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Ældrerådet Rebilds samlede høringssvar vedr. budget 2023-
2026 

Diverse budgetudfordringer – Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget 
 
Reduktion af brug af klippekort til ekstra rengøring 
Reduktion eller bortfald af klippekort til hjemmeboende vil være en forringelse 
af brugernes livskvalitet. 2/3 som ikke bruges til rengøring, bruges typisk til 
sociale aktiviteter, som er med til at begrænse ensomhed og øge livskvalite-
ten. Et klippekort er ganske enkelt livsbekræftende, så man kan komme ud til 
livet, købe ind og se mennesker. Brug af klippekortet til ekstra rengøring er 
meget vigtigt for mange. 
 
Råderum på budget til aktiviteter på ældrecentre 
Reduktion eller helt bortfald af aktiviteter for beboerne på ældrecentrene vil 
være helt uacceptabelt og meget forringende for livskvaliteten. Endnu et skridt 
mod siloopbevaring af borgerne. Uden aktivering ender borgerne som grøntsa-
ger. Mere aktivering, højere livskvalitet. 
 
Halvér beløb til aktiviteter på ældrecentrene 
Forslaget vil være med til at reducere den sociale kontakt mellem beboerne og 
livet uden for ældrecentrene. Igen en forringelse af livskvaliteten. 
 
Reducér antal visiterede dagcentre fra 5 til 2 
Nedlæggelse af 3 dagcentre vil udelukke måske halvdelen af brugerne i at del-
tage. De brugere som er visiteret, vil skulle transporteres i taxa frem og tilba-
ge over lange afstande, måske 60 km. I alt. Øgede transportudgifter er ikke 
beskrevet i forslaget. Der vil selvfølgelig også ske et stort fald i brugere, som 
ikke er visiteret. De lange transporter vil være dyre og tidskrævende, og i 
praksis vil det hovesagligt være de, som bor nær de to centre, der vil kunne 
benytte dem. En centralisering som ikke er i pagt med Rebild Kommunes vi-
sioner. Mange i gruppen 65+ årige, efterspørger ligeledes en genåbning af ca-
feterieordningen på ældrecentrene. Det vil sikre ældre mulighed for en let til-
gængelig madordning, samtidig med at det vil skabe aktivt socialt liv på æl-
drecentrene. 
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Råderum – praktisk hjælp i hjemmeplejen 
En reduktion af rengøring med 5 min. vil være en meget dårlig ide. En reduk-
tion af rengøring til hver 3. uge vil være helt uacceptabel. Dårlig rengøring er 
uværdig. De fleste af os bruger mere end én time på rengøring hver uge. Man-
ge brugere siger, at den tid de får nu, slet ikke rækker til en ordentlig rengø-
ring. 
 
Struktur – luk visitation af 6 plejeboliger i Terndrup 
Ældrerådet har tidligere påpeget, at det er unaturligt, at der beregnes perso-
naleresurser til boliger som ikke er i brug. Det bør være en naturlig admini-
strativ handling, at tomme boliger ikke belaster økonomien til personaleresur-
serne. En lukning bør kun være midlertidig, og skal naturligvis tænkes sam-
men med en eventuel implementering af moderniseringsplanen.  
 
Struktur – luk visitation af 10 plejeboliger i Haverslev 
Ang. Haverslev ældrecenter – se Ældrerådets høringssvar under modernise-
ringsplanen. 
 
Moderniseringsplan om lukning af Haverslev og Øster Hornum Pleje-
center. 
 
Moderniseringsplanen indebærer at Haverslev og Øster Hornum Ældrecentre 
lukkes som plejecentre og omdannes til seniorboliger med mulighed for hjem-
mepleje efter behov.  
Dette betyder konkret for Borger i og omkring Øster Hornum samt i Haverslev 
med behov for døgnpleje ikke længere kan få dette i deres nærområde. Ældre-
rådet er imod at tilbud til ældre medborger centraliseres. Konsekvensen er at 
borger fjernes fra deres netværk, med risiko for tab af livskvalitet og påvirk-
ning af trivsel og sundhed. 
Velfungerende Ældrecentre med god belægning og stor lokal opbakning, bør 
ikke lukkes. Hvis der lokalt er et ønske om omdannelse af det lokale ældrecen-
ter til seniorboliger, bakker Ældrerådet naturligvis op om det. 
Det er Ældrerådets opfattelse at det i mindre enheder er nemmere at skabe 
gode forhold, både for beboerne og personale. 
Det fremgår ikke af moderniseringsplanen, om man konkret har undersøgt, om 
der er et ønske/behov for de nævnte seniorboliger, eller ført dialog med bebo-
erne i de berørte byer.  
Ældrerådet kan derfor ikke anbefale denne del af moderniseringsforslaget. 
 
Moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger for Støvring ældrecenter 
(Mastruplund) 
Der ønskes fortsat et kommunalt plejecenter i Støvring med døgnpleje. Det 
begrundes med at et friplejehjem må vurderes at blive dyrere for kommende 
plejehjemsbeboere. Desuden frygtes at plejen af ”tunge” plejekrævende ikke 
kan tilbydes i lokalområdet. 
Ved en eventuel overgang af det nuværende plejecenter til andet formål er det 
nødvendigt at de nuværende lokaler bevares, så de aktiviteter der for nuvæ-
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rende tilbydes forskellige seniorgruppe, baseret på frivilliges indsats, forsat kan 
afvikles på Mastruplund.  
I Støvring er der stor mangel på anvendelige lokaler til dagsaktiviteter, hvorfor 
en lukning vil indskrænke tilbuddene til seniorer ganske væsentligt. 
 
Moderniseringsplan for Skørping Ældrecenter 
 
Størrelsen af boliger skal være forskellig størrelse = plads til ægtepar – single 
bolig. 
Der skal være separat soveværelse/ rumdeler kan være løsningen 
 
Huslejen skal være til at betale for alle – tænker boligsikring, ikke alle kan få 
det, men vil heller ikke betale skyhøj husleje. 
 
Fremtidsvarende boligtyper for ældre plejekrævende af forskellig art. 
 
Nuværende aktivitetsrum tænkes ind som en del, der hører sammen med boli-
gerne/uderum det samme. 
 
Scenarie 2 tegning 1 ser godt ud med placering af opholdsrum/have i midten. 
 
Nærhedsprincippet er supervigtigt – trivsel – livskvalitet alt skal tænkes ind i 
et sådant stort projekt. 
 
Undgå meget lange gange – spild af plads og tænk personalets arbejdsmil-
jø/tid, med små enheder med fast personale, mere tryghed. 
 
Ved antal boliger på max 10 i en enhed, kommer der måske mere lyst til at 
deltage i arrangementer og samlinger for de borgere, der skal bo der. Tryghed, 
overskuelighed. 
 
Scenarie 2 er klart Ældrerådets indstilling, og vi ser frem til at være med i den 
fremtidige dialog om udformningen af de fysiske rammer. 
 
Moderniseringsplan Rebild Øst 
 
Moderniseringsplanen fase 4 
Det var opløftende under dialogmødet med fagudvalget at få bekræftet, at der 
er indbygget en stor grad af fleksibilitet i planen. Gennem flere år har der væ-
ret en udpræget mangel på boliger til ældre i Bælum (2 og 3 værelsers lejebo-
liger), hvilket kunne afhjælpes med en hurtig kommunal indsats i samarbejde 
med eksterne partnere. 
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Ældrerådets høringssvar budget Kultur og Sundhed. 
 
Forvaltningens råderumsforslag i Sektorområde Kultur og Fritid og Sundheds-
området 
 
Sektorområde Sundhed: Tabel 2 
 
Sundhedsfremme og forebyggelse: Flere sårbare kronikere 
 
Ved at beskære denne gruppe, kan vi i kommunen ud for andre udgifter i for-
hold til denne sårbare gruppe. Forringet livskvalitet, forværring af smerter, 
kræve mere behandling, ensomhed m.m. 
 
Træning: Øgede udgifter til vederlagsfri fysioterapi 
Det er vigtigt for personer, der skal bruge fysioterapi for at komme videre i til-
værelsen, at de selv får lov til at pege på netop stedet til videre behandling. 
Tryghed og tillid er vigtigt. 
 
Forvaltningens råderumsforslag sektorområde Kultur- Fritid- og Sund-
hedsudvalget (Tabel 3) 
Analyse af struktur for bibliotek og tandlægeklinik. 
Lukning af Skørping Bibliotek 
Det vil ramme mange af de ældre - også sårbare, som bruger biblioteket til 
arrangementer og 
Aktiviteter, der beriger borgernes livskvalitet, oplevelser, nyheds orientering. 
Det er ganske enkelt umuligt at komme frem til andre biblioteker for mange: 
gangbesværede, utryg ved offentlige transportmiddel m.m. Det er ikke altid de 
svage, der skal betale prisen for besparelser. Heller ikke mange kr. spares der, 
da personalet skal bruges på andre biblioteker.                                                  
I de mindre bysamfund, er det uhyre vigtigt at fastholde biblioteksbussen på 
minimum nuværende niveau. 
 
