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Høring vedrørende budget 2022-2025 

Ældrerådet har med tak modtaget kommunens mail af 2. juni, 2021, vedlagt brev til høringsberettigede 

parter af samme dato vedrørende høring af budget 2022 – 2025. Vi har gennemgået dokumenterne der er 

henvist til, bl.a.  materialet fra budgetseminaret den 21.4.2021. 

I vores høringssvar lægger vi vægt på  hvad det betyder for 60 + årige i Lejre Kommune at have et værdigt 

liv , Ældrerådets fokusområder, samt konkrete budgetforslag til budget 2022 – 2025. 

 

En afgørende forudsætning for et værdigt, trygt, sundt og aktivt liv med selvbestemmelse for 60 + årige i 

Lejre Kommune er,  at der er økonomi til at sikre dette. 

En bred vifte af forebyggende sundhedstilbud og aktiviteter uanset boform, betyder rigtig meget for et godt 

ældreliv.  

Det er derfor vigtigt at Lejre Kommune tilstræber uændret serviceniveau for 60 + årige, og lever op til 

gældende kvalitetsstandarder, nationale krav til kvaliteten og ikke mindst indsatsområderne i Lejre 

Kommunes værdighedspolitik. 

Det betyder også at behovet på ældreområdet hvert år bør vurderes ud fra det seneste års behov, samt 

den demografiske udvikling, som også er beskrevet i materialet fra budgetseminaret den 21.4.2021. 

 

Ældrerådets fokusområder i budgetperioden 2022 - 2025: 

• Lejre Kommunes værdighedspolitik fortsat omsættes  i praksis til gavn for alle  60 + årige borgere, 

herunder fokus på de svageste borgere og demente, pårørende og ensomme  

• Arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse så alle 60 + årige får et sundt og aktivt liv med 

respekt for selvbestemmelse og medinddragelse, bl.a. gennem en bred vifte af aktivitetstilbud og 

forebyggende foranstaltninger, fx faldforebyggelse, genoptræning af funktionsnedsættelser efter 

sygdom 

• Udvikling af et nært Sundhedsvæsen med kvalitet og sammenhæng for borgerne, og aktiv 

medspiller i den kommende ny sundhedsaftale med sundhedsklynger 

• Fokus på nye boformer for ældre. Boligstrategi i Lejre Kommune med varierede boligtilbud – 

seniorboliger – ældreboliger – plejeboliger/ demensboliger, samt bl.a. aflastningsboliger til 

genoptræning, akutstuer, sygeplejeklinikker  

• Udvikling af daghjem, dagcentre og åbne cafemiljøer på plejecentrene i Lejre Kommune 

Ældrerådets konkrete budgetforslag til budget 2022: 

• Midler til kompetenceudvikling / efteruddannelse af alle faggrupper på plejecentre og i 

hjemmeplejen, bl.a. i forbindelse med den fortsatte opgaveglidning mellem Regioner og 

Kommuner, og implementering af justerede eller nye lokale / nationale kvalitetsstandarder og 

forløbsprogrammer. 
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• Midler til demenskoordinatorer på alle tre plejecentre inkl. betjening af lokalområdets demente 

borgere og pårørende, samt med supervisionsopgaver for personalet i demensenhederne på 

plejecentrene i Lejre Kommune. 

• Midler til faguddannet personale på ernæringsområdet på plejecentrene i Lejre Kommune  

• Midler til nye velfærdsteknologiske hjælpemidler. 

• Midler til øget hverdagsrehabilitering som opfølgning på den demografiske udvikling af 80 + årige i 

Lejre Kommune.  

• Midler til aktiviteter for plejehjemsbeboere efter bortfald af klippekortordningen, alternativt og 

allerhelst genindførelse af klippekortordningen i Lejre Kommune, både til plejehjemsbeboere og 

hjemmeboende i Lejre Kommune.  

 

Ældrerådet ser frem til den videre høringsproces vedrørende budget 2022 – 2025, herunder at 

Ældrerådets nuværende budget fastholdes, uden hensyntagen til mindreforbrug på grund af 

Coronasituationen i budgetårene 2020 / 2021. 

 

 

Med venlig hilsen 

Kirsten Kornval 
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