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Møllebjergvej 4     
4330 Hvalsø 

Att.: Overassistent Janie Bitsch 
Sekretariat & Jura 

 
 
Høringssvar på forslaget om nedlæggelse af klippekortordningen på plejecentre, 

samt øget brugerstyret åbningstid på værestedet Horseager. 
 

Ældrerådet har med tak modtaget kommunens høringsbrev af 11.11.2019 jf. ovennævnte. 
 
Med hensyn til klippekortordningen på plejehjemmene mener vi, at den er et gode for be-

boerne, idet de selv har kunnet være med til at bestemme hvilke aktiviteter, et eller flere 
klip kunne benyttes til, og som ligger ud over de normale aktiviteter, der sker på pleje-

hjemmene i kommunen. 
 
For selvom man er blevet ældre og måske svækket, så har alle mennesker stadig brug for 

oplevelser, samtidig med at man kan opleve den frihed det er, frit at kunne vælge hvad 
man gerne vil bruge sin tid på.  

 
Såfremt den foreslåede besparelse på klippekortordningen fastholdes af udvalget, er Ældre-
rådet især bekymret for de plejehjemsbeboere, der ikke har nogen pårørende eller andre, 

der kan træde til fx ved besøg hos tandlæge, øjenlæge, frisør, kirkegården eller andet. 
 

Derfor mener vi, at besparelsen på ordningen fremadrettet vil kunne få betydning for den 
livskvalitet, som klippekortordningen har givet med mere glæde og større værdighed. Det 

gælder både for de aktive, men også for de beboere, der lever mere tilbagetrukket. 
 
Ophører klippekortordningen for plejehjemsbeboerne i Lejre kommune, som én af de 23  

kommuner ud af landets 98 kommuner, som har meddelt at ordningen – helt eller delvis - 
ophører, så er det Ældrerådets håb og ønske, at ordningen igen genindføres på plejecen-

trene i Lejre kommune. 
 
I mellemtiden håber vi, i Ældrerådet, at når der opstår nogle ønsker eller behov fra bebo-

erne side, så vil plejehjemmet gøre sit til, at behovet eller ønsket bliver opfyldt.  
 

Med hensyn til værestedet Horseager har Ældrerådet ingen kommentarer, men vi forven-
ter, at der udsendes et ønske om at få et (nyt) høringssvar fra os, når klippekortordningen 
for hjemmeboende ældre borgere i kommunen er blevet behandlet i USSÆ regi. 

 
Venlig hilsen 

  
Kirsten Kornval 
Formand for Ældrerådet  

Mail: Kirsten@kornval.dk 
Mobil tlf. 24412464  

mailto:Kirsten@kornval.dk
mailto:Kirsten@kornval.dk