 
Sektor område: Kultur og Fritid (Tabel 4) 
Lokaletilskud reduceres. 
Mange mindre foreninger og væresteder kommer til at lukke. Lokale udgifter er 
ofte store og prisen for at være med, skal holdes på et niveau, så flest muligt 
har råd til at være med Der bliver flere ensomme, en ny opgave for kommu-
nen., mindre livskvalitet, tryghed og netværk, forsvinder. 
Idrætsforeninger, kulturforeninger og oplysningsforbund vil få umulige ar-
bejdsbetingelser især i de mindre bysamfund. Det vil betyde et mindre aktivi-
tetsniveau og dårligere økonomi i forsamlings- og medborgerhuse samt 
sportshaller. Mange sportshaller vil blive truet på deres eksistens. 
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Reduktion af tilskud til kulturhuse 
Ældrerådet er bekymret over reduktion af tilskud til kulturhusene, som sam-
men med stigende energipriser vil medføre en forringet drift. Det vil medføre 
prisstigninger for brugerne ved diverse arrangementer. På langt sigt vil dette 
reducere udbuddet af aktiviteter, og forringe de ældres mulighed for et aktivt 
socialt liv. 
 
 
Reduktion i aktivitetstilskud 
På idræts- og Fritidsområdet. 
Mange foreninger har svære tider grundet økonomien. Det er svært at klare de 
udgifter der er ved at drive en forening det hele stiger og stiger. Forhøjet med-
lemskontingent er ikke vejen frem, ældre/børnefamilier er spændt for. Flere 
falder mellem 2 stole, hvis ikke der passes på. Reduktion kan medføre ensom-
hed, sygdom, livskvalitet og lukning af super gode fritidsaktiviteter. Selv de 
frivillige i klubberne vil få det svært. 
 
 
Fritidsrådets udviklingspulje reduceres 
Der vil komme færre tilbud på fritidsaktiviteter på fritids-/idrætsområdet. For-
eningerne kan ikke udvikle sig med nye tiltag, flere foreninger kører sur i 
stramningerne. Det er ildsjæle der kører dette område. 
 
Afskaffelse af pensionisttilskud til aftenskoler 
Pensionister er i dag folk der er aktive og gerne vil følge med i udviklingen på 
mange områder. Prisen på deltagelse i aktiviteter må ikke være for høj for en 
pensionist, en pensionist er jo en gave for samfundet og dermed skal disse ak-
tive også have mulighed for at udvikle sig gennem kurser på aftenskolen. 
 
 
Sundhed (Tabel 5) 
Rygestopkursus reduceres til minimumskrav 
Rygestop og besparelse lever ikke op til regionens ord, som er sagt på et mø-
de. 
Røgfri Nordjylland – det får vi ikke ved en besparelse på rygestop 
 
Indsatser mod Livsstilssygdomme nedlægges 
Der skal stadig være OBS på overvægt, grundet større dødelighed, det være 
sig alle aldersgrupper i Rebild kommune 
 
Høreomsorg – træffetider og telefontid nedlægges 
Livskvaliteten bortfalder for mange, når hørelsen bliver dårligere med årene. 
Man bliver isoleret, asocial, nedtrykt og ensom, derfor er det vigtigt at de ram-
te kan få hurtigt hjælp. Ofte er det jo ældre der rammes, og vigtigt er det, at 
der i nærmiljøet kan hentes hjælp hurtigt. 
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Lær at tackle – nedlæggelse af kurserne 
Det er godt stykke værktøj de forskellige kurser giver til de ramte, en glæde at 
se deltagerne bruger det lærte i hverdagen. Forøger livskvaliteten og fornyet 
styrke til at komme gennem den hårde periode de er igennem. Så bevar kur-
serne. 
 
Midler til frivilligt-socialt arbejde reduceres 
Der vil helt sikkert komme flere borgere ind andre steder, som måske koster 
mere end et evt. værested. Borgerne der bruger disse tilbud, forsvinder ikke 
bare ved, at der reduceres. Ofte er der jo også frivillige, der er med i projek-
ter, og disse personer koster intet. 
Ved at reducere tilskud til Kultur – Fritids området, det være sig: foreninger, 
væresteder m.m.) slukkes der ildsjæle, der gør en stor forskel i hverdagen, for 
rigtig mange personer i alle aldre. 
Disse personer trives også ved at være aktive for andre. 
 
 
NT’s kollektiv busdrift i Rebild kommune 
Der må forventes at der i de kommende år må foretages besparelser og der-
med reduktion i tilbuddet af kollektivtrafik. NT-budget for de kommende år be-
handles på TMU i denne uge. 
En sådan reduktion vil øge besværligheden for ældre og personer uden bil/kø-
rekort i at udnytte forskellige tilbud og nødvendige besøg og behandling. 
 
 
 
Udarbejdet af medlemmerne i Ældrerådet Rebild, samlet af sekretær Pernille 
Garde Laursen 


