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Slagelse Byråd                                                                                Den 17. August 2022 

 

Høring budget 2023-2026, Slagelse Kommune 

I lighed med det prioriteringsmateriale/besparelsesforslag, der var udarbejdet i forbindelse 
med genåbning af budget 2022, foreligger der igen et omfangsrigt materiale med 
prioriteringsforslag/besparelsesforslag, der, hvis de vedtages, vil betyde yderligere 

nedskæringer i fagudvalgenes budgetter fra 2023 og frem og betydelige 
serviceforringelser for de ældre i Slagelse kommune.  

I forbindelse med genåbningen af budget 2022 gjorde Ældrerådet i sine høringssvar 
tydeligt opmærksom på rådets store bekymring for den negative effekt, besparelserne ville 
få for kommunens ældre borgere, og i alt for høj grad for de allersvageste ældre.     

Ældrerådets bekymring er desværre ikke blevet mindre, tværtimod, når vi ser ind i de 
besparelsesforslag, der foreligger for budget 2023-2026.  

Ældrerådet er naturligvis igen parat til at udfylde sin lovbestemte rådgivende funktion 
overfor byrådet og afgiver derfor høringssvar til budgetbesparelserne for 2023 og frem.  

Som supplement til allerede afgivne høringssvar vil Ældrerådet fremhæve nogle 
besparelsesforslag, som er meget voldsomt bekymrende, det drejer sig om: 

1. Demensområdet  

2. Områderne rengøring, bad indsats leveret af hjemmeplejen samt reducering af 
midlertidige pladser  

3. Samtlige punkter der vedrører værdighedsmidlerne  

For de øvrige besparelsesforslag gælder, at ganske mange af disse jo er en fortsættelse 

af de forslag til besparelser, der forelå til indeværende års budget, og som for en dels 
vedkommende allerede er sat i gang, hvorfor Ældrerådet henviser til rådets høringssvar 
vedr. det genåbnede budget 2022.   

Disse tidligere fremsendte høringssvar vedlægges som bilag, men kan tillige læses på 
Ældrerådets hjemmeside under Slagelse kommune. 
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1. Demensområdet i Slagelse kommune nu og kommende beslutninger vedr. 
budget 2023. Demensteamet på 4 demenskonsulenter nedlagt, tilbuddene om 
aflastning begrænses, kørselsordninger til aflastning ændret og forringet. 

På demensområdet oplever ældrerådet de politiske beslutninger i forbindelse med 
genåbningen af budget 2022 og optakten til budget 2023 som en rundbarbering af 
demensområdet i Slagelse kommune. Der bliver fjernet afgørende bevillinger fra de 

betydningsfulde og vigtige indsatser for borgere med demens og deres pårørende. Med 
beslutningerne er der lagt yderligere belastning og ansvar over på de pårørende. 

Kritikken fra mange sider af de trufne beslutninger og de negative konsekvenser, de har 
for mennesker med demens, er til at få øje på, men desværre har det endnu ikke fået 
indflydelse på beslutningen om at fjerne 4 ud af 5 af kommunens 
demenskonsulentstillinger, eller beslutningen om at begrænse mulighederne for aflastning 

i de daghjemstilbud for demente, der er i Slagelse kommune. 

Pårørende til demente har dog ellers gennem pressen med egne oplevelser fra en 

hverdag, hvor demensen så at sige er f lyttet ind, gjort det helt klart, hvor afgørende vigtige 
opgaver der varetages af demenskonsulenterne som fagpersoner. At være pårørende til et 
menneske med demens er ofte en langvarig og svær belastning, og det er da også fra 
pårørende til mennesker med demens, vi har fået indsigt i hverdagslivet med demens, og 

de udfordringer der er i forhold til fortsat at kunne leve et værdigt og trygt liv. 

Udsagn som: ”Uden hjælp fra demenskonsulenten, havde jeg ikke klaret forløbet med en 

dement ægtefælle, så var jeg selv ”gået ned med flaget”, gør et meget stort indtryk. For 
gør belastningen den raske ægtefælle syg, så kan vejen til en plejebolig for den demente 
blive ganske kort.   

Da de fleste demenssygdomme er fremadskridende, så kræver livet med demens løbende 
tilpasning og ændringer i hverdagslivet – både i og udenfor hjemmet og i forhold til 
planlægning af fremtiden. Derfor er det så afgørende, at Slagelse kommune fortsat har 

tilbud om støtte og vejledning fra de faguddannede demenskonsulenter. Lige så 
afgørende er det, at tilbuddene om aflastning ikke forringes. De fleste pårørende har 
behov for et pusterum og for at samle kræfter og have tid til egenomsorg.  

