
Ældrerådet 
i Aarhus kommune
Grøndalsvej 2, 
8260  Viby
lokale 1.401

Dato:  10.nov 2022

Til: magistratsafdelingerne for Sundhed og Omsorg, 
Kultur og Borgerservice, Teknik og Miljø og Børn og Unge

Ældrerådets udtalelse l besparelsesforslag for budget 2023-2026.

Sundhed og Omsorg:

Ældrerådet har på sit møde 4. oktober 2022 fået fremlagt en række emner, som MSO 
arbejdede med i forbindelse med at udmønte det besparelseskrav, som MSO er blevet 
pålagt af Byrådet i forbindelse med budge orliget 2023-26. Og Ældrerådet blev inviteret l 
at afgive bemærkninger her l. – Hvilken ældrerådet gjorde med en skrivelse medio oktober 
2022.

26. oktober 2022 har Ældrerådet here er - i lighed med alle andre - fået det endelige 
sparekatalog fremlagt l offentlig høring.

Ældrerådet skal l de e endelige sparekatalog indledende bemærke, at det er vanskeligt i 
alle lfælde at forholde sig seriøst l de fremlagte besparelsesforslag, idet disse, om end 
givetvis forsøgt grundigt beskrevet, ikke i alle lfælde klart og entydigt beskriver de afledte 
konsekvenser af besparelserne. De e gælder især de lfælde, hvor det handler om forslag 
vedr. omlægninger af servicen samt effek viseringer.

Ældrerådet skal herudover bemærke, at man ikke finder det hensigtsmæssigt at 
budgetproceduren lre elægges på en sådan måde, at der først foretages en tradi onel 
budgetlægning i august-oktober, hvor det sker diverse budgetudvidelser, for here er - 
inden blækket knap er tørt - at igangsæ e en betydelig spareøvelse. Det ligner et skridt 
frem og et skridt lbage, og bidrager l mindre overblik over det endelige budget for 2023-
26, ligesom det fastlåser besparelsesarbejdet l ikke at omfa e de budgetudvidelser, der 
har fundet sted for kort d siden.  

Ældrerådet finder generelt, at det ikke er hensigtsmæssigt, at gennemføre besparelser på 
MSOs budget. Det er ikke et overflodsbudget, og Ældrerådet er af den opfa else, at nogle af
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de foreslåede besparelser reducerer serviceniveauet og mindsker ældre og svage borgeres 
livskvalitet. Og lbageruller nogle af de prisværdige ltag, der er blevet gennemført de 
seneste år.

Dermed være ikke sagt, at der ikke kan foretages ra onaliseringer og findes smartere måder
at løse opgaverne på, og sådanne ltag kan Ældrerådet bifalde.

Konkret vil Ældrerådet udtrykke betænkelighed ved at klippekortordningen på plejehjem 
ernes, men således at en del af budge et forbliver i plejehjemmets budget, og således kan 

anvendes l en generel - om end mindre - serviceudvidelse. Klippekortordningen har givet 
plejehjemsbeboerne en øget selvbestemmelse og indflydelse på eget liv, og de e anser 
Ældrerådet for værd at bevare, fordi der her er tale om værdier, som vi jo alle ønsker at 

lgodese. Men Ældrerådet skal medgive, at klippekortordningen ikke alle steder har været 
anvendt e er hensigten, muligvis fordi den har været for svær at administrere.

For så vidt angår hjemmeplejeområdet foretages der besparelser/budge lpasning på såvel 
klippekort som plus d. Det anses af MSO for indeværende ikke at medføre 
serviceforringelser, idet der er tale om ernelse af uudny ede budgetbeløb, der vil kunne 

lbageføres ved behov, og Ældrerådet har ltro l, at de e også vil ske.

Ældrerådet er endvidere betænkelig ved, at der sker besparelser på 
oplevelsesmedarbejdere, selv om der søges kompenseret ved andre ini a ver. Men 
oplevelsesmedarbejdere skal netop sikre ”farver og striber” i dagligdagen på plejehjem, og 
bidrager herved væsentligt l livskvalitet hos de ældre og svage borgere. 

Endelig skal Ældrerådet udtrykke beklagelse over at indsatsen vedr. besøgskon nuitet 
(kendt hjælper) ophører. Det skulle ikke medføre et direkte servicefald, idet den hos 
borgerer ikke påvirkes, men indirekte vil der nok være tale om et oplevet servicefald, idet en
kendt hjælper givetvis vil være mere effek v end hyppigt ski ende hjælpere. Desuden vil 
mange svage og sårbare ældre givetvis opleve mindre grad af tryghed, ved forskellige 
hjælpere end ved en kendt hjælper. Men det må medgives MSO, at ordningen med kendt 
hjælper kun medfører en ganske lille reduk on i antallet af hjælpere hos den enkelte borger
over d.

Det er alt i alt et stort beløb, som MSO skal spare, og Ældrerådet vil medgive, at MSO har 
søgt at gøre konsekvenserne for vores ældre og svage borgere så lidt mærkbare som muligt.
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Børn og Unge:

Ældrerådet skal l det fremlagte sparekatalog fra MBU udtrykke betænkelighed ved den 
foreslåede besparelse på voksentandplejen/ældretandplejen. 

Mange ældre har en ringe tandsundhed, hvilket dels medfører lavere livskvalitet, dels kan 
indebære risiko for liv og helbred. 

Teknik og Miljø:

Ældrerådet vil l Teknik og Miljøs spareforslag udtrykke betænkelighed ved nedlæggelse af 
Bus 22. En reduk on af den kollek ve trafik medfører en forringelse af lgængeligheden, og 
de e rammer i høj grad ælder gangbesværede borgere. idet disse generelt er stærkt 
a ængige af den kollek ve trafik.

I det konkrete lfælde med bus 22, vil en del beboere på Langenæs (f.eks. mere end 300 
beboere i de tre højhuse Langenæshus og Langenæs bo) få langt l nærmeste bus.

Kultur og Borgerservice:

Ældrerådet skal l sparekataloget fra Kultur og Borgerservice bemærke, at man ikke kan 
bifalde en lukning af Hasle Bibliotek, idet de e vil svække biblioteksbetjeningen i området 
og  dermed svække især ældre borgeres lgængelighed l biblioteksydelser. Derved øges 
den sociale og kulturelle isola on for denne befolkningsgruppe. 

Vh

Jan Radzewicz

Formand for Ældrerådet
i Aarhus kommune
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