
Høringsnotat 2. 
 
Ældrerådet fremsender hermed et uopfordret høringsnotat i 
forbindelse med punkt 13 på Ældre og Sundhedsudvalgets  
dagsorden for 28.01.2019. 
 
Ældre og Sundhedsudvalget er af Kommunalbestyrelsen blevet bedt 
om at fremkomme med konkrete effektiviseringsforslag med 
økonomisk effekt for budget 2020, da der skal skæres 1 % af 
serviceudgifterne i Holbæk Kommunes budget. 
 
 
Ældrerådet skal  i forbindelse med det fremlagte materiale i 
sagsfremstillingen – selv om der først er indlagt en høringsproces i 
april måned fremlægge Ældrerådets bekymringer og holdninger til 
udformning og vedtagelse af konkrete effektiviseringsforslag. 
 
Vi finder på baggrund af de tidligere års besparelser og 
effektiviseringer ikke, at det vil være muligt at opnå en 
effektiviseringsgevinst på 9 – 10 millioner på ældre og 
sundhedsområdet  uden at det vil få en række uhensigtsmæssige 
konsekvenser. 
Som vi anførte i vort høringssvar til budget 2019 tilkendegav 
Ældrerådet, at vi i forhold til ældrepolitikken bl. a. ønsker, 

-At kærnevelfærden skal bevares 
-At omstillinger og omlægninger skal ske med respekt for de 
ældres livsvilkår og være afbalanceret, og  
-At tilpasninger må ske med stor nænsomhed og under respekt 
for de gældende kvalitetsstandarder. 

Selv om det ikke ligger indenfor Ældrerådets kompetence, at udtale 
sig om personaleforhold, så finder vi, det  vil være vanskeligt at 
opfylde Ældrerådets ønsker, samt opfylde de gældende 
kvalitetsstandarder, hvis personalet skal ”løbe hurtigere”  eller  
bliver presset i håndteringen af  opgaveløsningen. 
 
Vi kan have en frygt for, at en yderligere ”forringelse” af 
arbejdsvilkårene indenfor ældreområdet vil kunne medføre, at det vil 
blive særdeles vanskeligt at rekruttere  et nyt pleje- og 
omsorgspersonale til ældreområdet i Holbæk Kommune. 
Samtidig finder vi, at de konstante ændringer i arbejdsforholdene for 
vore ansatte vil medvirke til et dårligere arbejdsmiljø og i realiteten 
nedsætte den effektive udførelse af arbejdet med de ældre. 



Der er efter vor opfattelse snarere behov for ro omkring 
opgavevaretagelsen end for nye konstante  effektiviseringer. 
 
Afslutningsvis. 
Vi ser frem til at modtage et materiale, der viser, at det vil være 
muligt at opnå de påtænkte effektiviseringsgevinster. 
Vi vil  på baggrund af disse fremlægge vort endelige høringssvar. 
 
 
På vegne af Ældrerådet i Holbæk Kommune 
 
Steen-Kristian Eriksen 
formand 