Med de besparelser, der er varslet og allerede lagt ind, venter der en dyr regning senere – 
ikke kun for borgere med demens og deres pårørende, men også for kommunen. 
Spørgsmålet er vel, om ikke forhandlingerne om budget 2023-2026 vil åbne mulighed for 

at undgå besparelserne, hvis viljen er der. 

Ældrerådet vil gerne advare imod forestillingen om, at hjemmeplejens dygtige 

medarbejdere i tilstrækkelig grad kan løse de opgaver demenskonsulenterne hidtil har løst 
med deres demensfaglige uddannelse og erfaring, og som borgeren oplever som en kendt 
fast støtte under demensforløbet. Noget der har givet tryghed og lettet på bekymringerne 
for fremtiden. 
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Det er ikke alle demensramte, der modtager hjemmehjælp, og de, der gør, oplever jo 
desværre, at det er alt for mange skiftende hjælpere, der kommer i deres hjem.  Hvordan 
sikres genkendelighed og forudsigelighed i de rammer? Og hvordan sikres mulighederne 
for at observere og handle på de forandringer, der sker i et demensforløb?  
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2. Rengøring hver 3. uge (i stedet for hver 2. uge). Årlig hovedrengøring 
er allerede sparet væk. 

A) Ældrerådet vil på det kraftigste fraråde, at der reduceres i rengøringen i 
hjemmeplejen, så borgere, der er visiteret til rengøring hver 2. uge, kun vil få gjort rent 
hver 3. uge. Hvor mange minutter ? Er det 25 min. eller 45 min. pr. gang ? Vil der også 
blive reduceret i antal minutter. 

KL og FOA har netop afsluttet en ny undersøgelse der viser vigtigheden af rengøring i 
ældreplejen -Juni 2022.  Her har KL og FOA i fællesskab udarbejdet en række 

anbefalinger, der skal styrke fokus på de infektionshygiejniske retningslinjer og hjælpe 
med forebyggelse af smitte og sygdom gennem bedre rengøring. Anbefalingerne er til 
inspiration for kommuner og leverandører inden for rengøring på ældreområdet, men også 
til det videre arbejde med retningslinjer og anbefalinger fra de centrale myndigheder. 

Det kan undre Ældrerådet, hvis Slagelse kommune ønsker at ignorere en sådan 
undersøgelse, hvor KL anbefaler bedre rengøring i ældreplejen.  

Rengøring af høj kvalitet betyder blandt andet færre indlæggelser, genindlæggelser, færre 
sygedage og færre dødsfald. Det gælder på sundhedsområdet, men også bredt på det 

kommunale område, og især på ældreområdet. Tilbud om årlig hovedrengøring er allerede 
sløjfet. Vi går efteråret i møde med en ny bølge af Corona, og vi ved jo af erfaring, at 
ekstra rengøring er det bedste våben mod smitte. 

Flere og flere sundhedsopgaver rykker i dag ud i kommunerne, derfor er det vigtigt, at vi 
har nogle fælles anbefalinger til, hvordan man kan holde fokus på hygiejnisk rengøring i 
ældreplejen. Det vil være til gavn for både den ældre borger og kommunens ansatte. Det 

går ud over livskvaliteten og kan føre til ensomhed, da mange er flove over, at invitere 
gæster i et hjem, der ikke er gjort ordentligt rent 

 
B) Bad kun 1 gang ugentlig i stedet for 2 gange ugentlig 

Det er et meget uværdigt besparelsesforslag. Ældrerådet vil stærkt fraråde, at Byrådet 
beslutter, at borgere i hjemmeplejen kun får tilbudt bad 1 gang om ugen. 

Beslutningen rammer de svageste og mest skrøbelige borgere, der ikke er i stand til at 
varetage den personlige hygiejne. Kun 1 bad om ugen !! Det er fattigt! Det er uværdigt ! Er 
man en andenrangs borger, fordi man har nedsat mobilitet eller har mistet sine kognitive 
evner. Bliver man så sat i en anden ”bås”, hvor man kun 1 gang om ugen kan opleve 

følelsen af velvære, når både hår og fødder m.v. bliver skyllet med vand. Det er uværdigt 
at føle sig usoigneret, når der er langt imellem bad og tøjvask og man kan være bange for 
at ”kramme” sine børn og børnebørn.  
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C) Reducering af midlertidige pladser 

Hvis Byrådet beslutter, at reducere i antal midlertidige pladser, vil der være flere borgere, 

der bliver udskrevet direkte til hjemmet, hvor evt. ægtefælle vil blive meget belastet med at 
pleje og passe den syge hele døgnet. Så bliver der ikke overskud til at gøre rent. I 
sådanne tilfælde vil det være påkrævet, at hjemmeplejen yder hygiejnisk rengøring, skifter 
sengetøj m.v. meget ofte og ikke kun hver 3 uge. Endvidere må det kræve en ekstra 

indsats af hjemmeplejen så borgeren får ekstra bad og kropsvask. 

