Den 15. oktober 2021

Til Finansministeriet
lempo@fm.dk, kigre@fm.dk

Vedr. forslag til lov om velfærd

Finansministeriet har den 21. september 2021 sendt forslag til lov om velfærd i offentlig høring. Danske
Ældreråd fremsender et uopfordret høringssvar til lovforslaget.

Pengene skal følge med demografien
Danske Ældreråd finder det grundlæggende positivt, at regeringen med forslag til lov om velfærd vil sikre,
at de offentlige udgifter stiger i takt med, at der bliver flere børn og ældre.
Det er et første skridt i retning af at stoppe den udhuling af velfærden på ældreområdet, som vi har set de
seneste mange år, fordi pengene ikke er fulgt med det stigende antal ældre.

Ingen garanti mod nedskæringer på ældreområdet
Vi er dog også meget opmærksomme på, at lovforslaget ikke er nogen garanti mod fortsatte nedskæringer
på ældreområdet.
Lovforslaget forholder sig alene til, hvor stort det samlede offentlige forbrug skal være, men ikke hvordan
det skal fordeles mellem sektorer, serviceområder og institutioner.
De kommunale servicebudgetter på ældreområdet i 2021 er et godt eksempel på det. For selvom
prioriteringerne i finansloven og økonomiaftalerne dækker det demografiske træk i 2021, så når VIVE frem
til, at de kommunale serviceudgifter på ældreområdet pr. 65+-årig falder fra 2020 til 2021. Der er altså ikke
sat en stopper for udhulingen af velfærden på ældreområdet.

Øget gennemsigtighed i den kommunale budgetlægning
For landets 98 ældreråd vil der fortsat være en stor opgave i at følge den kommunale budgetlægning og
arbejde for, at pengene kommer til at følge med det stigende antal ældre i kommunerne.
Til det arbejde har ældrerådene brug for øget gennemsigtighed i den kommunale budgetlægning og
demografiregulering.

Krav om demografimodeller
Danske Ældreråd mener, at kommunerne bør være forpligtede til at anvende demografimodeller i
budgetlægningen på ældreområdet.
Kun ved brug af retvisende demografimodeller er det muligt at beregne de forventede økonomiske
konsekvenser af den demografiske udvikling og dermed synliggøre, hvilke budgetreguleringer der skal til for
at fastholde et givent serviceniveau, når antallet af ældre ændrer sig.
Alligevel viser en undersøgelse offentliggjort af VIVE i september 2020, at omkring 14 pct. af kommunerne
ikke har brugt en demografimodel, da de lagde budget på ældreområdet for 2020.
Offentligt tilgængelige nøgletal
Danske Ældreråd ser desuden gerne, at der fra statslig side gives adgang til flere kommunale nøgletal, som
gør det muligt se de kommunale velfærdsprioriteringer i relation til antallet af ældre. Vi savner bl.a. et
nøgletal for de kommunale serviceudgifter til ældreområdet pr. 80+-årig.
Det vil gøre det nemmere for landets ældreråd og alle andre at følge de kommunale prioriteringer over tid
og foretage sammenligninger på tværs af kommuner.
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