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,- Sundhedsog Psykiatriudvalgets område:
Udvalg
SSPU
SSPU
SSPU
SSPU
SSPU
SSPU
SSPU
SSPU
SSPU
SSPU

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

3

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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Høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget fra Handicaprådet

Handicaprådet den 23.08.18
5.a Prioriteringskatalog – Besparelser


Kultur- og Fritidsudvalget
402.08.05.19 Lukning af Greve Svømmehal
Handicaprådet kan ikke anbefale forslaget da borgere med handicap bruger babybassinet og
varmtvandsbassinet, hvor der også er etableret en handicaplift. Endvidere bruges svømmehallen
også af Træningsenheden.

28. august 2018
Høringssvar fra Greve Museums bestyrelse til Kultur- og Fritidsudvalget
Høringssvar fra Greve Museums bestyrelse til Økonomiudvalget

Indledning
Bestyrelsen for Greve Museum bliver rigtig, rigtig rystet når vi læser dele af det omfattende
materiale i nu har fået præsenteret fra direktionens side frem mod budget 2019. Det er fuldstændig legitimt at man – hvis økonomien virkelig har ændret sig så markant på 8 måneder –
vender alle sten og der ligger selvsagt et krav om kreativitet og ikke at være bundet af fortiden, når et sådant katalog skal udarbejdes til jer.
Men – der ligger sandt for dyden også et endog meget stort krav om ikke at voldføre sit byråd, forstået således at der trods alt skal være juridisk dækning for forslag og at forslagene
skal være korrekt og vederhæftigt beregnet.
Og lad os stille anføre, at der er så mange beregningsfejl og uvidenheder i det udarbejde
materiale, at bestyrelsen finder det dybt bekymrende for Byrådets videre drøftelser. Og det
mest forundrende er, at museet på ingen måde har været involveret i materialets udarbejdelse – det har vi tænkt en del over; Hvorfor…..
Vedrørende forslag om at lukke såvel Greve Museum som museets afdeling på Mosede Fort.
Greve Museums bestyrelse står helt uforstående overfor, at kommunen vil ødelægge sine fremtidige udviklingsmuligheder gennem at lukke sine helt unikke og
uerstattelige museer.
Konsekvenser af lukning af museerne
1. For det første, så vil kommune med lukning af de to museer, kraftigt signalere til en række af de store fonde, at Greve Kommune skal man passe
på at investere fondsmidler i. Det vil betyde rigtig meget for kommunens
mulighed for at udvikle sine rekreative arealer generelt og dermed gøre
sig interessant for nye tilflyttere, der kan hjælpe med at stabilisere kommunens økonomi i fremtiden. Konkret vil en lukning af museet på Mosede
Fort medføre, at Greve Kommune antagelig vil komme i miskredit hos de
store fonde, som har givet i alt ca. 14 mio. kr. i støtte til museet hidtil.
Det vil antagelig heller ikke være populært, at Greve Museum i så fald må
tilbagebetale de 5 mio. kr., som museet modtog på finansloven i 2018.
2. For det andet, så vil lukningen af museerne betyde, at mange borgere vil
føle sig snydt. De har siden starten af 1970erne doneret deres egne og
slægtninges ejendele til museet for at bidrage til, at Greves historie kan
fortælles til kommende generationer under sikker forvisning om, at museet ville bestå. Ved en lukning af museet vil hele samlingen blive spredt
for alle vinde. Der er kun en museumsinstitution i kommunen, og den kan
ikke bare genetableres, når økonomien bliver bedre til forskel fra en
række andre kommunale institutioner.
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3. For det tredje, så vil det ikke være muligt at lukke Greve Museum på Grevegård uden at følgen bliver, at museet på Mosede Fort også må lukke.
Dette skyldes, at museets statsanerkendelse ikke bare kan flyttes fra
Greve Museum Grevegård til museet på Mosede Fort. Statsanerkendelsen
er knyttet til Grevegård, men har givet museet Mosede Fort den nødvendige legitimitet til at kunne indlåne genstande fra andre museer. Da udstillingen på Mosede Fort er skabt med genstande fra Nationalmuseet og
andre statsanerkendte museer, vil udstillingen i kasematten blive ødelagt,
da disse genstande straks tilbageleveres, hvis museet på fortet ikke længere er en del af et statsanerkendt museum. Og museets egne genstande
tilfalder også det statsanerkendte museum og skal fjernes fra fortet i tilfælde af lukning af museet på Grevegård.
4. For det fjerde, så skaber museet som videns-institution værdi på flere