Ældrerådet frygter, at der skæres så meget ned på servicen på ældreområdet, så man 

selv skal til at betale for ekstra hjælp. Bliver Slagelse kommune en sådan kommune, hvor 
borgerne må have pengepungen op af lommen på sine ældre dage, trods det, at mange 
har arbejdet og betalt skat siden de blev konfirmeret.  
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3. Fjernelse af værdighedsmidler = det værdige ældre liv er slut. 

Finansloven 2016 løftede ældreområdet med 1 mia. kr. til at sikre ældre en værdig 
alderdom og til at implementere en værdighedspolitik i alle kommuner. 

Fra 2020 overgår midlerne fra puljemidler til fast kommunalt bloktilskud. Byrådet 
besluttede, at ældreområdets budgetramme udvides med 15.812 mio. kr. til at understøtte 

den godkendte Værdighedspolitik. Forebyggelses-og Seniorudvalget besluttede at 
midlerne permanent bl.a. skulle anvendes til: Aktiviteter på plejecentre, ledsagelse 
aften/nat, tryg og borgernær udskrivning, demenskonsulent, social- og 
omsorgskoordinator, Ernæringsteam på plejecentre og værdig død på plejecentre. 

Tiltag som gennem de seneste 6 år har været med til at sikre ældre og sårbare borgere i 
Slagelse kommune livskvalitet i en værdig, aktiv alderdom med omsorg/pleje på et højt 

fagligt niveau. 

Ældrerådet kan ikke forsvare, at midlerne bliver sparet væk i budget 2023-2026. Det er 

fuldstændig uacceptabelt, hvis Byrådet beslutter at ældreplejens tilbud og niveau sættes 
årtier tilbage. 

Beboerne i plejeboliger vil opleve stor ensomhed, væsentlig forringet pleje/omsorg og 
manglende mulighed for et levende og aktivt hverdagsliv. 

Tiden i en plejebolig vil kunne opleves som et fængsel uden tilbud om et værdigt liv, et 
opbevaringssted hvor beboeren kun venter på livets afslutning. 

Ældrerådet opfordrer på det kraftigste til, at midlerne 15.812 mio. kr., der fra Statens side 
er tiltænkt værdighed for ældre, fortsat bliver anvendt til dette formål. 

Aktivitetscentrene og deres forebyggende tilbud og indsats 

Det er vigtigt at alle i målgruppen har mulighed for at kunne benytte et aktivitetscenter i 

nærområdet, især efter de bebudede takstforhøjelser på Flextrafik til ca. det dobelte af 
nuværende takst. 

Specialistfunktioner 

Ældreplejen i Slagelse kommune har hidtil været præget af kvalitetsudvikling og et højt 

fagligt niveau båret af vigtige specialistfunktioner. Demenskonsulenter-
kontinenssygeplejersker-Ernæringsteam-parkinsonkoordinator-social-og 
omsorgskoordinator m.fl. 

Funktioner der måske ikke fylder så meget i det store billede men for de borgere og 
medarbejder, der er berørt af netop deres specifikke problem vil det være et stort tab at 
miste hjælp, støtte, viden og undervisning fra kompetente specialister. 
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Ældrerådet finder det uforståeligt, hvis Byrådet fjerner disse væsentlige ressourcer med 
høj faglig specialviden. Det vil ikke være muligt for tilbageværende medarbejdere at tilegne 
sig den nødvendige specialistviden og stadig fungere som kompetente  ”all round” 
medarbejdere. 

Ingen kan vist forestille sig, at hjertespecialisten overtager kirurgens operationer. 

Ældrerådet opfordrer derfor kraftigt til, at der i de kommende budgetforhandlinger tages 
initiativ til at fortsætte/genoprette disse vigtige funktioner. Alternativt overveje hvordan 
følgerne af de omfattende nedskæringer undgår at få skadelige virkninger for de berørte 

borgere. 

 

På Ældrerådets vegne 

Tonny Korndrup 

formand 
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