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Høringssvar Budget 2020- 2023                    Slagelse den 14 oktober 2019 

 

 

Ældrerådet har med tilfredshed noteret, at tilskud til værdig ældrepleje og bekæmpelse af 
ensomhed er tillagt rammen for Forebyggelses- og Seniorudvalget. 

Ældrerådet ønsker en forbedret service og indsats ved praktisk bistand og ingen 
serviceforringelse i det politisk vedtagne serviceniveau som ”Kvalitetsstander for personlig 
og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2019” 
foreskriver.  

Ældrerådet ønsker generelt serviceniveauet forbedret i forhold til år 2019, men nedenfor 
skal særligt fremhæves:   

Personlig og praktisk hjælp med tilbud om bad 2 gange om ugen, og 

Rengøring mindst hver 2. uge 

Hovedrengøring 1 gang årligt 

Rehabiliteringsforløb/Genoptræning 

 

Herudover anbefaler Ældrerådet en videreførelse af Klippekortordningen både i 
hjemmeplejen og på plejecentrene, således at ”puljemidlerne” fortsat bliver brugt på 
området. 

Ældrerådet er bekymret vedrørende fremtidig lægedækning i Slagelse kommune, idet 
mange praktiserende læger går på pension i år, hvorfor der vil være en forventet mangel 
på lægedækning i hele kommunen. 

Kommunale Ejendomme 

Ønske om afsættelse af midler til brandsikring af alle kommunens pleje- og 
aktivitetscentre. 

Erhverv og teknik: 

 
Kollektiv trafik:  

Ældrerådet ser med bekymring på situationen indenfor den kollektive trafik, da den i alt for 
ringe grad understøtter b.la. de ældres mobilitet, livskvalitet samt muligheder for at deltage 
i det sociale liv. Ældrerådet henviser til høringssvar sagsnr.: 330-2019-13768 af 2. 
september 2019  
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Forebyggelses- og Seniorudvalget 

3.7.1.01A-B-C Døgndækning på Agersø og Omø. 

 Ældrerådet ønsker den bedste og mest fornuftige løsning, dette i samarbejde med de 
berørte beboere. 

3.7.1.02A-B-C Midlertidige boliger på Blomstergården.  

Ældrerådet henviser til det afgivne høringssvar sagsnr.: 330-2016-47341 af 2. september 
2019. Herudover kan tilføjes, at der i forbindelse med gennemførelse af ”Det nære 
Sundhedsvæsen” vil være et stigende antal borgere, der udskrives som ikke 
færdigbehandlede patienter til ophold og videre indsats på en restitutionsplads på 
Blomstergården. Derfor vil Ældrerådet foreslå, at kommunen etablerer et antal 
”akutpladser” på Blomstergården, der således også ville kunne modtage patienter, der er 
for syge og behandlingskrævende til at være i eget hjem. Dette blot for at være på forkant 
med den kommende udvikling. 

For så vidt angår egenbetaling for ophold på kommunens midlertidige pladser, herunder 
restitutionspladser, er der i 2019 betalt for ordningen ud af Værdighedsmidlerne, således 
at borgeren ikke bliver opkrævet betaling for kost, vask og rengøring.  

Ældrerådet henviser til referatet fra fællesmødet med Forebyggelses- og Seniorudvalget 
den 2. oktober 2019, hvoraf det fremgår, at udvalget er enig med Ældrerådet i, at det er en 
vigtig prioritering, at ordningen fortsat betales ud af værdighedsmidlerne. Disse midler 
overgår fra puljemidler til bloktilskud i 2020 og frem. 
Ældrerådet vil gerne fremme forslaget, således at ordningen prioriteres og fastholdes i 
2020 og fremover. 

Vedrørende behovet for yderligere midlertidige pladser, er det ældrerådets vurdering, at 
der skal etableres et antal pladser målrettet borgere med frontaltemporal (FTD) demens 
og belastende adfærd og psykiatriske symptomer ved demens (BPSD). I antal er denne 
gruppe kun en lille andel af kommunens demente borgere, men ressourcemæssigt er der 
tale om en betydelig udfordring både fagligt og økonomisk. Gruppen er bl.a. karakteriseret 
ved natlig uro, bortgang fra hjemmet, råben, aggressivitet, angst, vrangforestillinger, 
hallucinationer samt nedsat stemningsleje. 

3.7.2.01 Korsør Hospice: 

Et flertal i Slagelse Ældreråd støtter ikke det fremsatte ønske om etablering af Korsør 
Hospice. Ældrerådet henviser til det afgivne høringssvar sagsnr.: 330-2019-3515 af 24. 
september 2019.  
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4.7.2.01A-B Sundhedshus Korsør.  

Fakta er, at 6 praktiserende læger går på pension 31.12.19 hvorefter 2600 patienter står 
uden praktiserende læge, derfor er det en hastesag at få etableret et sundhedshus eller 
indgå en driftsaftale med lægerne i Korsør. Byrådet opfordres til at betragte dette som en 
hastesag, og afsætte økonomi, så der udover etablering af sundhedshus i Slagelse, også 
gives mulighed for tilsvarende i Korsør og Skælskør, således patienterne der ikke svigtes.  

4.7.2.02 Finansiering af den fremtidige velfærdsteknologiske indsats.  
Ældrerådet har fokus på det velfærdsteknologiske område.  
Ældrerådet vil opfordre til, at udvalget udarbejder en overordnet plan med målsætninger 
på området. Ældrerådet vurderer, at den indledende del her først kunne være, en 
stillingtagen til det velfærdsteknologiske område, herunder: 1) Hvad kunne vi godt tænke 
os? – hvilke VT-løsninger er der? og dernæst 2) Hvilke muligheder har vi – økonomi 
m.m.?  

Ældrerådet har ideer om, hvorledes man eventuelt kan inddrage markedet ved at invitere 
nabokommuner og leverandører til samarbejde; ex. kunne kommunen stille 100 m2 til 
rådighed for markedet, hvor leverandører gratis kan udstille deres teknologiske løsninger 
til inspiration for borgere og kommunale medarbejdere. Ældrerådet anbefaler at der 
afsættes 1 mio. kr. pr år i budgetperioden samt, at der afsøges for samarbejde med 
nabokommuner. Ældrerådet imødeser svaret på den igangværende analyse på 
hjælpemiddelområdet. 

4.7.2.03 Etablering af træningsfaciliteter (fase2).  

Ældrerådet henviser til det afgivne høringssvar sagsnr.: 330-2016-47341 af 4. september 
2019. Ældrerådet kan stærkt anbefale en snarlig afhjælpning af det akutte behov for de 
manglende træningsfaciliteter. 

Sygeplejen: Ældrerådet gør opmærksom på at indholdet i ”Det nære Sundhedsvæsen” 
stiller betydelige krav til øget sygeplejefaglig indsats, og foreslår derfor, at der afsættes 
ekstra midler til at imødegå behovet. 

Sygefravær: Ældrerådet anbefaler, at der fortsat arbejdes målrettet med at nedbringe 
sygefraværet og dermed en mindre udgift til vikarer. Dette vil afhjælpe en del af 
udgiftspresset bl.a. i de borgervendte opgaver. 

Aktiviteter: Ældrerådet ønsker ingen reduktion på forebyggende og aktiverende indsatser. 

Med venlig hilsen 

Tonny Korndrup 

Formand Slagelse Ældreråd 


