
Saml guldægget op, Niels Erik Eskildsen! 
 
Der er vel ikke nogen, der finder et guldæg og bare lader det ligge, er der? Jo, såmænd – det gør 
Magistratens 3. afdeling og et samlet Århus Byråd! 
Og det er jo ikke fordi, der mangler huller at putte penge i, hvilket de sidste 14 dages problemer 
indenfor netop Magistratens 3. Afdeling, tydeligt viser.  
Men hvad er det for et guldæg, man ikke samler op. Jo, det er såmænd Genoptræning. Ikke 
vedligeholdelsestræning, som kommunen tilbyder i dag og heller ikke fitness alene, som jeg er 
bange for at Rådmanden tror, men fysisk og cognitiv intensiv genoptræning udført af kompetente 
ergoterapeuter og fysioterapeuter m.fl. 
Ergoterapeutforeningen har i efteråret 2005 dokumenteret, at genoptræning meget mere end tjener 
sig selv hjem.  
Her er bare tre dokumenterede eksempler: 
- Med den rigtige træning og vejledning kan mange ældre klare sig med mindre eller slet ingen 
hjemmehjælp. Beregninger viser, at hvis 20 timers intensiv genoptræning sparer blot 3 timers 
hjemmehjælp om ugen, kan kommunen spare mere end 28.000 kroner pr. person om året. 
- Op til 10% af de ældre, der i dag kommer på plejehjem eller andre døgnbemandede boliger, kan 
blive i eget hjem med den rigtige træning og vejledning. Kommunens besparelse i kraft af 
genoptræningen er ofte over 300.000 kroner pr. person om året. 
- Hvis en 40-årig person, der har været ude for en alvorlig ulykke, via intensiv genoptræning, 
kommer i gang med et fleksjob og klarer sig uden hjemmehjælp, kan det offentlige hente over 16 
millioner kroner i besparede sygedagpenge og førtidspension og sikrede skatteindtægter. 
 
Benyt nu Kommunalreformen til at tænke anderledes, visionært og stort!  
En stor investering i Genoptræning er den bedste investering, I kan gøre. Tænk engang at I kan give 
en masse borgere et bedre liv og samtidig tjene penge til pleje og omsorg af de svageste..  
Saml nu det æg op!  
 


