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Spørg ikke hvad de ældre borgere kan gøre for Slagelse kommune, spørg hvad Byrådet kan gøre for de 
ældre borgere, der har arbejdet et langt liv. 

Frit efter JFK. 
 
 
 

23 september 2020 
 
 
 

Høringssvar vedrørende Budget 2021 
 

Med udgangspunkt i Budgetaftale 2021-2024, 1. behandling i byrådet den 14. september 2020 (bilag1), 
hvor det i forbindelse med ønsket om gradvis at øge aften. - og natbemandingen på plejecentrene 
bemærkes, at serviceniveauet på øvrige områder inden for ældreplejen opretholdes, forventer ældrerådet 
ingen nedskæringer eller forringelser i kvalitetsstandard eller service på ældreområdet. 
Ældrerådet imødeser, at byrådet fremskriver budgettet i takt med den demografiske udvikling flere ældre 
og et stigende behov for pleje og omsorg. 

 
 

Pkt. 9 Sundhedsprofil 
Ældrerådet bakker op om en forbedret indsats på området, til gavn for den enkelte borger.  

 
Pkt. 15 Seniorboliger 
Ældrerådet oplever at der er et stort behov for prisbillige seniorboliger også i lokalområderne, hvorfor 
ældrerådet kan anbefale forslaget. 

 
Pkt. 20 Restitueringspladser- og aflastningspladser i Korsør og Skælskør 
Ældrerådet kan ikke anbefale forslaget. 

 
Begrundelse: 
Ældrerådet ser det som en meget dyr og upraktisk løsning, og anbefaler derfor, at restitutionspladserne 
samles centralt på Blomstergården, hvor kompetencer og kvaliteter vil være stede.  
Her kan man efter behov udvide antallet af restitutionspladser, idet de 12 demens/aflastningspladserne 
kan placeres på de andre plejecentre i kommunen. Et forslag kunne være at etablere 
demens/aflastningspladser på Plejecenter Bjergbyparken, så man i stedet for at nedrive bygningen kunne 
renovere denne bygning, og på den måde få en billigere og mere funktionel løsning end den foreslåede.  

 
Pkt. 21 Brandsikring Smedegade 
Ældrerådet kan anbefale at alle kommunens plejecentre, aktivitetscentre med mere brandsikres, og at der 
findes den fornødne bevilling. 
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Pkt. 23 Natbemanding på Plejecentrene 
 

Ældrerådet henviser til høringssvar af 26 august 2020 hvor vi beskriver ældrerådets indstilling som, 
anbefaler minimum 2 nattevagter på alle plejecentrene, finansieret ved bevilling ud over ældreområdets 
budget. 

 
Pkt. 36 Konkret boligprojekt 
Ældrerådet ser frem til at høre om projektet og kan kun anbefale at der igangsættes byggeri således at 
fremtidige behov for flere boliger dækkes. 

 
Pkt. 37 Velfærdsteknologi 
Ældrerådet bifalder afsættelse af yderligere midler til velfærdsteknologi, til gavn for borgere og 
medarbejdere. 
Ældrerådet anbefaler forslaget om velfærdsteknologisk udstilling i det kommende sundhedscenter, samt 
at der bevilges de nødvendige midler, derudover kan det anbefales, at der etableres et fælleskommunalt 
samarbejde eksempelvis med Sorø kommune. 

 
 

Buskørsel 
Ældrerådet ser med stor bekymring på udviklingen og nedlæggelsen af kollektiv trafik.  
Ældrerådet ser ikke Flex-trafik som et værdigt alternativ til erstatning for kollektiv trafik, ordningen er for 
besværlig og for dyr for borgerne. 

 
 
 

Ældrerådsvalg 2021 
Ældrerådet anbefaler at udgifter til afholdelse af ældrerådsvalg budgetlægges. 
Ældrerådet foretrækker fremmødevalg, samtidigt med afholdelse af kommunalvalg 16. november 2021.  

 

 
På ældrerådets vegne 

Tonny Korndrup 


