
 

Social- og Sundhedsudvalget, Holstebro Kommune 
 

Høringssvar vedr. Holstebro Kommunes budget for 2021 
 
Psykiatrien og ældre-, sundheds- og træningsområdet i Holstebro 
Kommune har været udsat for gentagne besparelser. Forholdet mel-
lem opgaver og ressourcer hænger ikke længere sammen. 
 
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland følger derfor med interesse 
processen omkring fastsættelsen af budgettet for social- og sund-
hedsindsatsen i Holstebro Kommune i 2021. 
 
Det er positivt, at Social- og Sundhedsudvalget ønsker en udvidelse 
af budgetrammen på 25,4 mio. kr. Heraf 10,4 mio. kr. til at imøde-
komme den øgede tilgang på primært handicapområdet og 15 mio. 
kr. til at skabe balance i driften og undgå permanente reduktioner i 
serviceniveauet på handicap-, psykiatri-, social- og ældreområdet. 
 
Desværre er det ikke tilstrækkeligt, og slet ikke på ældreområdet, 
som i den grad er underfinansieret. Antallet af ældre er steget, opga-
ver er flyttet fra regioner til kommuner, og nye funktioner er blevet op-
rettet, herunder akutteam. Alligevel er antallet af sygeplejersker ble-
vet fastholdt. Presset på medarbejderne er nu markant, og med den 
demografiske udvikling bliver det kun værre. Holstebro Kommune pe-
ger selv på, at den største stigning forventes i aldersgruppen 80+ år, 
hvor væksten vil være hele 61,19 pct. fra 2020 og frem mod 2033. El-
ler sagt på en anden måde; 1.798 flere ældre medborgere. 
 
Besparelse på plejecentre 
Borgere, som kommer på plejecenter, har ofte flere sygdomme, og en 
stor del er demente. Det kræver høj faglighed og en fast medarbej-
derstab, der sikrer kontinuitet og tryghed. Det har betydning for at fo-
rebygge indlæggelser, tidlig opsporing af sygdomme, yde akut syge-
pleje, understøtte korrekt medicinhåndtering og behandling. 
  
Holstebro Kommune har allerede i dag kun afsat midler til at have 
ganske få sygeplejersker på hverdage. Der er ingen dækning af faste 
sygeplejersker aften/nat/weekend. Det har stor betydning for den fag-
lige kvalitet.  
 
Dansk Sygeplejeråd ser derfor med stor bekymring på den foreslåede 
budgetreduktion for plejecentrene på 1 mio. kr. Vi er alvorligt bekym-
rede for borgernes sikkerhed, og man må spørge sig selv, hvilken 
kvalitet politikerne vil have på kommunens plejecentre? Det er gan-
ske urimeligt, at de dårligste og mest plejekrævende borgere skal 
bøde for, at der er tomgangshusleje på de kommunale plejecentre. 
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En ændret afregningsmodel, hvor der kun gives penge, når der er be-
lægning, giver desuden store lokale budgetudfordringer. Det bliver 
meget ujævnt, hvilket budget man har til rådighed på et givent tids-
punkt, og fast personale kan man ikke bare hyre og fyre hele tiden. 
 
Der løbes i forvejen rigtigt stærkt blandt personalet, og en ny bespa-
relse har stor betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø. Besparel-
sen kan betyde mere ufaglært personale, mere løst ansat personale, 
dårligere arbejdsvilkår og dårligere kvalitet. Det vil gøre det meget 
svært at rekruttere og fastholde medarbejdere i fremtiden. 
 
Rammereduktionens konsekvenser 
Den foreslåede budgetreduktion på 2,7 mio. kr. inden for Social- og 
Sundhedsudvalgets områder er meget kritisk. Det svarer til rigtig 
mange stillinger på områder, som i forvejen har trange kår og får 
mange nye opgaver. 
 
Det gælder i særdeleshed på sundheds- og ældreområdet. I 2021 
kommer den regionale del af sundhedscentret til at køre, og med et 
hospital i Gødstrup med færre sengepladser betyder det flere opga-
ver og funktioner i det nære sundhedsvæsen for både den somatiske 
og psykiatriske del. Det tages der ikke højde for i budgettet, hvor ud-
gifterne i stedet fordeles forholdsmæssigt mellem områderne.  
 
Politikkerne bør tage ansvar og sikre de nødvendige midler på de en-
kelte områder. Det har borgerne krav på. Er der ikke vilje til dét, må 
politikkerne fastsætte et lavere serviceniveau, for medarbejderne kan 
ikke lukket hullet ved at løbe stærkere. Der er desværre ikke mere at 
give af. 
 
Covid-19 
Holstebro Kommune er blevet kompenseret i forhold til Covid-19 via 
bloktilskud. Byrådet bør sikre sig, at midler også tilgår sundheds- og 
ældreområdet. Det kræver ekstra ressourcer at udøve forsigtigheds-
princippet, det tager tid at bruge værnemidler og sikre en god hygi-
ejne. Derudover er der særlige restriktioner, der skal overholdes. Det 
kræver også ressourcer. Hvordan er denne særlige situation for om-
rådet tænkt ind i budgetterne? 
 
Udvikling eller afvikling? 
Kære politikere. Det er på tide, at man i Holstebro Kommune priorite-
rer sundheds- og ældreområdet. Vi ved, at der bliver væsentligt flere 
ældre, og der kommer nye opgaver til det kommunale sundheds- og 
ældreområde. Der skal ske en udvikling af det nære sundhedsvæsen 
i Danmark, men i Holstebro Kommune afspejler budgettet en afvik-
ling. 
   
Politikerne må tage ansvar for, at Holstebro Kommune har en ordent-
lig ældrepleje og en velfungerende sundhedsindsats, hvor det er at-
traktivt at arbejde, og det er muligt for personalet at levere kvalitets-
mæssig pleje og behandling. Det kræver et bæredygtigt budget. 


