
Til 
Ældre og Sundhedsudvalget  
Socialudvalget samt  
Administrationen 
 
 
Vedrørende: høring i forbindelse med aktivitetsændringer. 
 
Ældrerådet har fået forelagt et materiale til høring i forbindelse med 
aktivitetsændringer som følge af udmøntning af budget 2020. 
 
Indledningsvis skal ældrerådet bemærke, at vi alene afgiver 
høringssvar på punktet: AHLI-G, idet vi finder de øvrige punkter ikke 
berører ældreområdet men socialområdet, og derfor henhører under 
Handicaprådets udtaleret. 
 
I forbindelse med afsnit G noterer vi, at der korrekt anføres, at der er 
et lovkrav om, at Kommunalbestyrelsen skal afsætte ressourcer til at 
understøtte det frivillige arbejde for socialt udsatte, men at der ikke 
er fastsat en beløbsramme. 
 
Af det fremlagte materiale fremgår endvidere, at § 18 puljen foreslåes 
generelt nedjusteret. 
På ældreområdet anføres muligheden af at inddrage 0.3 mio kr, der 
er afsat til fordeling blandt de 13 brugerråd på ældreområdet – og at 
midlerne vil være en fremtidig aktivitetsændring i årene for 2020 og 
fremover. 
 
Ældrerådet kan ikke anbefale den anførte ændring, fordi det vil 
betyde, at de 13 brugerråds muligheder for at skabe frivillige 
aktiviteter i de aktive centre på ældreområdet vil bortfalde nu og i 
fremtiden, for de områder, der er finansieret af § 18 midlerne. 
 
Det vil betyde en kraftig reduktion i de frivillige aktiviteter, 
arrangeret både af brugerrådene men også af de ældrepolitiske 
organisationers  overfor socialt udsatte borgere. 
 
Ældrerådet skal i denne anledning fremholde, at såfremt Socialudvalget 

reducerer muligheden for økonomisk støtte fra § 18 midlerne som 

beskrevet, vil brugerrådenes økonomi til frivillige aktiviteter  blive 

reduceret med 2/3 i 2020 - dvs at de 13 brugerråd herefter i alt vil have 

små 400.00 kr. til gennemførelse af frivillige aktiviteter om året. 



 
 
 
 
Specielt finder Ældrerådet – efter at have oplevet de udfordringer, 
der har været for de frivillige med at gennemføre aktiviteter efter de 
trufne beslutninger om at udvise tilbageholdenhed og mådehold i 
efteråret 2019, at vi ikke kan anbefale de fremlagte besparelser og 
aktivitetsændringer. 
 
Vi frygter, at yderligere reduktioner i økonomiske tilskud til frivillige 
aktiviteter vil vanskeliggøre eller umuliggøre gennemførelse af disse. 
 
Samtidig skal vi fremholde, at det vil være et anslag mod den 
indgåede aftale med Ældre og Sundhedsudvalget om at understøtte 
frivillige aktiviteter for ældrerådets målgruppe. 
 
Da Ældrerådet finder, at  brugerrådene  ved de 13 aktive centre 
udfører en kæmpe indsats  i forhold til forebyggelse og aktiviteter for 

brugerne af centrene og understøtter  gennem deres aktiviteter 

kommunens værdighedspolitik, kan Ældrerådet  ikke tiltræde den 
foreslåede aktivitetsændring under afsnit AHLI – G. 

 

Med venlig hilsen  
 
På vegne af Ældrerådet i Holbæk Kommune 
 
 
Steen-Kristian Eriksen  Elsebeth Ensted    
Formand     Ældrerådsmedlem 
 
 
 
 
Tilføjelser: 
 
a. 
Udenfor det fremlagte materiale omkring aktivitetsændringer som 
følge af budget 2020  men alligevel som en del heraf – skal 
Ældrerådet for god ordens skyld tilkendegive, at 



Ældrerådet har en forventning om, at de tilbageholdte puljemidler til 
understøttelse af  frivillige aktiviteter for ældrerådets målgruppe fra 
2019 tilbageføres ældrerådet, idet der alene var tale om 
tilbageholdenhed og mådehold og ikke påførte besparelser, der blev  
besluttet. 
 
b. 
Til orientering vedhæftes den tiltrådte aftale omkring anvendelse af 
ældrerådets puljemidler, der fordeles efter de vedlagte kriterier. 
 
Ældrerådet skal i denne forbindelse gøre Socialudvalget opmærksom på 

at kriterier for at søge ældrerådets puljepengene fra 2020 er blevet 

ændret, idet både udvalget for ældre og sundhed og ældrerådet ønskede, 

at frivillige initiativer for borgere + 60 år også skulle have mulighed for 

at søge økonomisk støtte.  

 


