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Høringssvar 

Vedrørende: Budget 2022 – 2025 Forebyggelses- og Seniorudvalget 

Budgetforslaget for 2022 – 2025 viser, at presset på ældreområdet fortsætter i de kommende år både 
økonomisk og arbejdskraftmæssigt. 

Derfor hilser ældrerådet det velkomment, at der i budgetforslaget er indregnet en budgettilpasning af 
serviceniveauet, hvor der tages højde for den demografiske udvikling m.h.t øget budgetbehov på områderne: 

Hjælpemidler, myndighed, sygeplejen, samt at nuværende puljemidler til Bedre Bemanding i ældreplejen 
også er en del af tilpasningen (forøgelsen) af serviceniveauet. Det er afgørende, at denne budgettilpasning 

ikke forringes i det endelige budget, idet underbudgettering af områderne vil kunne føre til uacceptable 

nedskæringer og forringelser. 

 Ældrerådet vil følge udviklingen tæt. 

Ældrerådet har bemærket, at kommunens andel af statens bloktilskud til Sundhedsklyngearbejdet udgør 
584.000 kr. Beløbet er afsat på budgettet i 2022. På nuværende tidspunkt kendes ikke detaljer om det 

kommende Sundhedsklyngearbejde. 

Ældrerådet er bekymret for udviklingen, da der er mange samtidige udfordringer:  

- Opgaveglidningen fra region/sygehus til kommunen, hvor ikke færdigbehandlede patienter udskrives 
til pleje og behandling på en midlertidig plads, enten som restitution eller rehabilitering 

- Øget behov for midlertidige pladser med specialiserede sygeplejefaglige kompetencer 
- Beboerne på plejecentrene har brug for egentlig sygepleje og ikke kun pleje og omsorg, samtidig er 

der flere demente 

- Sygeplejen og Myndighedsområdet visiterer flere borgere til hjemmepleje 
- En stigende andel af borgere med kroniske sygdomme og samtidige sygdomme  

- Det er svært at rekruttere medarbejdere med relevante kompetencer 

- Mangel på sygepleje- og sundhedsfagligt uddannede medarbejdere og høje lønkrav 
 

Ældrerådet vil anbefale, at kommunen fortsat skal videreføre og drive de 48 midlertidige pladser på 
Blomstergården med nuværende målgrupper af borgere og samme serviceniveau, og at der tilføres 

yderligere midler på budgettet årligt fra 2022 og frem. 

Ældrerådet ser med bekymring på det stigende merforbrug i Sygeplejen og på Myndighedsområdet, der 

også her er afledt af Sundhedsaftalerne og opgaveglidningen fra region/sygehus til kommunen. 

Ældrerådet anbefaler, at Byrådet med dette budget for 2022 – 2025 har sikret sig, at der bliver sat nok penge 

af til demografiudviklingen på ældreområdet, så ”det ikke løber løbsk” og så man ikke er underfinansieret 

med heraf følgende nedskæringer i løbet af årene til stor gene og ærgrelse for alle. 

Ældrerådet forventer, at det nuværende serviceniveau på ældreområdet kan fortsætte i årene fremover, så 

der ikke sker forringelser af de nuværende kvalitetsstandarder. 
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Ældrerådet vil gøre opmærksom på pkt. 10 i Budgetaftalen 2022-2025, behandlet på Byrådets møde den 13. 
september 2021, hvor det fremgår, at Slagelse kommune fortsat aktivt deltager i boligudbygning i hele 

kommunen, herunder i landdistrikterne med henblik på, at der etableres flere nye boliger m.v. Der er i hele 

afsnittet ikke nævnt noget om at etablere plejeboliger, ældreboliger og seniorboliger, som der ifølge 
kommunens Boliganalyse bliver mangel på i de kommende år, og derfor er meget vigtigt at nævne.  

Med venlig hilsen      

Slagelse Ældreråd 

Tonny Korndrup 

 


