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Forebyggelses- og Seniorudvalget    28. oktober 2021 

                       Sags. Nr. 330-2019-4287 

Høringssvar 
Evaluering af effektiviseringer 2021, områder der har fået tilført budget 
 

Forebyggelses- og Seniorudvalget skal principgodkende, om anvendelsen af de – via 

effektiviseringer inden for udvalgets budgetramme – frigjorte budgetmidler skal fortsætte i 2022 og 

frem. Derudover kan Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutte, om der ønskes forslag til 

anvendelse af eventuelt yderligere frigjort budget fra 2022.  

Forebyggelses- og Seniorudvalget besluttede i sit møde den 5. oktober 2021 at sende sagen til 

høring i Ældrerådet. 

Ældrerådet behandlede sagen i sit møde den 26. oktober 2021 og har følgende bemærkninger:  

Nr. 1 Demente borgere på plejecentre. Kompetenceudvikling og velfærdsteknologi 

Ældrerådet kan anbefale at der opkvalificeres personale til ”demensnøglepersoner” på alle 

plejecentrene og at der afsættes midler af til indkøb af velfærdsteknologi.  

Nr. 2 Sikring af forankring af Dose Can 

Ældrerådet anbefaler at ordningen med Dose Can fortsætter, da det økonomisk kan betale sig og 

at der afsættes de fornødne midler til en nøglepersonsordning. 

3. Pulje til fritidsjob til unge på plejecentre. 

Ældrerådet kan anbefale at plejecentrene kan ansætte unge i fritidsjob, da det er en gevinst for 

både plejecenterets beboere og den unge. Plejecentrene får mere liv i hverdagen og den unge får 

indblik i, hvordan det er at arbejde på et plejecenter. 

4. Prøvehandling med opnormering af et område 

Ældrerådet ser det som positivt, at prøvehandlingsåret har medført, at Smedegade plejecenter er 

det plejecenter i Slagelse kommune med det laveste gennemsnitlige fravær og at arbejdsglæden 

har ændret sig i positiv retning.  

5. Sundhedsfremmende og samarbejdstiltag på de kommunale plejecentre med henblik på 

at nedbringe sygefraværet. 

Ældrerådet kan anbefale de beskrevne indsatser med tilbud til medarbejderne. Når personalet har 

det godt, smitter det af på beboerne. Ældrerådet er bekymret, da ikke alle plejecentre har brugt 

muligheden for at igangsætte fysiske aktiviteter/motion 

13. Øget tættere samarbejde mellem plejen og sygehuset  

Ældrerådet anser det for et område i stærk udvikling, der skal arbejdes videre på og kan ikke 

anbefale, at midlerne anvendes til andre formål, men at midlerne overføres til 2022. 
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15. Sygeplejerske med psykiatrisk erfaring 

Da behovet for at have kompetencer inden for det psykiatriske område fortsat er tilstede, anbefaler 

Ældrerådet, at der ansættes en sygeplejerske med psykiatriske kompetencer i en fast stilling, da 

der er større muligheder for at få stillingen besat. Ældrerådet kan ikke anbefale, at midlerne 

anvendes til andre formål. 

De områder, hvor der er egentlige besparelser, der medfører serviceforringelser, kan Ældrerådet 

ikke støtte. 

 

Med venlig hilsen 

Ældrerådet Slagelse Kommune 

Tonny Korndrup 

 

 

 

 

 


