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Ergoterapeutforeningens høringssvar vedr. budget 2007. 
 
 
Ergoterapeutforeningen er dybt bekymret over den negative økonomiske udvikling landets 
kommuner, herunder Holstebro, lægger op til i de(t) kommende år.  
 
Det er ikke svært at finde argumenter for, at der netop vores område – genoptrænings- og 
hjælpemiddelområdet - ikke bør spares, men det er også svært at sende problemet videre til andre 
områder. 
 
Ergoterapeutforeningen anbefaler, at man, i stedet for at spare, forsøger at finde de 
økonomiske midler, der skal til, for at skabe og opretholde rammer for et tilfredsstillende 
serviceniveau og gode medarbejdervilkår. Vi kan pege på, at der i Statskassen er et meget stort 
overskud, som vi mener alle kommuner – også Holstebro – skulle gøre noget meget aktivt for at 
få en andel af. Det virker grotesk at Staten samler et stort overskud, mens kommunerne sparer på 
velfærden. 
 
Især i denne tid med kommunesammenlægninger og nye ansvarsområder for kommunerne, er det 
meget utilfredsstillende, at der skal spares så markant på de kommunale budgetter. 
Ergoterapeutforeningen er indstillet på, at der til stadighed skal være fokus på, hvordan man 
bruger de offentlige midler bedst og at der løbende skal op- eller nedjusteres indenfor de 
forskellige serviceområder, men lige nu er der brug for at alle kræfter bruges på at finde 
sammen om de nye opgaver. 
 
Ergoterapeutforeningen vil pege på, at der i dag findes evidens for, at en genoptrænings- og 
rehabiliteringsindsats kan betale sig. Der er videnskabelig dokumentation og masser af konkrete 
eksempler på, at aktivitet og genoptræning øger borgernes funktionsniveau og dermed forøger 
borgernes livskvalitet og nedsætter forbruget af pleje og praktisk bistand. 
Man burde altså i stedet for at spare, indlede en massiv investering i disse områder. Der 
kan tjenes penge på genoptræning! 
 
Venlig hilsen 
 
Mette Schrøder 
regionsformand 
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