
Høringssvar vedr. direktionens budgetforslag 2021-2024, Område-MED Center 

for Sundhed & Pleje 

Der er to besparelsesforslag, som er relevante i forhold til Område-MED i Center for Sundhed & 

Pleje. Det handler om en reduktion af plejepakker på 5 % i hjemmeplejen og på plejecentrene. 

 

Område-MED bemærker i henhold til de foreslåede besparelser på reduktion af plejepakker på 5 % 

i hjemmeplejen og på plejecentrene: 

 Det vil lægge et større pres på medarbejdernes evne til at udføre deres opgaver. Det 

vil sige, at der vil blive mindre tid til at udføre den nødvendige pleje og omsorg for 

plejekrævende ældre. 

 Det vil gøre Greve Kommune til en mindre attraktiv kommune at arbejde i, hvis 

medarbejdere får mindre tid til at udøve pleje og omsorg for borgerne. Dette er i 

særlig grad en udfordring, da ældreplejen får brug for endnu flere varme hænder de 

kommende år grundet en kraftig stigning af antallet af plejekrævende ældre, og der 

ses allerede nu en stor udfordring i at rekruttering nok medarbejdere. 

 Det vil begrænse mulighederne for at agere forebyggende. Den forebyggende indsats 

skal hindre, at borgerne på længere sigt skal have en stor plejeindsats. Hvis den 

forebyggende indsats mindskes, kan det dermed betyde større udgifter på 

plejeområdet i fremtiden. 

 Hvis besparelsesforslagene alligevel godkendes skal det konkretiseret, hvorledes 

reduktionen udmøntes i praksis. Det vurderes at være uhensigtsmæssigt at reducere 

ligeligt på alle plejepakker. 

 Område-MED understreger, at prioritering af resultat- og effektmål i relation til 

politikerne (Værdigheds- og Ældrelivspolitik og Sundheds- og Psykiatripolitik) er 

med den forudsætning, at der ikke sker en besparelse på dette område. 
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Referat 

Side 1 

GS 205: Høring af direktionens budgetforslag 2021-2024 
Martin N. Rasmussen præsenterede direktionens budgetforslag for budget 
2021-2024. Greve Seniorråd har følgende bemærkninger til direktionens 
budgetforslag: 
 

Besparelses- og effektiviseringsforslag 
 
Reduktion af indsatser i hjemmeplejen og på plejecentrene med 
5% 5.03 Hjemmepleje 
Greve Seniorråd understreger, at dette besparelsesforslag er stærkt 
bekymrende, da dette vil sænke serviceniveauet betragteligt, og det vil 
påvirke de ældres livskvalitet betydeligt. Allerede i dag er fx den praktiske 
hjælp på et lavt niveau. Greve Seniorråd tager på det kraftigste afstand fra 
besparelser, som har indvirkning på serviceniveauet i ældreplejen. 
 
Derudover ønsker Greve Seniorråd, at velfærdsteknologi også inddrages i 
udviklingen af bedre og mere effektiv ældrepleje. 
 

Lukning af filial Tune og Karlslunde biblioteker 4.01 Kultur 
Greve Seniorråd mener, at det er problematisk hvis biblioteker lukkes, da 
mange ældre har stor glæde af bibliotekerne.  
 
 



Høringssvar vedr. direktionens budgetforslag 2021-2024; Lokal MED Rehabiliteringscentret 

Hedebo (Center for Sundhed og Pleje) 

 

Lokal MED møde afholdt. Mandag d.24 august 2020 

Deltagere: FTR Michelle Bramsted; TR Heidi Than; AMR Judith Koch; AMR Mille Henriksen, Bitte 

Bohmann; Jette Danum; Narnia Goodman Andersen og Christina Giarbini. 

 

Spareforslag vedr. Center for Sundhed og Pleje: 

Budgetområde 5.03: Reduktion af indsatser i hjemmeplejen og plejepakkerne på plejecentrene 

med 5 %. 

Der er ingen tvivl om, at en reduktion vil medføre øget pres på medarbejderne, som vil skulle 

kunne nå den nødvendige pleje og omsorg på kortere tid. 

I forvejen ses øget kompleksitet i opgaveløsningen på området, og en reduktion på 5 %, vil kunne 

få konsekvens for arbejdet med tidlig opsporing, hvorved flere borgere kunne risikere 

indlæggelser, idet små tegn på sygdomsudvikling ikke vil kunne opspores tidligt nok. Flere og 

hyppigere indlæggelser øger risikoen for funktionsnedsættelser, som igen influerer på behovet for 

øget plejeindsats. 

Det forebyggende og rehabiliterende arbejde, som er med til at hindre og udsætte borgernes 

behov for en stor plejeindsats på længere sigt, vil ligeledes blive påvirket af reduktionen. Hermed 

må det kunne forventes at plejeindsatsen i stedet øges. 

Såfremt reduktionen gennemføres ønskes det, at det tydeligt fremgår, hvorledes reduktionen skal 

udmøntes i praksis. 

Spareforslag vedr. øvrige områder: 

Budgetområde 1.01: Målretning af kommunens sundhedsindsatser til medarbejdere 

Tiltagene indenfor området er nogle af de ting, som er med til at gøre Greve Kommune til en 

attraktiv arbejdsplads for mange medarbejdere. Der har været arbejdet meget med at sikre at 

Greve Kommune er en attraktiv arbejdsplads – både i forhold til at fastholde og rekruttere 

medarbejdere, og en reduktion på området kan få indflydelse på, om nogle medarbejdere 

tilvælger andre nærliggende kommuner, hvis øvrige arbejdsforhold er mere eller mindre ens. 

