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Ældrerådets høringssvar til budget 2023-2026 

Ældrerådet har på et ekstraordinært møde den 7. september 2022 behandlet 
budgetforslag 2023-2026, og har i den forbindelse nedenstående bemærkninger.  

Demografiudvikling  

Vi bliver heldigvis flere og flere ældre, og derfor er det også vigtigt, at der sker fuld 
regulering for demografien på omsorgsområdet.  

Ældrerådet opfordrer kraftigt til, at der igen i år sker fuld demografiregulering, så 
udmøntningen af midler til omsorgsområdet følger budgetforslaget og dermed 
stemmer overens med den forventede demografiudvikling.  

Rekruttering  

Ældrerådet har tidligere henvist til den store udfordring, som omsorgsområdet står 
over for i de kommende år i forhold til at uddanne, ansætte og fastholde kvalificeret 
personale.  

I den forbindelse mener ældrerådet, at det er vigtigt, at man bibeholder de 
bevillinger til talentprogrammet og uddannelsesforløb for ledige, som ellers står til at 
udløbe i 2022 og 2023.  

Der bør ikke spares på de indsatser, som kan hjælpe kommunen med de 
rekrutteringsproblemer, som vi allerede står overfor, og som kun vil blive værre i 
fremtiden.  

Klippekortordningen  

Ældrerådet har i sine seneste høringssvar udtrykt stor bekymring vedrørende en 
reduktion af klippekortordningen.  

Ældrerådet
Byrådssekretariatet og kommunikation

Telefon +45 8915 1515
Direkte +45 8915 1905
Camilla.Juul.Nielsen@randers.dk
www.randers.dk

Til byrådet 



2 

Det har meget stor betydning for borgerne, at de kan bede om hjælp til noget de lige 
præcis har lyst til, og som giver dem ”noget ekstra”, udover den pleje de ifølge loven 
skal modtage.  

Det anerkendes, at det kan være problematisk at bibeholde ordningen, da der er 
problemer med at finde medarbejdere til omsorgsområdet, men ældrerådet mener 
alligevel, at det skal forsøges at bibeholde ordningen, da der gives plads til at hjælpe 
borgerne med andre opgaver udover kerneopgaverne.  

Rengøring  

Ældrerådet finder det uværdigt, hvis rengøringen nedsættes til det i sparekataloget 
forslået af forvaltningen. Det er ikke ok, at borgere skal nøjes med at få rengøring 
hver 3. uge. Det giver endvidere en stor ulighed mellem borgerne, så det kun er de 
bedst stillede, som har råd til at købe privat rengøringshjælp og derved bibeholde et 
acceptabelt rengøringsniveau.  

Pensionistkort – buskort  

Det unikke tilbud til kommunens ældre borgere – et pensionistkort til meget få penge 
årligt – er en af de ting, som er med til at gøre det attraktivt at bo og blive gammel i 
Randers Kommune. Det er ærgerligt, hvis alle disse gode tiltag skal fjernes.  

Desuden handler det om mere end blot muligheden for at transportere sig fra A til B 
– det hjælper borgerne til at komme ud og opleve noget i en hverdag, som måske 
ellers kan være meget ensom. Derudover er der mange, der bruger det til at 
transportere sig til genoptræning – især de borgere, som bor langt fra midtbyen, hvor 
al genoptræning efterhånden er samlet. Det er ikke rimeligt at fratage borgerne den 
mulighed. Busserne kører jo alligevel, så hvorfor spare på pensionistkortet? 

Ældrerådet finder det derfor meget bekymrende, hvis man beslutter at ordningen 
med pensionistkortet nu skal gøres meget dyrere, både af hensyn til bekæmpelse af 
ensomhed og uligheden, da det her vil være de bedst stillede borgere, som har råd til 
det.  

Effektivisering via øget fokus på velfærdsteknologi 

Ældrerådet er generelt positivt indstillet over for dette forslag – det må bare ikke 
betyde, at der kommer færre ”varme hænder” i plejen. Fokus i dette arbejde skal 
være ordninger, som kan frigøre ”varme hænder” fra for eksempel administrative 
opgaver, som så kan hjælpe til med borgerplejen i stedet.  

Strukturen bør være et projekt med projektansættelser, så sekretariatet kan 
nedlægges, når der ikke længere er brug for det.  

Afsluttende bemærkninger 

Generelt bør forvaltningen se på, om der kan spares penge ved at udføre mindre 
administrativt arbejde ved at skære administrative opgaver fra, som ikke er 
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lovpligtige. Kræfterne bør bruges på regulær omsorgsarbejde og ikke unødvendig 
dokumentationsarbejde.  

Ældrerådet har en forventning om, at ovenstående bemærkninger vil blive taget med 
i byrådets betragtninger, når budget 2023-2026 skal behandles.  

På ældrerådets vegne 

Med venlig hilsen 
 
Per Boysen 
Formand 


