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Lejre Kommune 
Møllebjergvej 4 
4330 Hvalsø 
Att.: Administrationen 
Budget@lejre.dk    27. september, 2021. 
     Sagsnummer  21/12 
 

 

Høring vedrørende budget 2022-2025 

 

Ældrerådet har med tak modtaget kommunens mail af 10. september 2021, vedlagt brev af 

samme dato vedrørende høring af budget 2022 – 2025, og med henvisning til dokumenterne i 

høringsmaterialet. 

Ældrerådet har afholdt budget-/dialogmøde med USSÆ`s formand Mikael Ralf Larsen,  og 
økonomiafdelingen ved Henrik Frølund Søtorp den 14.09.2021. 
 
På baggrund af ovenstående afgiver Ældrerådet følgende høringssvar, idet bemærkes: 

  

• At Lejre Kommune forventer at holde samme serviceniveau som hidtil 

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

• At befolkningsudviklingen for 80+ årige forventes at stige eksponentielt fra en stigning på 

8% (2021-22) til en stigning på 34% (2021-25) til en stigning på 88% (2021-33). 

• At effekten af aktuel beregning af  'sund aldring' er indregnet i budgetprognoserne 

• At 2.2 mio. bliver på området og at der fortsat er løn- og prisfremskrivning, så der  

budgetmæssigt er set på at understøtte de udfordringer der er. 

 

 

Generelt om vigtige fokusområder og udfordringer i budget 2022 - 2025 

 

Ældrerådet bakker fuldt op om Lejre Kommunes værdighedspolitik, hvilket kræver at der afsættes 

de fornødne midler til at leve op til værdighedspolitikken. 

 

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

ældreområdet, ved bl.a. at afsætte fornødne midler til at sikre den faglige og menneskelige 

kvalitet, god introduktion af nye medarbejdere, og et godt arbejdsmiljø for at fastholde 

kvalificerede medarbejdere 

 

Ældrerådets prioriterede anbefalinger/ forslag til budget 2022  

 

Ældrerådet har prioriteret i de tidligere fremsendte konkrete budgetforslag til budget 2022 – 2025 

i høringssvar af 21.6.2021.   

Følgende er prioriteret: 
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• At der afsættes den fornødne økonomi til efteruddannelse /  videreuddannelse med 

opkvalificering  af alle faggrupper i CVO. Formålet er at indgå med de rette faglige 

kompetencer i det nære Sundhedsvæsen, med borgeren i centrum. 

• Midler til øget hverdagsrehabilitering i et ligeværdigt og målrettet samarbejde mellem 
borger, pårørende og fagpersoner, hvor fokus er  borgerens dagligliv i egne omgivelser. 

• Midler til aktiviteter for plejehjemsbeboere efter bortfald af klippekortordningen. 
Ældrerådet anbefaler at der afsættes økonomi til genindførelse af klippekortordningen i 
Lejre Kommune, både til plejehjemsbeboere og hjemmeboende i Lejre Kommune. 

• Midler til at fastholde og udvikle ny velfærdsteknologi, eventuelt i samarbejde med andre 
kommuner såsom eksempelvis Odsherred og Holbæk kommuner i forsøget med KOL-
patienter.  
 

 

Det er positivt at serviceniveauet på området fastholdes, at der fortsat er løn – og 

prisfremskrivning , og der fastholdes 2,2 mill. til udfordringer på området. Det er ikke mindst 

vigtigt som opfølgning på anbefalinger fra Ældretopmødet i 2020 / 2021, om at videreudvikle 

ældreplejen hvor borgernes behov  er i centrum.  

 

Med venlig hilsen 

Kirsten Kornval 

Formand 

Ældrerådet i Lejre Kommune 

 

 

 


