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Greve Seniorråd – høring af oplæg til budget 2019-2022

Greve Seniorråd afgiver hermed høringssvar i forhold til det oplæg til budget 2019-2022, der behandles 
politisk frem mod endelig vedtagelse af budgettet d. 8. oktober 2018.

Høringssvaret blev udarbejdet på seniorrådsmødet d. 29. august 2018. 

Seniorrådets standpunkt: vi er imod besparelser på ældreområdet
Greve Seniorråd ønsker indledningsvist at knytte en generel kommentar til prioriteringsforslagene og den 
samlede foreslåede besparelse på ældreområdet i Greve Kommune.

Greve Seniorråd er imod enhver besparelse, der rammer ældrebefolkningen i Greve Kommune. Seniorrådet 
påpeger i den sammenhæng følgende, at konstitueringsaftalen mellem flertallet i Byrådet i Greve 
Kommune, har som et hovedpunkt, at serviceniveauet på ældreområdet skal fastholdes.

Prioriteringsforslagene
Greve Seniorråd har udarbejdet høringssvar i forhold til følgende prioriteringsforslag på Social,- Sundheds- 
og Psykiatriudvalgets område: 

Udvalg Forslagets overskrift
SSPU Rammebesparelse på ydelser i hjemmeplejen
SSPU Reduktion af plejepakker på plejecentre med 5 %
SSPU Ophør af tryghedsskabende telefonopkald til borgerne
SSPU Indkøbsordning madordning
SSPU Reduktion af udvalgte områder af personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen
SSPU Reduktion af tid til at håndtere post, penge og apotekervarer i hjemmeplejen
SSPU Selvkørende støvsugere
SSPU Ophør af sengeredning i hjemmeplejen
SSPU Selvhjulpne i længere tid
SSPU Frivillighed i længere tid

Bemærkningerne til de enkelte forslag følger nedenfor. 

Efterfølgende disse bemærkninger, har seniorrådet fremsat en generel bemærkning til 
besparelsesforslagene på kultur- og fritidsområdet. 

Forudsætninger for forslag

Seniorrådet efterlyser de nærmere forudsætninger og oplysninger i forhold til de enkelte forslag. Det 
fremgår for eksempel ikke, hvor mange borgere der vil blive berørt af et givent forslag, eller hvor mange 
minutters hjemmepleje der skal skæres væk, hvis et forslag gennemføres. Forudsætningerne og 
beregningerne bag forslagene bør fremlægges, så høringsparternes bemærkninger kan blive mere præcise 
og nuancerede. 

Flere forslag har allerede været politisk behandlet i forbindelse med budgetopfølgningen i juni 2018. Til 
disse forslag fastholder seniorrådet de bemærkninger, der blev fremsat i høringsprocessen i juni. 

Disse bemærkninger er gentaget i dette høringssvar. 

Bemærkninger til de enkelte forslag

Rammebesparelse på ydelser i hjemmeplejen 
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Greve Seniorråd er imod besparelser, især hvor det rammer de svageste ældre. Forslaget forringer den 
service de svage ældre har behov for, ved at reducere den tid, der er til rådighed til at levere ydelser og yde 
omsorg. 

Reduktion af plejepakker på plejecentre med 5 %
Greve Seniorråd er imod besparelser, især hvor det rammer de svageste ældre. Forslaget forringer den 
service de svage ældre har behov for, ved at reducere den tid, der er til rådighed til at levere ydelser og yde 
omsorg. På plejecentrene vil aktiviteterne endvidere blive berørt negativt, hvis forslaget vedtages. 
Aktiviteter på et plejecenter er en helt essentiel del af livet og trivslen for de ældre, som bor der. 

Ophør af tryghedsskabende telefonopkald til borgerne 
Greve Seniorråd kan se situationer, hvor frivillige kan spille en rolle i skabelsen af det gode ældreliv. 
Frivillige skal dog aldrig erstatte de ydelser og den hjælp, som kræver fagprofessionelle. Et 
tryghedsskabende telefonopkald skal skabe reel tryghed for borgerne. Kun hvis dette kan sikres i en 
konkret indsats, bør frivillige inddrages. 

Indkøbsordning madordning
Greve Seniorråd gør opmærksom på, at ydelsen indkøbsordning i Greve Kommune adskiller sig fra det 
serviceniveau online-supermarkederne tilbyde. Således har indkøbsleverandørerne Intervare A/S og 
Egebjerg Købmandsgaard i kontrakten en forpligtelse til at kontakte borgerne i ordningen med faste 
mellemrum. Der er en meldepligt til hjemmeplejen, hvis en borger ikke kan kontaktes eller ikke træffes 
hjemme ved levering.  Endvidere skal alle varer leveres på køkkenbordet og i køleskab – online-
supermarkederne leverer kun til hoveddøren. 

Da indkøbsordningen blev udarbejdet i Greve Kommune, var leveringen af varer til køkkenbord og køleskab 
et aspekt der blev vægtet højt, så hjemmeplejen ikke længere skulle levere denne ydelse. Tanken var, at 
indkøbsleverandøren har en langt lavere omkostning ved dette, end hvis en hjemmehjælper skal besøge 
hjemmet på et bestemt tidspunkt, sørge for koordination mv. 

