre, så der kan sættes 
flere gode og meningsfulde aktiviteter i gang samtidig med, at der bliver  
fokuseret på kontakt med de pårørende. 

Egenbetaling på de kommunale akutpladser. 

4. Af det fremlagte materiale fremgår, at Holbæk Kommunes ikke har 
organiseret akutfunktionen som akutpladser men som aflastningspladser. 
Det indebærer at borgerne skal betale for opholdet efter serviceloven. 



 
 
Ældrerådet ønsker, at Holbæk Kommune i forlængelse af den sygeplejefaglige 
funktion opretter akutpladser. De kan med stor fordel ske i forbindelse med 
etablering af et kommende nyt plejecenter i Holbæk by. 
På disse akutpladser skal det lægefaglige ansvar tydeligt og klart beskrives i 
forbindelse med ophold på en akutplads. 
Det vil for ældrerådet være et vilkår, at der ikke opkræves betaling for kost, 
rengøring eller tøjvask under ophold på en akutplads. 
Vi mener, det er problematisk, hvis borgerne på en akutplads betaler for 
ydelser, der leveres gratis på sygehusene. 

 

Konklusion. 

 

Ældrerådet skal på baggrund af ovenstående fokuspunkter tilkendegive følgende, 
idet andre områder kunne være beskrevet: 
 
Ældrerådet ønsker, at der afsættes de nødvendige økonomiske og administrative 
midler til at imødegå udfordringerne på sundhedsområdet herunder især i forhold til 
de ældre medborgere. 
I den sundhedspolitiske indsats finder Ældrerådet, at der i større udstrækning, skal 
sættes fokus på og afsættes de nødvendige midler til forebyggelse. 
Det skyldes dels, at der er et stort økonomisk rationale i forebyggelse, fordi det på 
langt og kort sigt kan give besparelser, uden at det går ud over livskvalitet og 
værdighed for den ældre medborger. 
Men det skyldes også, at Holbæk Kommune i sit arbejdsprogram 2020 har besluttet 
at lægge vægt på forebyggelse. Det ser Ældrerådet gerne materialiseret i en politisk 
bevågenhed ved tilførsel af flere økonomiske ressourcer og de rette 
sundhedsfremmende aktiviteter. 
 
 
På vegne af Ældrerådet i Holbæk Kommune 
 
Steen-Kristian Eriksen, formand for ældrerådet 
Gitte Nikolaisen, næstformand for ældrerådet 
Johnny Petersen, ældrerådsmedlem 
Elsebeth Ensted, ældrerådsmedlem 
 


