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Budgetforlig 2023 – 2026 af 4. september 2022 

Vedr. fremtiden for kommunens aktivitetscentre. 

Det anerkendes i budgetforliget, at aktivitetscentrene i hele kommunen gør en uvurderlig 

indsats i hverdagen for en meget stor gruppe ældre, en indsats der både er 

værdiskabende og forebyggende på flere områder, det er gode og positive toner, som 

Ældrerådet hilser meget velkommen.  

Når der skal spares et ikke ubetydeligt beløb på 7,0 mio. kr. på driften af 

aktivitetscentrene, så må alle gode kræfter sættes ind på at opnå de bedst mulige 

resultater fremadrettet for aktivitetscentrenes brugere og den kommunale økonomi. 

Ældrerådet ønsker derfor at blive inddraget meget hurtigt i ideudvikling og drøftelserne om 

fremtidens aktivitetscentre i Slagelse kommune. Så udover at afgive høringssvar til sin tid, 

så stiller Ældrerådet sig til rådighed med de talrige kompetencer, der er til stede i 

Ældrerådet. 

Når det er sagt, så ser Ældrerådet allerede nu behov for at understrege vores store 

bekymringer for konsekvenserne af de vedtagne besparelser. 

Ældrerådet beklager beslutningen om at reducere antallet af kommunens aktivitetscentre 

til 3, således at der fremover kun vil være et aktivitetscenter i hver af købstæderne, 

Slagelse, Korsør og Skælskør. 

At lukke et aktivitetscenter i Slagelse, hvor der er flest ældre, vil være problematisk. 

Spørgsmålet er, om kun et aktivitetscenter vil kunne rumme alle de daglige brugere, og 

derfor er Ældrerådet bekymret for, om nogle vælger det fra. Ældrerådet anbefaler, at der 

stadig tilbydes de samme aktiviteter og tilbud, der skaber sociale og sunde rammer med 

udgangspunkt i fællesskaber.  

Ældrerådet er bekymret for, om køkkenkapaciteten kan klare at lave et dagligt måltid varm 

mad, som mange prioriterer højt. At komme på et aktivitetscenter kan også være en form 



for hverdags-rehabilitering, hvor borgerne kan komme og spise sammen med andre og på 

den måde få socialt samvær. 

Med kun et aktivitetscenter i Slagelse er spørgsmålet nok, om der vil være plads til 

vedligeholdende genoptræningsforløb. Det spørgsmål må give stof til eftertanke. 

Aktivitetscentrene har bl.a. en central rolle i samarbejdet med genoptræningen i forhold til 

at understøtte fortsat aktivitet efter genoptræningsforløb, og dermed vedligeholde de ved 

genoptræningen opnåede funktioner. 

Ældrerådet er meget bekymret for de ældre borgere i Dalmose og omegn, hvis 

Aktivitetscenter Atkærcentret lukker. Der er ikke andre tilbud end at tage bus eller 

Flextrafik til Aktivitetscenter Rådmandscentret i Skælskør, og dette vil være dyrt at køre 

frem og tilbage flere gange ugentligt, især nu, da prisen på en tur med Flextrafik bliver 

fordoblet. Mange borgere vil måske vælge det fra, at komme på et aktivitetscenter, men 

hvis de har behov for vedligeholdende genoptræning, så er det nærmeste sted 

Rådmandscentret i Skælskør. Her er træningslokalet i forvejen ikke ret stort, så der kan 

blive tale om pladsproblemer. Også disse udfordringer må give stof til alvorlig eftertanke. 

Det fremgår, at der skal spares 7,0 mio.kr. på driften af aktivitetscentrene. Ældrerådet er 

bekymret for, at det vil gå så meget ud over den normale hverdag på aktivitetscentrene at 

der er risiko for, at vi ”taber” nogle af de daglige brugere, fordi de mister lysten og 

muligheden til at møde op. Endvidere kan der være risiko for, at alle de frivillige mister 

lysten til at komme og hjælpe til. 

Mange ældre oplever ensomhed som aktivitetscentrene kan være med til at minimere og 

dermed sikre tilførsel af flere aktive og selvstændige år og udskyde behov for hjælp. Det vil 

sige, at kommunen på den måde kan spare penge, ellers bliver det dyrere på andre konti i 

form af flere syge og ensomme borgere og større behov for hjemmehjælp. 
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