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Forebyggelses- og Seniorudvalget                                                                     Sagsnr. 330-2021-20469   

Slagelse kommune  

Vemmelev den 27. april 2021 

                                                                                               

Høringssag: Model for ældres indkøb af dagligvarer i landdistrikterne 
 

I budgetaftalen for 2021 blev der afsat 0,5 mio. kr. pr. år til forsøgsordninger med hjælp til ældres 
indkøb af dagligvarer i landdistrikterne. 

På sit møde den 6. april 2021 behandlede Forebyggelses- og Seniorudvalget en sag, der indeholdt 
oplysninger om eksisterende ordninger samt fem modeller for mulige forsøgsordninger, der kan 
arbejdes videre med. 

Der blev tillige foreslået fastsættelse af følgende kriterier for at kunne indgå i en indkøbsordning, 
hvor der indgår kommunal finansiering: 

 Borgeren skal være over 60 år    

 Borgeren skal ikke kunne transportere sig selv til nærmeste dagligvarebutik eller have 
samboende, der kan 

 Borgeren skal ikke være visiteret til vareudbringning efter servicelovens §83  

Ved større søgning til den valgte ordning end, der er afsat midler til, vil borgere indgå i den valgte 
ordning efter først til mølle-princippet. 

Ældrerådet har stor sympati for forslaget om at etablere en forsøgsordning med hjælp til ældres 
indkøb af dagligvarer i landdistrikterne, men er dog bekymret for en løsning, der alene baserer sig 
på indsats fra frivillig arbejdskraft. 

Ved ældrerådets gennemgang af de fem opstillede modeller for mulige forsøgsordninger, hvor der 
er gjort opmærksom på både fordele og ulemper ved hver enkelt forslag, efterlyses oplysninger om 
de eventuelle muligheder, der er for at indgå i et samarbejde (aftale) med Supermarkedet Intervare 
A/S, som vi kan se, at flere kommuner har aftaler med.  Om konceptet i Intervare A/S er en mulig 
løsning, når det som her, drejer sig om indkøbsordning i landdistrikterne kan ældrerådet dog ikke 
vurdere.  

I sagen refereres til en indkøbsordning i Sorø kommune. Ordningen Sorø Senior Service er imidlertid 
ophørt, og Sorø kommune har nu aftale med fa. Intervare A/S.  

Se vedhæftede bilag A vedr. ophør af Sorø Senior Service. 

Ældrerådet tilslutter sig administrationens vurdering af, at ældre borgere kan have forskellige behov 
i forhold til indkøb. Nogle borgere kan have gavn af en model, hvor de kan få hjælp til at blive 
selvhjulpne, ved at bestille over nettet. Andre borgere kan have gavn af en model, hvor indkøbsture 
kan kombineres med mulighed for nye fællesskaber. 
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Ældrerådet ønsker derfor, at der afprøves en model med kombinat ion af hjælp til online bestilling 
(beskrevet i sagen som model D) og mulighed for hjælp til indkøb i lokale dagligvarebutikker, 
(beskrevet i sagen som model E), hvor der foretages indkøb af dagligvarer til borgere.  

En model kunne også være, at der ydes tilskud til kørsel, så borgerne kan handle i lokalområdet, 
hvor de normalt plejer at handle. 

 

 

Vedrørende model E, kan den ordning, der har været i Sorø kommune ”Sorø Senior Service”, ikke  
tjene som inspiration længere, da der som beskrevet ovenfor er lukket og slukket for ordningen i den 
form, den har haft siden 2001, hvor den blev etableret.  

En indkøbsordning med inddragelse af frivillig arbejdskraft vil kræve et større antal af frivillige, derfor 
finder Ældrerådet det naturligt at Frivilligcentret inddrages og medvirker til løsning af opgaven, så de 
evt. udfordringer der måtte være mht, at ordningen skal kunne garantere en levering, og også 
vedrørende udfordringerne med databeskyttelse og lignende kan løses. 

Frivilligcentrets fokus er at komme ud i hele kommunen, og Frivilligcentret har siden 2019 ved 
udmøntningen af værdighedsmidlerne, der understøtter en værdig ældrepleje, modtaget yderligere 
0,5 mio. kr., hvoraf de 200.000 kr. vil kunne indgå i projekter i samarbejde med Sundhed og Ældre.   

Ældrerådet kan tilslutte sig de foreslåede kriterier for at kunne indgå i en indkøbsordning, hvor der 
indgår kommunal finansiering. 

Ældrerådet vil foreslå, at også handicaprådet får sagen til høring.  

Vedhæftet bilag.  Artikel fra Sjællandske den 15 september 2020 Sorø siden. 

Med venlig hilsen 

Slagelse Ældreråd 

Tonny Korndrup 

 

 

 

 

 

 

 


