
Høring af budgetforlig 2020-2023, Område-MED CSP 

Høringssvar blev afgivet på et ekstraordinært møde den 7. oktober 2019. 

Effektivisering- og besparelsesforslag 

Klippekortordning i hjemmeplejen og på plejecentrene 

Område-MED er bekymrede over fjernelse af klippekort fra 2021.  

Det vil være en stor økonomisk reduktion, og det vil ikke kunne undgås, at det vil få betydning for 

de målrettede aktiviteter, der gennemføres på centrene. Det vil endvidere få negativ indflydelse på 

arbejdet med personcentreret omsorg. Der er ikke tid i de respektive plejeindsatser til, at kunne 

dække de behov, som borgerne får gennem klippekortordningen. Hvis den ekstra ugentlige halve 

time fjernes ligesom husalfens arbejde, vil det kunne mærkes hos den enkelte borger.  

Område-MED ser derfor med stor bekymring, at det bliver svært at leve op til de ambitioner, som 

fremgår af Værdigheds- og Ældrelivspolitik 2018-2022:  

 Ældres liv skal opleves meningsfyldt og værdigt  

 Ældres ressourcer skal stimuleres og anvendes i hverdagen 

 Ældre skal opleve tryghed gennem relationer 

 Ældres behov er omdrejningspunkt for kommunens service 

I Værdigheds- og Ældrelivspolitik 2018-2022 lægges der især vægt på demensområdet med 

effektmålt: Greve Kommune skal videreudvikle sig som en demensvenlig kommune.  

Som et led i rekruttering af medarbejdere, er klippekortordningen noget som Greve Kommune 

fremhæver, da det her giver medarbejdere tid sammen med borgerne som ellers er svært at få ind 

den daglige drift. Udfordringen med at rekruttere nye medarbejdere og efterfølgende fastholde 

dem, er en rigtig stor udfordring generelt i hele Danmark, og Greve Kommune står ikke udenfor på 

dette område. 

Fremover vil det kun være husalferne, der kan lave aktiviteter for borgerne på plejecentrene. Det 

vil have indvirkning på at kunne komme i mål med effektmålene. Borgere, der modtager 

hjemmehjælp vil derfor blive særlig hårdt ramt. 

Område-MED drøftede endvidere, hvilken løsning der er bedst for borgerne, hvis midlerne 

halveres i 2020. Herunder om kravene til dokumentation skal sænkes, så der frigøres tid, som i 

stedet kan gå til borgerne. Derudover blev det foreslået, om tiden pr. klip kan ændres, så borgerne 

kan modtage klippekortordningen blot i mindre omfang. 

Udvidelsesforslag 

Dahliahuset 

Det er vigtigt, at der udarbejdes en plan for Dahliahuset, da den ene million kroner af budgettet 

ikke gives fra 2022, hvilket svarer til 25 procent af det samlede budget. 

Tekniske rettelser 

Mindreforbrug på vikarer som følge af sygefraværsindsats 

Område-MED er bekymrede over at der er en servicereduktion i forhold til mindre forbruget ved 

sygefraværs indsatsens. Der skal afleveres en mio. kr. da der forventes at sygefraværet vil forblive 

lavt. Det betyder, at timeprisen bliver reduceret til næste år. 



Greve Seniorråd – høring af oplæg til budget 2020-2023 

Greve Seniorråd afgiver hermed høringssvar i forhold til direktionens budgetoplæg 2020-2023. 

Høringssvaret blev udarbejdet på et ekstraordinært seniorrådsmøde den 19. september 2019. 

Effektiviserings- og besparelseskatalog 

1.02 Besparelse på kommissioner, råd og nævn 

Greve Seniorråd bemærker, at det er vigtigt at bevare minimum det nuværende budget, da rådet 

ønsker at udvikle rådets synlighed og virke. Eksempelvis ønsker Greve Seniorråd at afvikle et 

fremmødevalg, så stemmeprocenten kan øges, for dermed at fremme det lokale demokrati blandt 

ældre borgere over 60 år. 

4.01 og 4.02 under Kultur og Fritidsudvalget 

Greve Seniorråd er bekymrede for besparelsesforslagene under 4.01 og 4.02, da det vil have en 

negativ indflydelse på ensomhed, socialaktivitet og generel livskvalitet for seniorer og ældre. 

Greve Seniorråd minder om, at Byrådet den 17. december 2018 har vedtaget en samlet politik for 

ældreområdet, der skal sikre fire grundlæggende værdier: 

 Ældres liv skal opleves meningsfyldt og værdigt. 