måder: Museet har en vigtig forskningsopgave og indgår dermed i et nationalt og internationalt netværk af videns-institutioner. Forskningen er
med til at understøtte og løfte fagligheden, tilføre nye indsigter og ny mening til samlingerne og udstillingsvirksomheden – og dermed værdi til den
lokale kultur. Og så er forskningen jo også med til at motivere, at der kan
hentes vigtige økonomiske ressourcer til museet og dermed til kommunen
fra fonde mv. Med forskningstilknytningen kommer også koblingen til universitetsmiljøerne – til studerende, undervisere, forskere med videre. Der
er en grund til, at museet samarbejder med Roskilde Universitet både
gennem at have pro-rektor Peter Kjær som bestyrelsesmedlem og gennem museets vigtige samarbejde i RUCMUS. Roskilde Universitet udtaler i
denne sammenhæng, at netop museumssamarbejdet er et af de vigtigste
områder, hvor vi kan samarbejde kontinuerligt med kommunerne og lokale aktører på kulturområdet.
Korrektioner af administrationens tal
I administrationens budgetforslag står, at der kan spares 6.6 mio. kr. Det rigtige
tal er ca. 5 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. til Greve Museum Grevegård, Lokalhistorisk Arkiv samt fælles administration – og 2 mio. kr. til museet på Mosede
Fort. Det er beskæmmende, at museets leder ikke har haft lejlighed til at kvalificere administrationens udregninger, før materialet blev sendt i høring.
Og for en ordens skyld ville det have været på sin plads, at bestyrelsesformanden for Greve Museum havde været orienteret på forhånd, når der var tale om
så drastiske forslag – ikke mindst i lyset af, at byrådet i slutningen af juni måned
i år vedtog en ny selvforvaltningsaftale mellem museets bestyrelse og byrådet,
der sikrede museets økonomi og organisation i en 4-årig periode.
Ekstern finansiering større end det kommunalt tilskud
Bestyrelsen vil tillige gøre opmærksom på, at Greve Museum i perioden fra 2013
til 2018 har opnået ekstern støtte på i alt 23 mio. kr. – svarende til ca. 3.8 mio.
kr. om året. Kommunens bevilling på 5 mio. kr. om året har tillige udløst 2 mio.
kr. i statstilskud om året. Kommunens udgift til museerne er således godt og vel
fordoblet gennem museets fremskaffelse af ekstern, der er blevet brugt til at
skabe flere oplevelser til Greve kommunes borgere og skoler.
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Det er uforståeligt, at administrationen ikke har ment, at byrådet skulle informeres om dette. I oplægget er angivet at kommunen betaler 108 kr. pr. borger om
året til museerne. Samtidig har museet i gennemsnit de sidste 6 år genereret
eksterne midler (inkl. Statstilskud) på 117 kr. pr. borger om året.
Besøgstal er ikke sigende for vurdering af museets betydning
Til sidst vil museets bestyrelse bemærke, at det er helt latterligt at vurdere museets værdi på, hvor meget kommunen betaler til hver voksne besøgende. For
det første er tallet helt forkert, da administrationen har udvalgt det år, hvor
Greve Museum havde færrest besøgende i 10 år, som grundlag for sine beregninger, hvilket er odiøst. For det andet giver det ingen mening ikke at medtage
antallet af børn og unge, der besøger museet, da der bruges rigtig mange ressourcer på disse. Havde administrationen taget gennemsnitstal for 4 eller 10 år
som grundlag og havde de medtaget besøgstal for både børn og voksne, så var
tallet nærmere 250 kr. pr. besøgende end de angivne 700 kr.
Da jeg startede som bestyrelsesformand, så havde jeg også meget øje for besøgstallene. Men jeg vil gerne videregive til byrådet, at de mange år i bestyrelsen har åbnet mine øjne for, at museets betydning for Greves borgere går langt,
langt ud over, hvad der kan tælles på besøgstal. Museets betydning for bevaring
af kommunens fysiske kulturarv, museets betydning som kulturelt mødested,
betydning som Greves kollektive hukommelse, museets betydning for skoler og
børneinstitutioner og samtidig at være det sted, hvor viden om Greve som en del
af Danmarkshistorien genereres.
Og i den sammenhæng kunne det vel også give lidt eftertanke, at museet ganske mange gange har haft besøg af HM Dronningen og øvrige medlemmer af den
kongelige familie – faktisk har HM Dronningen besøgt museet 2 gange, den ene
ledsaget af prins Henrik den anden af Kronprinsesse Mary. Desuden har Prins Joachim deltaget ved åbningen af Mosede Fort, Danmark 1914-18 og også Prinsesse Benedikte har aflagt museet besøg. Et sådant royalt islæt er der næppe
mange andre af landets mindre museer der kan dokumentere.
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Afslutning
Greve Museums bestyrelse vil på det kraftigste opfordre til, at byrådet ikke tager
kortsigtede beslutninger med store konsekvenser som anført ovenfor. At lukke
museerne er at spænde ben for kommunens ønske om at tiltrække ressourcestærke borgere og står i modsætning til at forfølge beslutningerne i den politisk
besluttede Potentialeplan for Kulturarvskommuneprojektet. Heri indgår bl.a. at
udviklingen af området omkring Mosede Fort og Mosede Havn videreføres i planstrategi 2019-2023.
På vegne af Greve Museums bestyrelse:
Per Lund Sørensen (Byrådet), Niclas Bekker Poulsen (Byrådet), Peter Kjær (prorektor Roskilde Universitet), Tina Charlotte Koeffoed, Erhvervs- og turistchef

