
Høringssvar                                                                   

                                                                                       Seniorrådet i Faxe Kommune

                                                                                                               Formand Gitte Blume

                                                                                                               Mobil: 40862110

                                                                                                               Mail: gitteblume@gmail.com


Høringssvar vedrørende forslag til budget 2023-2026


Seniorrådet har på møde den 1.9.2022 drøftet budgetforslaget for 2023-2026.


Overordnet må Seniorrådet betegne budgetforslaget for 2023-2026 for stramt. Der er generelt 
ikke meget udvikling og innovation tænkt ind. 

Seniorrådet er meget bevidst om, at Staten har lagt en stram budgetramme begrundet i inflation. 
Denne bekymring oplever borgerne i Faxe allerede i stor grad, og dermed er det allerede et vilkår 
for borgerne samt i det fremlagte budgetforslag for Faxe Kommune. 


Det er positivt, at der er foretaget demografiske udregninger i budgettet vedrørende ældre 
borgere. Dog er det ikke synligt, hvad der er indeholdt i vurderingen af disse beregninger. 

Det er positivt og naturligt, at der er foretaget en pris- og lønregulering. Dette håber vi, kan sikre 
en nogenlunde stabilitet og en reel drift.

Det er positivt og forventeligt, at udgangspunktet for det fremlagte budget er, at Faxe Kommune 
kan sikre den ordinære drift. Dog er vi bekymrede for det lille råderum, som politikerne har at 
arbejde med. Det fremmer ikke kreativiteten og igangsættelse af initiativer, der kunne være til gavn 
for borgerne i Faxe Kommune - også på længere sigt.


Konkret har vi allerede i flere omgange igennem budgetprocessen meldt ind med med vores 
bemærkninger til de forskellige udvalgs dagsordener. 


Til Økonomiudvalget har Seniorrådet eksempelvis fremsendt bemærkninger til mødet den 
24.8.2022 hvor punkt 142 i det administrative budgetforslag for 2023-2026 skulle behandles med 
henblik på 1. behandling i byrådet den 2.9.2022. 

Vi vedhæfter ovennævnte bemærkninger som bilag.  


Seniorrådet fremsendte den 3.6.2022 forslag om Rullende Borgerservice. Det har været en 
bemærkelsesværdig proces. Vi fik ingen respons fra politisk side. Den 25.8.2022 fik vi fra 
direktionen besked om, at vores forslag vil indgå i budgetforhandlingerne i september måned.


Afslutningsvis skal der ikke være tvivl om, at vi finder den proces, der har været brugt i forhold til 
budget  2023-2026, mere end ugennemsigtig. For Seniorrådet betyder dette, at det har været 
rigtig svært at vurdere hvilke politiske overvejelser, der procesmæssigt har været fra budget 
temadag i marts måned og til det reviderede budget i juni måned. I denne periode jo har været 
muligt for de forskellige politiske udvalg at fremkomme med ønsker, bemærkninger og holdninger. 
Det har været svært for Seniorrådet at gennemskue, hvad der foregik i udvalgene. Det har dermed 
været svært at forholde sig til hvilke sager, vi skulle fremsende bemærkninger til i de respektive 
udvalg. 

Det virkede som om, at alle udvalg og Byrådet holdt kortene tæt til kroppen - eller blot sparkede 
de svære beslutninger til hjørne. 

Synlighed og åbenhed er et vigtig parameter i demokratiets ånd. 


Med venlig hilsen


Gitte Blume

Seniorrådsformand




Bilag til Seniorrådet høringssvar vedr. budget 2023-26.  

Seniorrådets bemærkninger til økonomiudvalgets dagsorden d. 24.8.2022: 


Socialudvalget: 

SOU-CSSR-RO3:

SR er meget bekymret for, hvad det reelt betyder for de mennesker, der frekventerer de 
væresteder, der aktuelt og igennem mange år har været et fint og godt tilbud til de mange 
mennesker med forskellige vanskeligheder og behov. Og det gælder både de kommunale samt de 
private. 


Senior og Sundhedsudvalget: 

SSU-CSS-OPO2:

SR ser med stor alvor på det faktum, at det politisk ikke prioriteres, at højne de rekrutterings- og 
arbejdsmæssige udfordringer, som vi står overfor i årene fem.


SSR-CSSR-RO5:

SR har tidligere til udvalget udtalt stor bekymring for denne model. Det drejer sig om tre plejehjem 
og nærliggende ældreboliger i Faxe Kommune. Der er aktuelt ikke reelt ikke kendskab til hinanden 
- hverken som borger eller medarbejder. Og arbejdsindsats og arbejdstilgange er meget 
forskellige i en hverdag på plejehjemmet contra en hjemmehjælpers besøg ved en borger i en 
ældrebolig. 

Q

Plan og Kulturudvalget: 

PKU-CKFB-RO1:

SR kan bestemt ikke bifalde, at lukke mikrobibliotekerne i Rønnede og Karise. Det betyder 
alverden for ældre borgere at have lånemuligheder tæt ved.


PKU-CKFB-RO2:

PKU-CKFB -RO3:

SR kan ikke anbefale en reduktion af disse to særlige områder, der jo primært arbejder med støtte 
til frivilligt socialt arbejdede aktiverende og forebyggende tilbud for ældre borgere. Der er en 
mangfoldighed af frivillige og andre, der på mange måder igangsætter og sikre et bredt tilbud for 
borgere i Faxe Kommune. Konsekvensen kan blive, at det bliver endog meget dyrt for kommunen 
på længere sigt, såfremt disse tilbud forsvinder. 


SR har tidligere bidraget med bemærkninger til socialudvalgets møde d. 7.6.22:


Pkt. 68 - Seniorrådet er bekymret for de ældre brugere af værestederne samt brugere af §82 og                  

        §85. Bekymringen øges, da pensionsalderen fortsat udskydes. 

        Samt at sikringen af inklusion i det almindelige samfundsliv med socialt  netværk, kulturliv og    

        Interesser udvandes/forringes ved dette spareforslag.


        Beskrivelsen af opprioriteringsforslagvedr. §82 og §85 samt nedlæggelse af værestedet 

        Frederiksgade er svær at få overblik i. 


SR har tidligere bidraget med bemærkninger til socialudvalgets senior og sundhedsudvalgets 
møde d. 9.6.22: 


Pkt. 74 - Seniorrådet er meget tilfredse med, at der i oplæggene lægges op til en mere overordnet  

               Behandling af budgetforslagene. 


               SSU-CSSP-RO5: Seniorrådet er meget tvivlsomme overfor hvor vidt dette kan        

               effektueres. 