 Ældres ressourcer skal stimuleres og anvendes i hverdagen. 

 Ældre skal opleve tryghed gennem relationer. 

 Ældres behov er omdrejningspunkt for kommunens service. 

5.01 og 5.03 under Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 

Greve Seniorråd understreger, at det er dybt bekymrende, hvis besparelsesforslagene under 5.01 

og 5.03 vedtages, da det vil hæmme mulighederne for at opnå de politisk prioriterede effekt- og 

resultatmål, der fremgår af Værdigheds- og Ældrelivspolitik 2018-2022 og Sundheds- og 

Psykiatripolitik 2019-2022. 

Greve Seniorråd minder om, at Byrådet den 17. december 2018 har vedtaget en samlet politik for 

ældreområdet, der skal sikre fire grundlæggende værdier: 

 Ældres liv skal opleves meningsfyldt og værdigt. 

 Ældres ressourcer skal stimuleres og anvendes i hverdagen. 

 Ældre skal opleve tryghed gennem relationer. 

 Ældres behov er omdrejningspunkt for kommunens service. 

Udvidelseskatalog 

5.03 Værdighedsmidler 

Greve Seniorråd understreger, at det er dybt bekymrende, hvis udvidelsesforslagene under 5.03 

ikke godkendes, da det vil hæmme mulighederne for at opnå de politisk prioriterede effekt- og 

resultatmål, der fremgår af Værdigheds- og Ældrelivspolitik 2018-2022 og Sundheds- og 

Psykiatripolitik 2019-2022. 

 

Greve Seniorråd bemærker særligt, at der mangler at blive afsat 1,5 mio. kr. til husalfer, så de kan 

fortsætte deres aktiviteter for beboere på plejecentrene.  

 



Greve Seniorråd minder om, at Byrådet den 17. december 2018 har vedtaget en samlet politik for 

ældreområdet, der skal sikre fire grundlæggende værdier: 

 Ældres liv skal opleves meningsfyldt og værdigt. 

 Ældres ressourcer skal stimuleres og anvendes i hverdagen. 

 Ældre skal opleve tryghed gennem relationer. 

 Ældres behov er omdrejningspunkt for kommunens service. 

 

 



 

Høring af direktionens budgetoplæg 2020-2023, Lokal-MED i Center for 

Sundhed & Pleje 

Lokal-MED i Center for Sundhed & Pleje afgav høringssvar den 11.9.2019. 

Effektiviserings- og besparelseskatalog 

1.01 Afskaffelse af kontorelever på rådhuset 

Lokal-MED anser kontorelever som en kommunal forpligtelse, der bidrager positivt til at løse en 

række administrative opgaver. Ved at afskaffe kontorelever til Greve Kommune vil Greve 

Kommune i fremtiden komme til at mangle medarbejdere. 

5.01 §18 

Lokal-MED understreger, at det vil være problematisk, at foreninger og frivillige organisationer ikke 

længere kan fortsætte deres aktive virke. Dette vil påvirke administrative medarbejdere på 

rådhuset, der samarbejder med frivillige og foreninger om forebyggende og sundhedsrelaterede 

indsatser. Dette kan potentielt føre til afskedigelse af administrative medarbejdere. 

5.03 §79 

Lokal-MED understreger, at det vil være problematisk, at foreninger og frivillige organisationer ikke 

længere kan fortsætte deres aktive virke. Dette vil påvirke administrative medarbejdere på 

rådhuset, der samarbejder med frivillige og foreninger om forebyggende og sundhedsrelaterede 

indsatser. Dette kan potentielt føre til afskedigelse af administrative medarbejdere. 

Udvidelseskatalog 

5.03 Værdighedsmidler 

Lokal-MED bemærker, at det er uklart, om hvorvidt der afsættes midler til administration fra 

Værdighedsmidler. Der har førhen været afsat til administration via Værdighedsmidler, da der 

foreligger en række administrative opgaver til sikring af økonomistyring samt effekt anvendelse af 

midlerne i ældreplejen til gavn for borgerne.  

Derudover er det uklart, om der afsættes midler til husalfer, der ligeledes har været afsat til via 

Værdighedsmidler. Husalferne gør en stor indsats for, at beboerne på plejecentrene har et liv med 

aktiviteter, så det vil være problematisk, hvis der ikke længere afsættes midler til husalfer. 

