
 
 
Ældrerådets høringssvar til administrationens udkast til  
Budget 2020 og overslagsårene specifikt omkring ældre. 
 
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 fastholde, respektere og forbedre de gældende 
kvalitetsstandarder. 
 
Besparelsesbudget rettet mod ældreområdet. 
Ældrerådet kan imidlertid konstatere, 
at budgetforslaget på ældre og sundhedsområdet er et klart nedskærings- og 
besparelsesbudget, hvor man skærer i det eksisterende begrænsede og 
utilstrækkelige budget. 
Det foreliggende budgetforslag rammer især ældreområdet og vanskeliggør 
muligheden for på en respektfuld måde at varetage omsorgen for de svageste ældre 
medborgere. 
 
Det bekymrer Ældrerådet, 
1. 
at der mangler en særlig opmærksomhed på de udfordringer, der ligger i, at der 
bliver flere ældre som lever længere, og som i de sidste år i stor udstrækning 
rammes af sundhedsmæssige, levevilkårsmæssige og ressourcemæssige 
udfordringer og 
2. 
at budgetforslaget på en række punkter ikke er i overensstemmelse med de 
politikker som Kommunalbestyrelsen har vedtaget bl. a. omkring demensstrategien, 
værdighedspolitikken etc. 
 
 
Ældrerådet har bemærkninger til budgetforslagets enkelte elementer: 
 
Anlæg: 
På anlægssiden kan vi konstatere, at der ikke er afsat midler til etablering af et nyt 
plejecenter i Holbæk By.  



Vi finder, at der er tale om en uhensigtsmæssig disposition, og at det er udtryk for en 
manglende omhu, hvis de nære udfordringer på ældre og sundhedsområdet skal 
imødegås. 
Samtidig er vi skeptiske omkring det fremlagte grundlag for ikke at etablere et nyt 
plejecenter  
Senest understøttes denne vurdering af udmeldinger fra friplejecentret 
Fjordstjernen, som tilkendegiver, at plejecentret gradvist ønsker at omlægge 
ældreplejeboliger til plejeboliger for voksne handicappede. 
Ældrerådet ønsker fortsat, at der etableres et nyt plejecenter i Holbæk by idet vi 
fastholder vores vurdering af behov for et nyt plejecenter.  
Vi vurderer i forlængelse heraf, at der vil blive fastholdt en omkostningstung 
struktur, med et stort forbrug af mange hjemmehjælpstimer, hvis der ikke bliver 
etableret et nyt plejecenter hurtigt.  
Ældrerådet har samtidig noterer sig, at det tidligere budgetforslag for 2019 omkring 
etablering af et nyt plejeboligbyggeri er reduceret kraftigt i 2020 og 2021 for helt at 
forsvinde i overslagsårene. 
Der har i samme anledning været fremlagt oplysninger om,  at der arbejdes med en 
overbygning af plejecentret Samsøvej, som erstatning for etablering af et nyt 
plejecenter.  
Vi vil gerne advare mod denne løsning, fordi den vil betyde et alvorligt indgreb i 
beboernes hverdag bl. a. gennem en støjmæssig belastning og andre gener for 
plejehjemsbeboerne, men også kræve tilførsel af ekstra personale, hvis disse 
ulemper for en svag gruppe borgere skal imødegås. 
 
 
 
Drift: 
Ældrerådet kan ikke tiltræde at nedenstående forslag til reduktioner og besparelser 
på ældre og sundhedsområdet gennemføres. 
 
Det drejer sig om: 
 
Budgetreduktioner/indarbejdede (samlet) på ældreområdet.  9.6 mio 
 

N-AHLI 1        1.0 mio 
Fravalg af aktiviteter på værdighedspolitikken.   1,1 mio 
Selvbestemmelse       0.3 mio 
Livskvalitet        0.1 mio 
Mad og ernæring       0.7 mio 
 

Ældrerådet kan ikke tiltræde, at de initiativer, der er taget i Holbæk 
Kommune for at højne sundhed og virkelyst blandt de ældre stort set 
fjernes, samtidig med  at rekruttering af frivillige svækkes. 
Ældrerådet finder, at besparelser på værdighedsområdet generelt vil 
komme til at ramme den kommunale serviceydelse til de ældre og 
have uhensigtsmæssige konsekvenser, da der vil komme et yderligere 
behov for kommunal hjælp. 



 
 N-AHLI 2        4.6 mio 

Afskaffelse af  klippekortordningen. 
   

Ældrerådet konstaterer, at kommunerne allerede er blevet økonomisk 
kompenseret for udgifterne til klippekortsordningen. 
Samtidig finder vi, at fjernelse af klippekortsordningen vil betyde, 
at de allersvageste ældre vil blive frataget muligheden for et frit valg 
af aktiviteter på en række områder efter eget valg, og at det vil betyde 
en væsentlig reduktion af medarbejderstaben. 
Begge dele er både kortsigtede og ikke hensigtsmæssige besparelser. 

 
N-AHLI 3        0.8 mio 
Egenbetaling vedr. Kørsel til dagcenter. 
 

Ældrerådet kan ikke tiltræde, at der indføres øget egen- og 
brugerbetaling på transport til dagcentrene, da det vil ramme socialt 
skævt, hvis ikke der bliver taget hensyn til den enkelte borgers 
betalingsevne. 
Desuden er kørslen visiteret på baggrund af et faktuelt og reelt behov 
hos den enkelte ældre. 
Besparelsen vil modvirke en positiv rehabilitering og kunne medvirke 
til en større ensomhed hos den ældre medborger.  

