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Budget 2019 i Lolland Kommune 

Skadelige og uacceptable nedskæringer på sundhed og ældre 

 Lolland Kommune er med budget 2019 begyndt at tilstoppe huller i de foregående års nedskæringer af den 
fælles velfærd. De midler, vi har fået ekstra i tilskud og udligning til den kommunale drift, anvendes netop 
til borgernære opgaver, ikke til skattelettelser. Enhedslisten hilser dette nødvendige genopretningsarbejde 
velkomment.  Vi kvitterer også for, at der nu afsættes 500.000 kr. til tandpleje for socialt udsatte, et krav 
som vi gang på gang har slået på tromme for under tidligere budgetforhandlinger. Her er tale om et 
principielt gennembrud. Nu som før arbejder vi lokalt og på landsplan for, at alle borgere får fri og lige 
adgang til gratis tandpleje.  
 
Genopretningspengene og tandplejeinitiativet ledsages imidlertid af nye, alarmerende nedskæringer inden 
for sundhed og ældre.  Der plantes nye tidsler i kommunens velfærd. Det kommer til at gøre ondt: 
 

• Der indføres rengøring hver 3. uge på plejecentrene i stedet for hver 2. uge. Uacceptabelt. Her er 
tale om borgere, der har åbenbare og indiskutable behov. 

• Der indføres egenbetaling for transport til træning og dagtilbud. Uacceptabelt. I modstrid med alle 
erklæringer om en sundhedspolitik for alle borgere. 

• Der skæres på aktivitets- og motionstilbud samt sundhedsteam.  Uacceptabelt. Igen er der tale om 
en besparelse, der står i modsætning til tankerne om en forebyggende sundhedsindsats. 

• Der fjernes frivillighedskoordinatorer på de åbne centre. Uacceptabelt. Dette står i modsætning til  
ønsket om at skabe klare, stabile og trygge rammer for frivillighedsarbejdet. 

 
Enhedslisten er parat til at stemme for budgetforliget, hvis ovennævnte nedskæringer i sidste øjeblik 
fjernes og suppleres med rengøring hver 2. uge over hele linjen i stedet for som nu hver 3. uge. Her er tale 
om en ny norm, der vil kunne mærkes blandt de berørte og deres pårørende i hverdagen. Vi taler om sølle 
8 mio. kroner ud af et budget på 3.555 mio. kr. 
 
Vi har peget på en finansieringsløsning 

• Det nødvendige finansieringsbeløb på skriver otte millioner tages fra bevillingsreserven. 
• Bevillingsreserven styrkes dernæst i takt med de bebudede forbedringer af den mellemkommunale 

finansiering. 
 
Vi vil fortsætte kampen for rengøring hver anden uge. Vi vil ligeledes slås for, som fremført under 
budgetforhandlingerne, at sikre sprøjtefrie områder omkring vandboringer. 
 
For nærmere oplysning 
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