
Lejre Kommune     29. september 2022 

Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø  

Att.: Administrationen  

Budget@lejre.dk 

 

Høring vedrørende budget 2023-2026. 

 Ældrerådet har med tak modtaget kommunens mail af 9. september 2022, vedlagt brev af samme 

dato vedrørende høring af budget 2023 – 2026, og med henvisning til dokumenterne i 

høringsmaterialet.  

Ældrerådet har afholdt budget-/dialogmøde den 13. september 2022 med USSÆ`s formand 

Birgitte Schytte Pedersen, næstformand Connie B. Jensen, udvalgsmedlem Flemming Damgaard 

Larsen, økonomiafdelingen ved Henrik Frølund Søtorp samt centerchef for CVO, Mette Molin. 

 

På baggrund af ovenstående afgiver Ældrerådet høringssvar med følgende bemærkninger: 

 • At Lejre Kommune forventer at holde samme serviceniveau som hidtil 

 • At der i budgettet for CVO er taget højde for flere ældre borgere 

 

Daghjem: Ældrerådet ser med tilfredshed, at der er afsat midler til oprettelse af daghjem i 

Ammershøjparken medio 2023. Ældrerådet anbefaler: 

- at der oprettes café drift i Ammershøjparken, senest med oprettelsen af daghjem. 

 

Generelt om vigtige fokusområder og udfordringer i budget 2023 – 2026. 

 Ældrerådet bakker op om Lejre Kommunes værdighedspolitik, og ser frem til at deltage i den 

kommende evaluering i 2023. For at kunne efterleve værdighedspolitikken er det vigtigt, at 

medarbejderne har den fornødne kendskab til politikken. 

Ældrerådet vurderer, at der er behov for et skarpt fokus på de rekrutteringsudfordringer, der er på 

ældreområdet, og det er vigtigt, at der afsættes den fornødne økonomi til efteruddannelse og 

videreuddannelse af alle faggrupper i CVO. 

Ældrerådet ser frem til at deltage i processen med etablering af nyt plejecenter i Hvalsø, samt 

udvikling af et nyt projekt i det nuværende plejecenter.  

 

 



Borgermøder. 

Ældrerådet foreslår, at der kun afholdes møder ved fysisk fremmøde, men med mulighed for at 

deltage digitalt.  

Her tænkes f.eks. på borgermødet vedrørende budget 2023-2026, der kun blev afholdt digitalt. 

Alle borgere skal have mulighed for at deltage i borgermøder, jævnfør digitaliseringspolitikken.  

 

Med venlig hilsen  

Kirsten Kornval 

Formand  

Ældrerådet i Lejre Kommune 

 

 


