
Budget 

Husk nu de ældre og svage! 
Jan Radzewicz, formand for Ældrerådet 

i Aarhus Kommune. 

Budgetlægningen for 2022 er i gang, og Byrådets partier og politikere er i 
sving med at fremføre, hvad de hver især vil prioritere højt i det kommende 
års budget. Samtidig indeholder disse ønsker og løfter vel også et oplæg til 
det kommunevalg, der løber af stablen kort efter at budgettet for 2022 er 
vedtaget. Så det er forståeligt, at partierne søger at gøre et godt indtryk. 

Ældrerådet i Aarhus Kommune skal i denne proces, hvor alle de gode 
intentioner stilles til skue, ikke blande sig i partipolitikken, men blot 
stilfærdigt gøre opmærksom på, at vi ældre altså også er her. – Med vores 
behov og vores ønsker. 

Ikke et ondt ord om flere kunstgræsbaner til fodbold eller flere tennisanlæg 
og sportshaller. Og heller ikke om et stenrev i bugten. Men ældreområdet er 
nødlidende, og Ældrerådet håber virkelig, at byrådets partier husker alle de 
pæne ord, der har været sagt om velfærd og værdig ældrepleje det sidste års 
tid. 

Ældreområdet fik et økonomisk løft i 2021, men kendsgerningen er, at 
såfremt der ikke tilføres flere penge i 2022, så vil serviceniveauet på 
ældreområdet være lavere i 2022 end i 2021, og også lavere end i 2020. Dette 
skyldes tilgang af flere ældre, og især flere over 80 år, samt tilgang af flere 
ældre handicappede over 67 år. 

Dette skal der reguleres for, og det sker ikke fuldt ud med de nuværende 
reguleringsmetoder, og så vil Sundhed og Omsorgs mulighed for at yde en 
værdig ældrepleje langsomt, men mærkbart udhules år for år. 

Det hjælper kun lidt at tilføre lidt klatskillinger hist og pist. Der er behov for 
et mærkbart og varigt budgetløft til Sundhed og Omsorg. 



Og så ville der måske være behov for, at Byrådet sætter sig ned og fastlægger 
og beslutter det niveau for en værdig ældrepleje og – omsorg, som Byrådet 
ønsker, og så afsætte de nødvendige midler dertil.  
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