
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. 

 

 



Handicaprådets møde den 18. september 2019 

 

DH-siden i Handicaprådet har følgende høringssvar til budget 2020: 

 

 

Effektiviserings- og besparelseskatalog  

 

Økonomiudvalget 

1.02 Besparelse på kommissioner, råd og nævn  

DH-siden i Handicaprådet, kan ikke anbefale forslaget, da det er et indgreb på demokratiet i kommunen. 

 

 

Skole- og Børneudvalget 

3.01 Mindre betjening fra PPR  

DH-siden i Handicaprådet kan ikke anbefale forslaget, for hvis man sparer på forebyggelse medfører det 

større udgifter senere hen. 

 

 

3.02 Fast overgang til børnehave når børnene er 2 år og 10 måneder gammel. 

DH-siden i Handicaprådet anbefaler at forslaget blødes op, så man tager individuelle hensyn til børnene.  

 

 

3.02 Budgetanalyse – lukkedage i sommerferien. 

DH-siden i Handicaprådet kan ikke anbefale forslaget, da børn der er sårbare, er mere udsatte når de flyttes 

rundt.  

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget 

4.01 Lukning af filial Karlslunde bibliotek 

DH-siden i Handicaprådet kan ikke anbefale forslaget, da biblioteket ligger centralt i forhold til stationen og 

at borgere med handicap bruger dette bibliotek, fordi det er roligt, modsat hovedbiblioteket.  

https://www.greve.dk/media/28730/2-effektiviserings-og-besparelseskatalog.pdf


 

4.02 Nedlægge pulje til sommerferieaktiviteter 

DH-siden i Handicaprådet kan ikke anbefale forslaget da det vil gå ud over børn med handicap. 

 

 

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 

5.01 Bortfald af støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18 

DH-siden i Handicaprådet kan ikke anbefale forslaget da det ikke er lovligt at skære puljen helt væk og der 

bør være et vist forhold mellem det udloddede beløb og det beløb der bevilges via bloktilskuddet.  

 

 

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 

6.03 Gadeteam nedlægges eller reduceres 

DH-siden i Handicaprådet kan ikke anbefale forslaget da de kan forhindre at børn og unge der er særlige 

sårbare rekrutteres til bandemiljøet. 

 

 

Ikke til stede:  Jette Andersen, Jesper Nimgård, Palle Jacobsen.  

 

 

 

 























































HovedMeds høringssvar til direktionens budgetforslag  2020-23  23. september 2019 

 

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.  

Vi har noteret os, at i en tid, hvor der stadig tales meget om tidlig indsats – barnets første 1000 dage – er der nogle 

af forslagene i materialet, der peger i modsat retning. Vi medgiver, at det vil give en besparelse her og nu, men vi 

frygter for udfordringen, der kommer i fremtiden. Flere af de besparelser, der er lagt op til, vil gøre fremtiden 

overordentlig dyr. Og vi risikerer at tabe nogle årgange på gulvet. 

Der er lagt op til besparelser på den forebyggende indsats, det tænker vi vil ramme os som en boomerang på den 

lange bane. Udgifterne til det specialiserede område er allerede nu markant stigende, og det ser vi som en følge af 

tidligere års besparelser på de forebyggende områder 

Nogle af forslagene har afsmittende effekt på andre dele af organisationen end der, hvor besparelsen umiddelbart 

ligger, hvilket nogle gange kan være svært at gennemskue ud fra økonomiske tal alene. 

For eksempel kan ekstra lukkedage i institutionerne få effekt i alle dele af organisationen. Der er en del ansatte, som 

samtidig er borgere i kommunen. Hvis daginstitutionen holder sommerferielukket, så skal mor/far søge ferie i 

samme periode, og det vil ikke være alle arbejdspladser, der kan imødekomme det ønske, hvis daglig drift skal 

opretholdes, f. eks. inden for hele ældreplejen og hos sagsbehandlerne for blot at nævne to områder. I yderste 

konsekvens kan det komme dertil, at medarbejdere er nødt til at opsige deres job, hvis ferieplanlægningen ikke kan 

gå op. I institutionerne planlægger man allerede ferie og bemanding ud fra det antal børn, der forventes at komme i 

ferieperioden, ud fra de informationer der kommer fra forældrene 

Et andet forslag går ud på at nedlægge de sidste tre elevstillinger i kommunen. Kontorelever indgår som en vigtig, 

relevant og ikke mindst mindre omkostningstung arbejdskraft på rådhuset. Vi mener kommunen har et 

samfundsansvar for at sikre uddannelse af næste generations arbejdskraft. Der er i tidligere års budgetter skåret tre 

elevstillinger således at ordningen er på et minimum hvis man ønsker sparring og vidensdeling kontoreleverne 

imellem. Af hensyn til dynamikken blandt kontoreleverne bør man derimod udvide antallet af elever 

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

men at lukke biblioteket i Karlslunde rammer det først og fremmest børnene og de svageste borgere i området. 

 

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  

 

Hvis man sammenholder budgetforslaget med de resultatmål og indsatser, der er besluttet i de seks liv, så trækker 

det i hver sin retning.  

Blot et par eksempler - en indsats i børnelivet hedder ”sommerferieaktiviteter” sat over for et besparelsesforslag, 

der hedder ”nedlæggelse af pulje til sommerferieaktiviteter”. 

En indsats i ældrelivet hedder ”flere ensomme borgere skal opspores og følges ved hjælp af hjemmeplejen” sat over 

for et besparelsesforslag, der hedder ”reduktion af indsatser i hjemmeplejen med 5%” 

 

På vegne af medarbejdersiden i HovedMed 

Janne Jørgensen, næstformand 
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