Bjarne Larsson,
Bestyrelsesformand for Greve Museum
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Høringssvar til budget 2019-2022
Lokal-MED Rehabiliteringscentret Hedebo

Høringssvaret er udarbejdet på ordinært budgethøringsmøde på Hedebo mandag d.27.08.18, efter
forudgående drøftelse med FTR FOA + TR DSR fredag d.24.08.18.
Til stede ved mødet:
AMR: Judith Koch, AMR Mille Henriksen, Bitten Bohman, Narnia Goodman Andersen, Jette
Danum og Christina Giarbini

502.08.01.19
Forslaget taget til efterretning
503.08.01.19 + 503.08.05.19
Lokal Med ser med bekymring på disse forslag, som begge udelukkende beskriver nedskrivning af
tiden i de visiterede ydelser, men til en samlet besparelse på knap 9 mill.
Hjemmeplejen har gennem mange år arbejdet efter en rehabiliterende indsat, for at bevare
borgernes funktionsniveau længst muligt, således at borgerne ved selv at varetage forskellige
opgaver kan forblive selvhjulpne. Borgerne kan måske udføre nogle opgaver selv, men have
behov for støtte/ hjælp til andre.
Ved en reduktion alene i tiden i pakkerne, kan medarbejderne blive nødt til at tilsidesætte den
rehabiliterende indsats, og i stedet selv udføre samtlige opgaver, da dette er tidsbesparende.
Herved vil borgernes funktionsniveau være i risiko for at forværres, hvorved det på sigt kan
medføre et øget behov for hjælp til opgaver borgerne tidligere selv kunne varetage, hvorved
udgiftsniveauet vil øges.
En reduktion af tiden i denne størrelsesorden vil ligeledes betyde afskedigelse af medarbejdere.
Sammenholdt med at Ældreområdet har en betydelig stigende demografisk udvikling, vil tilgangen
af nye ældre betyde, at der om få år skal ansættes yderligere medarbejdere for at løse opgaverne.
Lokal MED vil i stedet for blot reduktion i tiden foreslå at der ses på reduktion i serviceniveauet på
fx praktisk bistand og personlig pleje, så der er helt klare linjer omkring, hvilke opgaver som ikke
skal udføres.
En sådan reduktion skal naturligvis udmeldes til borgerne.
En konsekvens af en så betydelig reduktion, kan grundet øget arbejdspres, have en afledt
konsekvens af øget sygefravær.
503.08.02.19
Plejecentrene har gennem årene før 2018 ligeledes haft en del rammebesparelser, som har
betydet at personalet har skulle løbe hurtigere for at nå de samme opgaver som tidligere.
Lokal MED ser derfor med bekymring på en reduktion af tiden i plejepakkerne på 5 %. Som
forslaget ser ud, skal medarbejderne yde de samme opgaver, men besparelsen vil betyde
afskedigelser, hvorved personalet vil opleve et øget arbejdspres.