 
N-AHLI 4        2.1 mio 
Sen implementering – flere elever – frafald   
skal nedbringes. 
Mindreforbrug på lønudgifter. 
 

Ældrerådet finder, at Holbæk Kommune er forpligtet på at efterleve 
den indgåede aftale mellem Regeringen og KL om at øge 
dimensioneringen af elever på ældreområdet med 30%.   Derfor kan 
Ældrerådet ikke tiltræde, at man budgetmæssigt tilkendegiver ikke at 
ville opfylde aftalen. 

 
N-AHLI 5        0.7 mio 
Kommunale plejecentre øger udnyttelsesgraden  
med 1 pct. 

Ældrerådet kan ikke tiltræde forslaget og dermed besparelsen, før der 
foreligger en valid arbejdsgangsanalyse, der beskriver hvor der kan 
effektiviseres i den komplekse proces der følger, når en beboer afgår 
ved døden. 

 
N-AHLI 6         00 
Budgetreduktionsforslag til imødegåelse af opdrift reduktion via 
effektiviseringer i 2021. 



Ældrerådet kan ikke kommentere forslag NAHL 16 – løsninger, som 
skal findes i 2020 - før vi ser de foreliggende forslag til 
budgetreduktioner og hvilke handlinger man ønsker at iværksætte for 
at finde 4,5 mio. kr. i 2021. 
Ældrerådet har tidligere i et høringssvar tilkendegivet sin faste 
holdning til reduktion i budget via effektiviseringsgevinster, som vi 
ikke finder, det er muligt at opnå. Desuden skal vi henvise til vort 
høringssvar i forbindelse med effektiviserings- og 
besparelsesstrategien gældende for 2019 – 2021. 
 

N-AHLI 7 
Nedbringe pulje til styrkelse af      0.1 mio 
brugerråd og frivillighed 
 

Ældrerådet kan ikke tiltræde besparelsen, fordi den vil påvirke den 
frivillige indsats, der bl. a. gennemføres på de aktive centre. Samtidig 
er det Ældrerådets vurdering at besparelsen vil være stærkt 
demotiverende for interessen i at indgå i frivillige indsatser, hvis der 
bliver begrænsede muligheder for konkret støtte til frivilligaktiviteter. 
Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at dette punkt er underlagt en 
budgetmæssig fordoblingskonsekvens, hvis der foretages besparelser 
på denne foreslåede reduktion og B-AHLI 1. 
 

N-AHLI 8        0.3 mio 
Faste læger på plejecentrene  
 

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 
reducerer hospitalsindlæggelse og højner livsværdierne for de ældre 
medborgere. 
Vi skal i stedet opfordre til at der knyttes faste læger til alle 
plejecentre, uagtet eventuelle vanskeligheder. 
 

Besparelser på ældrebudgettet.      4.0 mio 
 

B-AHLI 1 
Nedbringe pulje til styrkelse af      0.1 mio 
brugerråd og frivillighed 
 

Der henvises til bemærkningerne under N-AHLI 7 
 
B-AHLI 3        0.3 mio 
Lukning af cafeer, der sælger under 10 portioner mad 
 

Ældrerådet kan ikke tiltræde forslaget, fordi cafeerne har stor 
betydning for de aktive centres rolle i forbindelse med imødegåelse af 



ensomhed og underernæring. Lukning af cafeerne vil  ikke medføre 
den ønskede besparelser, da de ældre, der skal have hjælp til den 
varme mad, vil skulle modtage hjælpen på anden vis. 
Endelig vil der fortsat skulle afholdes udgifter til rengøring af de aktive 
centre. 
 

B-AHLI 4  
Egne tilbud pleje og praktisk hjælp     1.0 mio 
 

Ældrerådet kan ikke tiltræde forslaget om, at personalet kan løfte 
flere opgaver indenfor samme økonomiske ramme før det er 
synliggjort, at besparelsen ikke vil påvirke kvaliteten af pleje og 
bistand. 
 

B-AHLI 5        2.6 mio 
Fravalg af aktiviteter på Værdighedspolitikken: 
 En værdig død       0.1 mio 
 Kvalitet, tværfaglighed     1.8 mio 
 Selvbestemmelse      0.2 mio 
 Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod   0.4 mio 

 
Ældrerådet kan ikke tiltræde, at de initiativer, der er taget i Holbæk 
kommune for at højne sundhed, tryghed og virkelyst blandt de ældre, 
stort set fjernes samtidig med, at det faste personale, der er ansat til 
at løfte indsatserne vil blive reduceret. 
Det drejer sig om 6 årsværk. 
Vi finder, at man ved fravalg af aktiviteter på værdighedspolitikkens 
områder lægger denne i graven, og at Holbæk Kommune herefter ikke 
vil have en værdighedspolitik på ældreområdet. 
 
 

Konklusion og anbefaling 

 
Ældrerådet skal - på baggrund af ovenstående - tilkendegive 
at vi ønsker, at det eksisterende budget som minimum fastholdes, men også at det 
udvides, og  
at de fremlagte besparelser og nedprioriteringer tages af bordet. 
 
 
På vegne af Ældrerådet i Holbæk Kommune 
 
Steen-Kristian Eriksen, formand for ældrerådet 
Gitte Nikolaisen, næstformand for ældrerådet 
Johnny Petersen, ældrerådsmedlem 
Elsebeth Ensted, ældrerådsmedlem 