 

  

 



 

 
 

 
Greve Kommune 

Center for Sundhed & Pleje 
Rådhuset – Rådhusholmen 10 

2670 Greve 
 22. oktober 2019 

 

 
Kære Borgmester Pernille Beckmann / Byråd, kære politikere 

 
Budgetforlig 2020 

 
Ældre Sagen i Greve har med interesse fulgt de forudgående budgetforhandlin-

ger og det indgåede forlig for 2020 i forhold til vores særlige interesseområde: 
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, pkt. 5 i budgetkataloget. 

 
Det er med glæde, vi konstaterer, at Greve Kommune har en stærk økonomi, 

og at der fortsat vil være fokus på ældre, som anerkendes at have krav på fæl-
lesskabets hjælp og støtte. 

 
Derfor giver det anledning til bekymring, når forligspartierne sætte den popu-

lære klippekortordning ”på pause” de næste 3 år såvel for hjemmeboende som 

for beboere på kommunens plejecentre. 
  

Ældre Sagen vil stærkt opfordre forligspartierne til at bibeholde klippekortet for 
- i det mindste - borgere i hjemmeplejen, som ikke er omfattet af en ”husalf”. 

 
Ved bortfald af denne relativt beskedne omsorg vil svage borgere blive yderli-

gere stigmatiseret og udsat for livstruende ensomhed, der på sigt kan medføre 
en langt større udgift for kommunen end udgiften til et klippekort. 

 
En fastholdelse af klippekortet til denne gruppe borgere vil modsat kunne med-

virke til fastholdelse af livskvalitet og –humør, og borgeren vil formentlig let-
tere kunne motiveres til at tage del i fællesskabets tilbud. 

 
Ældre Sagen håber på en genovervejelse af specielt dette punkt i budgettet. 

 

 Med venlig hilsen  

 
 

 Anne Grethe Krogager 
    Formand i Greve 

Medl. Landsbestyrelsen 
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2. Høringssvar vedrørende Budgetforslag til budget 

2020-2023 fra Lokal-MED ved Strandcentret-

Møllehøj plejecenter samt Nældebjerg plejecenter  

 

Center for sundhed og pleje  

Forslagsnummer 5.03 

Klippekort i hjemmeplejen 

Lokal-MED tager dette til efterretning  

 

Forslagsnummer 5.03. 

Klippekort på plejecentrene 

Lokal Med tager til efterretning at klippekortene reduceres i 2020 til halv tid. Det vil betyde at 

ydelsen kommer på kørelisterne og at der kun dokumenters i forbindelse med klippekort ved 

afvigelser.  

Lokal-MED er bekymret over fjernelse af klippekort fra 2021.  

Da, det vil være en stor økonomisk reduktion, vil det ikke kunne undgås at det vil få betydning for de 

målrettede aktiviteter der gennemføres på centrene, da det vil blive sværere at få disse gennemført 

uden den nødvendige ekstra tid. – Lokal Med ser også, at det uden tvivl vil få en negativ indflydelse 

på vores arbejde med personcentreret omsorg. Der er ikke tid i de respektive plejepakker til, at kunne 

dække dette behov om end vi gerne ville, så rækker tiden ganske enkelt ikke. Hvis den ekstra 

ugentlige halve time fjernes ligesom husalfens arbejde, vil det kunne mærkes hos den enkelte borger.  

Lokal Med ser det derfor som en bekymring idet at det bliver svært at leve op til de flotte effektmål, 

hvor omdrejningspunktet for disse effekt mål er  

Ældres liv skal opleves meningsfyldt og værdigt  

Ældres ressourcer skal stimuleres og anvendes i hverdagen 

Ældre skal opleve tryghed gennem relationer 

Ældres behov er omdrejningspunkt for kommunens service 

I ældrelivspolitikken lægges der også stor vægt på den enkeltes selvbestemmelses ret hvilket bl.a. 

klippekort har været med til at understøtte, ligesom at det bliver svært at leve op til effektmålet Greve 

Kommune skal videreudvikle sig som en demensvenlig kommune.  

Som et led i rekruttering, er klippekort noget som vi fremhæver, da det her giver medarbejdere tid 

sammen med borgerne som ellers er svært at få ind den daglige drift.    
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Tekniske rettelser  

Forslagsnummer 5.03 

Lokal-med er bekymret over at der er en service reduktion i forhold til mindre forbruget ved 

sygefraværs indsatsens. Der skal afleveres en mio. kr. da der forventes at sygefraværet vil forblive 

lavt. Det betyder at timeprisen bliver reduceret til næste år. 

 

Udvidelseskatalog  

Forslagsnummer 5.03. 

