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                     Sags. Nr. 330-2019-4287 

Høringssvar 
Evaluering af effektiviseringer 2021, områder der er reduceret i budget  

Forebyggelses- og Seniorudvalget skal principgodkende, om de for 2021 vedtagne 

effektiviseringer skal fortsætte i 2022 og frem. Derudover kan Forebyggelses- og Seniorudvalget 

beslutte, om der ønskes yderligere effektiviseringer i 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 Centernære boliger modtager hjælp fra plejecentrene. 

Ældrerådet kan gå ind for at omlægningen gøres permanent, da det et oplyst, at den  fungerer. 

Ældrerådet stiller spørgsmålstegn ved, at det kun er i Slagelse at omlægningen fungerer og ikke 

Skælskør og Korsør. 

Nr. 3 Sundhedsuge 

Ældrerådet anser det for vigtigt at der sættes fokus på sundhed og trivsel, og kan anbefale, at der 

afholdes sundhedsdage, hvor frivillige – med input fra kommunen - kan overtage arrangementet, 

der kan afholdes i forbindelse med andre store motionsdage. 

Nr. 6. Livstilssamtaler 

Ældrerådet er bekymrede for, at nogle borgere vil falde fra, da ikke alle kan sidde i en gruppe og 

fortælle om sig selv.  

Nr. 7. Visitation af natbesøg  

Ældrerådet er bekymret over, at der planlægges med 1 nat-rute mindre, og at et tryghedsbesøg 

erstattes af nødkald. 

Nr. 8 Reduceret sygefravær på plejecentre 

Ældrerådet er uforstående overfor, at man kan skære i serviceniveauet, når udmeldingen fra 

politikerne er, at der ikke bliver skåret i serviceniveauet på ældreområdet. Langtidssygefraværet 

medfører nedsættelse af serviceniveauet, så opgaver som rengøring, ledsagelse, aktiviteter samt 

bad ikke kan udføres. Endvidere kan klippekortsordningen ikke bruges af beboerne, da der ikke vil 

være tid til aktiviteter. Ældrerådet vil derfor foreslå, reduktionsprocenten bliver mindre end angivet.  

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

ikke støtte. 

Med venlig hilsen 

Ældrerådet Slagelse Kommune 

Tonny Korndrup 
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