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Budgetønsker til budget 2022-2025 fra Seniorrådet  

 
I skemaet nedenfor beskrives budgetønskerne i prioriteret rækkefølge. For hvert budgetønske skal så vidt 
muligt fremsættes et finansieringsforslag, som beløbsmæssigt modsvarer 50 procent af budgetønsket.  
Det skal fremgå, om der er tale om ønsker til anlægs- eller driftsaktiviteter.  

 

Beskrivelse af budgetønsket (1) 

Seniorrådet fremsætter atter ønsket om ressourcer til at kunne 

tilbyde ældre borgere, der er visiteret til rengøring, en gang årlig 

hovedrengøring. 

Årlig udgift 

Finansieringsforslag Årlig besparelse 

Bemærkninger 

Hovedrengøring er blevet endnu mere nødvendig efter en lang periode med risiko for smitte 

med Corona virus. 

 

Vi mener fortsat, at en robotstøvsuger ikke kan kompensere for en almindelig manuel 

støvsugning og slet ikke hos borgere, der pga. nedsat fysisk funktionsevne visiteres til rengøring. 

 

Pensionister, der modtager hjemmepleje, skal derfor tilbydes gratis hoved-forårsrengøring  

Mange ældres boliger trænger til en ordentlig omgang med knofedt og rengøringsmiddel pga. 
de hyppige udsættelser af praktisk bistand og service til borgerne over det sidste år. Derfor 
foreslår vi en forårsrengøring helt gratis til ældre, der modtager hjemmepleje. Det skylder vi de 
ældre, som har fulgt opfordringen til at blive hjemme og isolere sig under Corona pandemien.  
 

God hygiejne er helt afgørende i den fortsatte bekæmpelse af Coronavirus, og det er derfor en 

forudsætning, at rengøringen udføres af personale, der kan sikre en høj kvalitet og hygiejne.  

   

Beskrivelse af budgetønsket (2) 

Borgere der får leveret kold mad bør tilbydes en mikrobølgeovn til 

låns af kommunen. 

Årlig udgift 

Finansieringsforslag 

 

Årlig besparelse 

Bemærkninger 

En mikroovn er efter vores opfattelse og kendskab ikke et almindeligt forbrugsgode i ældre 

borgeres boliger. 
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Beskrivelse af budgetønsket (3) 

Genåbning af plejeboligernes caféer i weekenderne efter 

pandemien. 

Årlig udgift 

Finansieringsforslag Årlig besparelse 

Bemærkninger 

Seniorrådet foreslår åbning af plejeboligernes caféer gerne med hensyn til, at de åbne caféer er 

spredt ud over kommunen, så de fleste borgere har en reel mulighed for at benytte tilbuddet 

via de offentlige transportmuligheder.  

Beskrivelse af budgetønsket (4) 

Forhøjelse af klippekortsbudgettet til en time om ugen.   

Årlig udgift 

Finansieringsforslag 

 

Årlig besparelse 

Bemærkninger 

For nogle år siden vedtog Folketinget en såkaldt klippekortordning. Det var en bevilling til en 

limiteret puljeordning på 1/2 time om ugen for den ældre medborger. Klippene kan f.eks. 

bruges til at komme på en indkøbstur, ekstra rengøring eller til blot at sidde og få en hyggelig 

snak med sin hjemmehjælper. Ordningen er i dag ikke en pulje, men er indregnet i 

kommunernes bloktilskud.  

 

Seniorrådet foreslår, at ordningen i Gladsaxe Kommune forhøjes til 1 time om ugen.  

 

Denne corona-tid er for mange ældre en rædselsfuld tid med isolation, ensomhed og 

depressionslignende tilstande. En forøgelse af klippekortet til en time kan gøre tilværelsen lidt 

bedre. 

 
 