 

Budgetområde 1.03: Vinduespolering én gang årligt 

Lokal MED Hedebo ønsker at komme med følgende betragtning.  



Skueværdier og førstehåndsindtrykket, når man kommer til en af kommunes lokaliteter, og 

dermed af Greve Kommune som helhed, hænger for mange sammen med, hvordan virksomheden 

”præsenterer” sig.  

Vi ser det bl.a. på institutionerne, hvor ændring i vedligeholdelsen af udendørs arealerne, har 

betydning for borgerne, når de ankommer til stedet.  

Mange kommenterer at der ser forfærdeligt ud, når ukrudtet står højt ved indgange, på terrasser 

m.m. Og det kan give indtryk af negligering. En afledt effekt af dette er, at det kan skabe yderligere 

forestillinger om, at når der ikke er styr på haven, hvad er der så heller ikke styr på. 

Dette vil også gøre sig gældende ved beskidte vinduer, hvilket vinduerne må antages at blive, 

såfremt de kun vaskes én gang om året.  

Den samlede besparelse på dette område ses som lille i forhold til, hvad det potentielt kan komme 

til at betyde for Greve Kommunes image. 

Budgetområde 3.01 Lukkedage på hhv. skoler og i daginstitutioner 

Opmærksom på, at yderligere lukkedage på institutionsområdet kan have betydning for Greve 

Kommunes mulighed for at tiltrække nye børnefamilier. 

Tekniske rettelser: 

Budgetområde 3.01: Lederlønninger på skoleområdet 

Lokal MED hæfter sig positiv ved, at der tages højde for at lønniveau har indflydelse i hele 

rekrutteringsprocessen, hvor ledere med højt kompetenceniveau kan være svære at rekruttere, 

såfremt lønningerne ikke afspejler ansvarsområdet – samt hvis lønniveauet ligger højere i 

nabokommunerne. 

Det kunne også gøre sig gældende på andre områder. 

 

 

 

 























HovedMeds høringssvar til direktionens budgetforslag  2021-24  26. august 2020 

Medarbejdersiden har følgende udtalelse: 

Vi anerkender, at vi som kommune står over for store økonomiske udfordringer, både her og nu, og fremover. 

I respekt herfor og med udgangspunkt i vore reelle bekymringer, har vi gjort os nogle tanker.  

Det er vigtigt, at vi husker, at vi fælles har en opgave i at skabe bedst mulige rammer og effekt for borgerne. Derfor 

vil vi gerne pege på konsekvenser af nogle af de besparelser der er lagt op til i direktionens budgetmateriale 

Først vil vi dog gerne tage de positive briller på, og kvittere for de foreslåede investeringer, der på sigt vil gøre det 

muligt at opnå besparelser, og som vi har efterlyst i tidligere budgetforslag 

Men… - og her skal det ikke opfattes som et negativt ord, snarere som et bekymringsord. 

Der foreslås en ”investering i tidlig forebyggende indsats (E6) ” - vi er klar over, at det er myndighedsdelen, der tales 

om – og der foreslås en udvidelse ”Projekt tidlig indsats – Cool Kids (U8) ” og samtidig i andre forslag peges der på 

”mindre betjening fra PPR (E33) ” og ”fast overgang til børnehave når børnene er 2 år og 9 måneder (E34) ”  

Det oplever vi som modsætninger. Heckman kurven Child investment, peger entydigt på, at jo flere penge, der 

investeres i børnene mens de er små, jo færre penge skal der bruges senere 

 

På børneområdet handler det om tidlig indsats – på ældreområdet handler det i høj grad om rehabiliterende og 

forebyggende indsats. 

”Reduktion af indsatser i hjemmeplejen med 5% (E77) ” og ”Reduktion af plejepakker på plejecentre med 5% (E78) ” 

vil betyde, at der er mindre tid til at udføre den nødvendige pleje og omsorg, og mindre tid til rehabiliterende og 

forebyggende indsats, der på sigt kunne gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed spare ressourcer.  

 

De foreslåede besparelser på kultur og fritidsområdet reducerer Greve Kommunes tilbud til et minimum.  

 

I ”Strukturtilpasninger nødvendiggjort som følge af udligningsreformen (E13) ”lægges der op til betydelig involvering 

af kommunens borgere. Vi vil på det kraftigste opfordre til, at medarbejderne også involveres måske endda før 

borgerne, da det er os, der har ”hænderne i bolledejen”.  

Der er mange stillinger i spil på mange områder. Mange af forslagene sparer på ”lønkroner”. Dermed frygter vi, at vi 

ikke længere vil være i stand til at yde den service over for de borgere, vi er sat i verden for at betjene, på den måde 

vores faglighed tilsiger.  

Derfor har vi brug for, at I tager stilling til, hvilke opgaver, som ikke længere skal laves i stedet for, at der hele tiden 

kikkes på effektiviseringer. Vi har effektiviseret så meget, at hvis vi skal finde ”frugter, der kan plukkes” så skal vi 

have en meget lang stige, der er ingen lavt hængende frugter tilbage 

 

Vi synes, det er godt, at der i flere af forslagene er set på kan/skal-opgaver, og at det er kan-opgaver, der er valgt.  

 

En sidste opfordring - sæt skatten op. Det vil være rettidig omhu 

 

På medarbejdernes vegne, Janne Jørgensen, næstformand 
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