Værdighedsmidler nattevagt Daliahuset  

Lokal-MED undre sig over at pengene ikke er inkluderet i et fast budget, da der er et reelt behov for, 

at der er en nattevagt i satellit enhederne. 

 

Forslagsnummer 5.03. 

Værdighedsmidler vurderingspladserne på Nældebjerg 

Lokal-MED tager forslaget til efterretning men påpeger at det er vigtigt at økonomien bag pladserne 

ikke laster Nældebjergs budget, hvis 1 mill ikke er tilstrækkeligt, hvilket erfaringen ind til nu viser 

kan være svært. 

Lokal Med opfordret til, at der ses på de kriterier der lægger til grund for en visitation til 

vurderingspladserne, på baggrund af de erfaring der er skabt ind til nu.  

  

Forslagsnummer 503 

Værdighedsmidler komplekse borgere   

Lokal-MED tager forslaget til efterretning.  

 

Forslagsnummer 503 

Værdighedsmidler tidlig opsporing.  

Lokal-MED tager forslaget til efterretning. 

 

Forslagsnummer 503 

Værdighedsmidler demenskoordinator   

Lokal-MED tager forslaget til efterretning da behovet er der.  
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Forslagsnummer 503 

Værdighedsmidler palliativ indsat på Hedebo   

Lokal-MED tager forslaget til efterretning da behovet er der. 

 

Værdighedsmidler Husalfe 

Lokal-med tager det til efterretning.  



HR. 2. Handicaprådets høring om budget 2020-2023 

Handicaprådet skal afgive høringssvar til budgetforslag for Greve Kommune 2020-2023, hvor der er 

høringsfrist den 21. oktober 2019 kl. 12.00. 

 

Administrationen har udvalgt det materiale, der vurderes at være relevant for Handicaprådet. Herudover 
henvises til hele budgetoplægget, som kan ses på Greve Kommunes hjemmeside: 
https://www.greve.dk/politik/økonomi/budget/budgetmappen-2020-2023/ 
 
Bilag 
Emner der har relation til handicapområdet  
 

Indstilling 

Handicaprådet afgiver høringssvar. 

 

Beslutning: 
Handicaprådet behandlede de beskrevne forslag i budgetforliget og havde følgende høringssvar: 
 
Effektiviserings- og besparelseskatalog  
Økonomiudvalget 
1.02 Besparelse på kommissioner, råd og nævn  
DH-siden kan ikke anbefale at der spares 100.000 kr. på råd og nævn.  
 
 
Udvidelseskatalog  
Økonomiudvalget 
1.01 Borgerrådgiver  
DH-siden tilkendegiver at det er positivt at der er afsat penge til en borgerrådgiver men ønsker dog, at 
denne rådgiver ikke kommer til at sidde på rådhuset.  
 
Tekniske rettelser  
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 
5.02 Det specialiserede voksenområde – Mængderegulering  
DH-siden er bekymret for at der ikke afsættes de 33 mil. som er nødvendigt og at der kommer til at mangle 
8 mil. kr. Dette vil opleves som en besparelse.  
 
 
DH-siden synets at det er positivt at man har fået samlet næste hele byrådet i et budgetforlig og der, på 
trods af differencen, er ros til mængdereguleringen på det specialiserede voksenområde.  
 
 

Ikke til stede: Brith Nøhr og Palle Jacobsen 

 

https://www.greve.dk/politik/økonomi/budget/budgetmappen-2020-2023/
https://www.greve.dk/media/28924/effektiviserings-og-besparelseskatalog-2020-23.pdf
https://www.greve.dk/media/28929/udvidelseskatalog-2020-23.pdf
https://www.greve.dk/media/28928/tekniske-rettelser-2020-23.pdf


Høringssvar til Budget 2020-2023 fra Område Med i Job & Socialservice 

 

 

4. Høring om budget 2020-2023 (B) 

Område Med skal afgive høringssvar om budget for Greve Kommune 2020-2023, hvortil der er høringsfrist 
21. oktober 2019 kl. 12.00.  
  
Hvis der er budgetforslag der vurderes at være relevant for Område Med udsendes disse den 2. oktober 

2019.   
  
Hele budgetoplægget vil fra den 1. oktober 2019 være offentligt tilgængeligt på Greve Kommunes 

hjemmeside https://www.greve.dk/politik/økonomi/budget/ budget 2020-2023. 
  
 Bilag  

 Budgetforslag der er relevante for Område-MED - eftersendes.  

  

Beslutning:  
Område MED tog forslagene i budgetforliget til efterretning.  

 

https://www.greve.dk/politik/økonomi/budget/budgetmappen-2020-2023/
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