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Ældrebesparelser i 9 danske kommuner
FOA har i samarbejde med Ekstrabladet analyseret en række danske kommuners besparelser på
ældreområdet i budget 2015. Ekstrabladet har ved hjælp af FOAs database over kommunale
budgetforslag, www.spareforslag.dk, udvalgt en række kommuner, som FOA har analyseret i forhold til
besparelser på ældreområdet i de vedtagne budgetter for 2015. Analysen viser, at Dansk Folkeparti på
trods af centrale pladser i det kommunale styre i en række kommuner er med til at spare på
ældreområdet. I 8 ud af de 9 analyserede kommuner har Dansk Folkeparti udvalgsformandsposten på
ældreområdet og i den sidste kommune har de 1. viceborgmesterposten.






På trods af centrale udmeldinger, er Dansk Folkeparti med til at spare store summer på de ældre
i landets kommuner.
Dansk Folkeparti er med til at vedtage besparelser på de ældres mad og rengøring, store
rammebesparelser på plejecentre, øget brugerbetaling for de ældre og stigende fokus på
rehabilitering.
Ifølge FOAs budgetrundspørge udført af Epinion i efteråret vil 54 procent af landets kommuner
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spare på ældreområdet i 2015 set i forhold til 2014 .

Assens Kommune
I Assens kommune spares der overordnet set 19,5 mio.kr. på Social- og sundhedsudvalget. Herunder
skæres der specifikt 2 mio.kr. på Plejecentre, bosteder og aktivitet, penge der bl.a. findes ved at spare
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på kost, brug af robotrengøring og ny teknologi .
Thisted Kommune
I Thisted spares der også på ældreområdet. Der spares fx ved at lukke fire plejehjem, da kommunen
oplever en stor fraflytning og derfor ændring i indtægtsgrundlaget. Der spares samlet set ca. 30 mio.kr.
3
i 2015 i Thisted Kommune .
Høje-Taastrup Kommune
I Høje-Taastrup undlader man at prisfremskrive varekøb og tjenesteydelser, hvilket svarer til en
rammebesparelse på 3 mio.kr. på tværs af kommunen, der sandsynligvis kommer til at påvirke

1

Kommunal budgetundersøgelse for 2015 – 2. runde:
http://www.foa.dk/Forbund/Presse/Rapporter-undersoegelser/Kommune%20Region
2
http://www.assens.dk/Om-kommunen/OeKONOMI--/Budgetinformation-2015.aspx
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http://www.thisted.dk/Politik/~/media/POLITIK/Budget/Totalbudget%202015_til%20hjemmeside.ashx
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ældreområdet. Samtidigt spares der ved at reducere madservicen på plejecentrene, effektivisere
4
brugen af støttestrømper samt konkurrenceudsættelse af hjemmeplejen .
Halsnæs Kommune
Der skal samlet set effektiviseres og spares for i omegnen af 40 mio.kr. i Halsnæs Kommune i 2015.
Serviceniveauet for rengøring på ældreområdet sænkes, og alle plejecentre skæres 3 procent på
5
rammen – en post der kaldes en effektivisering .
Greve Kommune
Social- og sundhedsudvalget bidrager til prioriteringspuljen i Greve Kommune med ca. 19 mio.kr. Disse
findes bl.a. ved sund aldring, Rehabilitering og tidlig opsporing, ændret visitation til hjælpemidler og
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ny teknologi i hjemmeplejen .
Faaborg-Midtfyn Kommune
I 2015 er der omstillinger og effektiviseringer der samlet frigør godt 33 mio.kr. i Faaborg-Midtfyn
Kommune. På ældreområdet betyder dette bl.a., at de ældre selv skal anskaffe en opvaskemaskine og
7
en robotstøvsuger, samt at hjemmeplejen får en rammebesparelse på over 2 mio.kr .
Slagelse Kommune
I Slagelse skæres ældreområdet over 3,5 mio.kr. Denne post dækker over en rammebesparelse på
området, samt et besparelsespotentiale ved implementering af ny teknologi. Dog opprioriteres
demensområdet med 3,5 mio.kr., så nettobesparelsen på området er marginal. Men det ændrer ikke
på, at de ikke-demente ældre kommer til at opleve en sektor der er hårdt presset qua
8
rammebesparelsen .
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http://www.htk.dk/Service/Nyheder_Presse/Nyhedsoversigt/Nyheder/Oktober-14/Budgetforlig2015.aspx
5
http://www.halsnaes.dk/~/media/Oekonomi/Budgetter/Vedtaget%20budget%2020152018/Budgetforlig%20V%20og%20O.ashx og http://halsnaes.lokalavisen.dk/budget-2015-skattenikke-ned-alligevel-/20141006/artikler/710069873/
6
http://www.greve.dk/Politik/%C3%98konomi/Budget/Budgetmappen%202015-2018.aspx bilag 5c
7
http://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Okonomi/Budgetaftale_2015_med_bilag.pdf
8
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=slagelse07&page=document&docId=7779
2&itemId=77796&attachmentId=77798
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Vordingborg Kommune
I Vordingborg Kommune er vedtaget besparelser og effektiviseringer for ca 20. mio.kr. i 2015. Disse
penge findes bl.a. via en besparelse på næsten 4,5 mio.kr. på Socialudvalget, en besparelse der skal
9
findes via øget fokus på rehabilitering .
Nyborg Kommune
I Nyborg er der ingen besparelser på ældreområdet i 2015, men der er allerede vedtaget store
besparelser for de kommende år. Hhv. ca. 47, 64, og 85 mio.kr. skal spares i 2016-2018. Dette kommer
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sandsynligves til at påvirke ældreområdet, da der er tale om meget store summer .
Undersøgelsens metode
Undersøgelsen er lavet på baggrund af FOAs budgetdatabase (www.spareforslag.dk) , hvor
kommunale budgetforslag der berører FOAs grupper er analyseret. Fra databasen er af Ekstrabladet
udvalgt en række kommuner, hvor der foreslås besparelser på ældreområdet. Heraf er udvalgt en
række kommuner, hvor Dansk Folkeparti har underskrevet budgetforliget samt har udvalgsposten på
ældreområdet. Der er ikke tale om en udtømmende analyse af alle budgetter og resultaterne er derfor
ikke generaliserbare.
De analyserede kommuner med Dansk Folkeparti på udvalgsposten er: Assens, Thisted, Høje Taastrup,
Halsnæs, Greve, Nyborg, Slagelse, og Vordingborg. Hertil er Faaborg-Midtfyn medtaget, da Dansk
Folkeparti har 1. viceborgmesterposten og har været med til at vedtage vakuum-pakket mad til de
ældre.
Kontakt
Thomas Fjord Bonven
FOA Kampagne- og Analyse
---------------------------------------------FOA - Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V
Telefon: 46 97 24 85/ 31148324
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http://www.vordingborg.dk/Everest/Publications/Afdelinger/Stab%20%C3%98konomi/Budget%20og%
20regnskab/Budget%202015/20141008151801/CurrentVersion/Budgetaftale%202015%20og%20oversl
ags%C3%A5r.pdf og
http://www.vordingborg.dk/Everest/Publications/Afdelinger/Stab%20%C3%98konomi/Budget%20og%
20regnskab/Budget%202015/20140825113400/CurrentVersion/Udm%C3%B8ntning%2020%20mio.%2
0kr.%20besparelse.pdf
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http://ipaper.ipapercms.dk/NyborgKommune/Hjemmesiden/Politik/Budget20152018Politiskaftale/
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