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Høring vedrørende budget 2023-2026 

 

Ældrerådet har med tak modtaget kommunens mail af 17. juni, 2022, vedlagt brev til 

høringsberettigede vedrørende høring af budget 2023 – 2026. Vi har gennemgået dokumenterne 

der er henvist til, bl.a. materialet fra budgetseminarene den 19.5.2022 og 22.06.2022. 

Som beskrevet i brevet til høringsberettigede er det først i august måned, at der er sikkerhed for 

hvordan Lejre Kommunes budgetsituation er i de kommende år. 

Ældrerådet er også opmærksomme på at  der aktuelt forventes at budgettet kun vil være i 

nogenlunde  balance i de kommende år. 

 

Vi har i Ældrerådet følgende bemærkninger, og forslag til den videre budgetlægning på CVO`s 

område. 

 Der bliver flere meget gamle borgere med mange kroniske sygdomme , og hospitalerne 

presser mange opgaver ud i kommunerne uden kompensation.Derfor er det vigtigt at 

prioritere de økonomiske ressourcer der følger med den demografiske udvikling, så alle  60 

+ i Lejre Kommune kan leve et værdigt, trygt, sundt og aktivt liv. 

 Det er  vigtigt at der kan arbejdes efter gældende kvalitetsstandarder i Lejre Kommune, 

nationale krav til kvaliteten, og ikke mindst indsatsområderne i Lejre Kommunes 

værdighedspolitik. 

 Det er vigtigt at der fortsat er en bred vifte af forebyggende sundhedstilbud og aktiviteter 

uanset boform  

 

Ældrerådets foreløbige forslag til budget 2023 

 At der snarest muligt implementeres daghjem i Ammershøjparken  

 At cafémiljøer på Plejecentrene  i Ammershøjparken, Bøgebakken og Hvalsø 
Ældrecenter  implementeres allerede i 2023 og ikke som planlagt i 2024  

 At sker der opgaveglidning, skal det sikres, at der også er kompetencer og den 
nødvendige økonomi til stede  

 
Vi ser i Ældrerådet  frem til at deltage i den videre høringsproces for budget 2023 – 2026. 
 

Med venlig hilsen 

Kirsten Kornval 
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