Forslaget synes at vægte, at borgerne i forhold til bestillingen kan blive selvhjulpne. Men indkøbsydelsen er 
i lige så høj grad kendetegnet ved, at den hjælper borgerne med at få varerne endeligt på plads. På dette 
aspekt, vil mange borgere fortsat have behov for hjælp. 

Det vil således formentligt være et fåtal af borgerne i indkøbsordningen i dag, som ikke har behov for de 
ydelser indkøbsleverandørerne leverer udover selve indkøbets bestilling og levering. Der er således en 
risiko for, at der vil opstå langt større udgifter i forbindelse med revisitation og for de ydelser, 
hjemmeplejen 

Det undrer i øvrigt seniorrådet, at det rehabiliteringspotentiale der angives i forslaget, ikke allerede er 
afdækket hos den enkelte borger, og passede rehabiliterende hjælp ikke allerede er tildelt!

Reduktion af udvalgte områder af personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen
Greve Seniorråd er imod besparelser, især hvor det rammer de svageste ældre. Forslaget forringer den 
service de svage ældre har behov for, ved at reducere den tid, der er til rådighed til at levere ydelser og yde 
omsorg. 
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Reduktion af tid til at håndtere post, penge, apotekervarer i hjemmeplejen
Forslaget vil ramme de borgere, som ikke har et netværk omkring sig til at hjælpe med hverdagens 
nødvendige opgaver. 

Effekten af forslagets vedtagelse er ikke stor – ca. 70.000 kr. årligt. Seniorrådet stiller sig kritisk overfor de 
negative konsekvenser, som forslaget vil få for de berørte borgere i forhold til den ringe økonomiske effekt 
forslaget har. 

Selvkørende støvsugere
Greve Seniorråd mener, at serviceniveauet for hjælp til støvsugning i Greve Kommune skal være følgende: 
borgere med behov for hjælp til støvsugning må selv bestemme om de ønsker hjælpen udført af personalet 
eller selv står for støvsugning med en selvkørende støvsuger. 

Seniorrådet vil dog påpege, at støvsugning med selvkørende støvsuger ikke fuldt kan erstatte den måde en 
dygtig medarbejder gør arbejdet på. Derfor har seniorrådet tidligere foreslået, at borgere som selv ønsker 
at stå for støvsugningen med en selvkørende, tilbydes en støvsugning ved en medarbejder, fx hver ottende 
uge. Mange borgere med selvkørende støvsugere vil endvidere have behov for hjælp til at tømme og 
vedligeholde den selvkørende støvsuger. 

Seniorrådet er derfor imod forslaget i sin nuværende form. 

Ophør af sengeredning i hjemmeplejen
Seniorrådet mener, at sengeredning hører til en god og værdig ældrepleje, på samme niveau, som når 
hjemmehjælpen bærer skraldet ud, når et besøg er slut. 

Seniorrådet går ud fra, at den enkelte borgers mulighed for selv at varetage sengeredning er undersøgt for 
de flestes vedkommende. Dermed vil forslaget kun have en ringe effekt, og seniorrådet må igen stille 
spørgsmålstegn ved, om prioriteringsforslag med kun ringe økonomiske gevinster bør blive liggende i 
skuffen.  

Selvhjulpne i længere tid
Den enkelte ældres potentiale for rehabilitering skal altid afdækkes, før der ydes varig hjælp. Seniorrådet 
forudsætter at dette er tilfældet, når en borger vurderes og løbende følges af for eksempel hjemmeplejen. 

Seniorrådet mener, at den konkrete og individuelle vurdering skal være ensartet. Om vurderingerne og den 
hjælp der efterfølgende bevilges samlet set bringer Greve Kommune på niveau med gennemsnittet i Region 
Sjælland må tiden vise. Det kan ikke være målet i sig selv, at gennemsnitsalder for bevilling af varig hjælp 
bliver et mål i sig selv. 

Frivillige i dagcentre
Seniorrådet følger udviklingen på demensområdet i Greve Kommune med stor interesse. 
Kompetencecenter for demens på Nældebjerg er en afgørende del af indsatsen. Seniorrådet bifalder, at der 
sættes fokus på yngre ældre med demenssygdom og deres pårørende. En ændret struktur for dagcentret 
på Nældebjerg er i denne sammenhæng en god løsning. 

Dog bekymrer seniorrådet sig om den gruppe borgere, der med stor glæde benytter dagcentret på 
Nældebjerg. Hvis dagcentret på Nældebjerg lukker, bør der ydes en indsats for at få de berørte borgere 
trygt i gang på enten dagcentret på Langagergård Plejecenter eller Strandcentret Plejecenter. 
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Seniorrådet mener at frivillige kan gøre en positiv forskel, når de bidrager til at skabe liv og aktivitet på 
plejecentrene. 

Besparelsesforslag som berører kultur- og idrætslivet i Greve Kommune
Greve Seniorråd er imod de besparelsesforslag, som ved deres vedtagelse vil få negative konsekvenser for 
der borgere der benytter kultur- og idrætstilbud i Greve Kommune. 

Kultur og idræt er en del af Greve Kommunes DNA. Borgere i alle aldre benytter biblioteker, den 
organiserede foreningsidræt og særlige steder, så som Greve Svømmehal. Greve Kommune vil ikke være 
det samme sted at bo, hvis kultur og idræt rammes så hårdt, som der er lagt op til. 
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