I forvejen fremgår det af forlaget at Greve Kommune ligger forholdsvis lavt i bemandingen både i
dag / og aftentimerne såvel på hverdage som i weekender. Denne bemanding vil mindskes
yderligere, hvis forslaget skal gennemføres som beskrevet.
Lokal MED kan være bekymrede for, om besparelsen vil kunne få betydning for rekrutterings
mulighederne på sigt, såfremt arbejdspresset bliver for højt. Ligeledes er det lokal MED’s
bekymring at det øgede arbejdspres vil kunne medføre stigende sygefravær. Tankerne omkring
Greve Kommune som en attraktiv arbejdsplads på særligt ældreområdet kan ligeledes blive
svækket.
Særligt vedr. plejepakke 4, så er mange af de borgere, som modtager denne pakke, ikke kun
udfordret fysik, men også rent kognitivt. En del er ligeledes afhængige af hjælp fra 2 stk
personaler til hhv. forflytninger / toiletbesøg.
I og med der også kommer flere borgere med sygdommen demens, som bl.a. har udfordringer i
forhold til at forstå, hvordan en opgave kan udføres, eller som har brug for meget tid til at opgaven
kan udføres, ser Lokal MED med bekymring på reduktionen, idet borgere med kognitive
udfordringer kan opleve at de bliver pressede, hvorved de kan reagerer uhensigtsmæssigt – og
dette kan have afledt konsekvens i form af øgning af magtanvendelse, eller udadreagerende
adfærd.
For borgerne kan en reduktion i tiden ligeledes have den konsekvens at kan opgaver, som en
ekstra snak, hvis en er ked af den, gåtur, eller ture ud af huset ikke er mulige at gennemføre,
hvilket vil have konsekvenser for den enkelte borgers livskvalitet.
Lokal MED vil derfor foreslås at der i stedet helt tydeligt reduceres i det nuværende serviceniveau,
og at det klart udmeldes – også til borgerne, hvilke opgaver der ikke længere skal leveres.
503.08.03.19
Taget til efterretning
503.08.04.19
Taget til efterretning
503.08.06.19
Taget til efterretning.
503.08.07.19
Taget til efterretning
503.08.08.19
Lokal MED ønsker at tilknytte følgende kommentar, at der under sengeredning bl.a. foretages
faglige observationer, såsom om der er blod ( fra fx sår), om der er risiko for udvikling af tryksår –
hvis sengen fx er våd. Besparelsen synes forholdsvis lille i forhold til de konsekvenser manglende
observation kan føre til ( fx i forhold til udvikling af evt. tryksår).
503.08.09.19
Taget til efterretning
503.08.10.19

Forslaget tages til efterretning, med følgende kommentar.
Der er forskel på de forskellige centres placering i forhold til at kunne rekruttere og fastholde
frivillige, som tænkes at skulle udføre opgaverne. Dette hænger bl.a. sammen med det lokal
område centrene er placeret i, men også tilgængelighed med bl.a. offentlige transportmidler.
Dette kan få betydning / konsekvens for de centrene som ligger i ”landsbyerne”. Således har det
gennem nogle år været svært at rekruttere mange frivillige til Hedebo, idet borgerne i lokalområdet,
for manges vedkommende er i den arbejdsdygtige alder. Tilgængelighed med offentlig transport er
mere begrænset, end på centrene langs s-banen, og de frivillige som ønsker at lægge deres timer
/ tid på centrene, har som oftest en personlig relation til stedet, hvorfor det hos os, primært er
borgere som selv har været her, som yder den største frivillige indsats (eller medborgere som
tidligere har arbejdet her).
Det kan få den konsekvens, at der ikke kan tilbydes så mange aktiviteter på frivillig basis.
101.08.05.19
Taget til efterretning, med følgende kommentar. At de opgaver på nuværende tidspunkt udføres af
de medarbejdere som der reduceres med, skal løses af andre, som muligvis ikke har yderligere tid.
301.08.06.19 + 302.08.03.19
Vedr. øgning af lukkedage på institutionerne.
Greve Kommune skulle som attraktiv kommune gerne kunne vedblive med at tiltrække
børnefamilier, hvilket kan blive sværere ved gennemførelsen. Ligeledes er der fx indenfor
ældreområdet en stor del medarbejdere, som både bor og arbejder i Greve. Mange af disse har
børn i institutionerne. Med ekstra lukkedage kan Lokal Med være bekymrede for, at der vil ses
afledte konsekvenser, såfremt medarbejderne ikke kan få passet deres børn på særlige dage, hvor
ældreområdet stadig leverer ydelser til borgerne. Nogle vil måske ligefrem søge andre
arbejdspladser. Medarbejdersiden er ligeledes bekymret for ferieafvikling, med de mange
”tvungne” lukkedage i forhold til påvirkning af arbejdsmiljøet under ferieplanlægningen.
402.08.05.19
Lokal Med ser med bekymring på lukning af svømmehallen. Med et så stort antal besøgende pr år,
viser det noget om et stort behov. Mange ældre motionerer dagligt i svømmehallen, og holder sig
bl.a. på den måde i gang. Hallen er attraktiv i forhold til tiltrækning af børnefamilier.

Lokal Med Hedebo.

