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Høringssvar 
Budget 2019-2022 

 

Skolebestyrelserne i Greve Kommune undres og tager kraftigt afstand fra de massive 

besparelser, der er lagt op til i budgettet 2019-2022. Det virker uigennemtænkt og 

urealistisk og meget langt fra kommunens skolepolitik. 

De besparelser, der er lagt op til, tager på ingen måde højde for ”at skabe inkluderende 

læringsmiljøer med udgangspunkt i det enkelte barn”, som kommunen selv formulerer det. 

Vi frygter helt konkret, at budgetoplægget vil forringe vores skolebørns læring, trivsel og 

dannelse.  

 

Hilsen 

 

____________________________________ 

Dion Rønne, Formand for Skolebestyrelsen 

Bugtskolen og Kirkemosegaard 

Greve 29. august 2018 
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Center/ 

overskrift 

Anbefaling/Tages 

til efterretning 

Høringssvar 

1.01 Administration 

Center for økonomi 
Besparelser på 
administration 
Nr. 101.08.05.19 
8.499/16.998/16.998/16.998 

(for hele Kommunen) 

Kan ikke anbefales  Ved byrådsbeslutning i maj/juni 2016 blev det besluttet at sammenlægge Moeskær og 

Kirkemosegaard på en matrikel, med én ledelse. Derefter blev der fælles leder for 
Bugtskolen og Kirkemosegaard, og derefter blev STU’en lagt under Bugtskolens ledelse. 
Set tilbage fra 2014/15 til 2017/18 betyder det at ledelsen er reduceret med 33% (2 
stillinger), mens elevtallet er steget med 31% og antallet af ansatte er steget med 28%.  
Tilstedeværelse pr. uge pr. elev og ansat er reduceret drastisk de sidste 4 år: 

Bugtskolen & Kirkemosegaard 

2014/15 : Ledelsestid pr. uge pr. elev : 92 min. 
 60% 2017/18 : Ledelsestid pr. uge pr. elev : 37 min. 

 

2014/15 : Ledelsestid pr. uge pr. ansat : 457 min. 
 43% 2017/18 : Ledelsestid pr. uge pr. ansat : 261 min. 

 
Samlet set er det en reduktion på 60% på ledelsestid pr. uge pr. elev,  

og en reduktion på 43% på ledelsestid pr. uge pr. ansat. Det kan mærkes. 

 

Det vil derfor skabe helt uacceptable forhold hvis der skæres yderligere i administration 
på Bugtskolen/Kirkemosegaard/STU, da der allerede ER sket en reduktion. 
 

Det vil sætte trivsel og sygefravær under pres hos de ansatte, og det vil påvirke elevers 
indlæring og trivsel, hvilket igen berører forældrene.  
Samlet set vil det påvirke undervisningen, for disse af kommunens svageste elever, som 
har brug for at være udsat for læring alt den tid vi har dem i skolesystemet. 

3.01 Skoler 
Center for Dagtilbud & Skoler 

Reduktion af åbningstid i SFO 
med 1 time 

Nr. 301.08.01.19 
300/650/650/650  
(for hele Kommunen) 

Taget til efterretning Skolens ledelse og skolebestyrelse vil i fællesskab kunne finde det eller de tidspunkter, 
hvor tidsreduktionen er til mindst gene for forældre og bo- og aflastningssteder. 

3.01 Skoler, 3.02 Dagpleje m.fl. 
Center for økonomi 
Mindreudgift ved krav om 
reduktion af sygefravær 
Nr. 301.08.05.18 
1.849/1.475/1.475/1.475  
(for hele Kommunen) 

Taget til efterretning Som vi svarede i Høringssvar juni 2018, så er dette spareforslag teoretisk som vi hellere 
ser vendt rundt, så man reducerer sygefraværet FØRST (i det omfang det er muligt), og 
dernæst sender de penge der er sparet retur når besparelsen er realiseret. 
 
Vi henviser i øvrig til besvarelsen under Nr. 301.08.09.19: 
”Bugtskolen, besparelse 400.000 kr.” 
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Center/ 

overskrift 

Anbefaling/Tages 

til efterretning 

Høringssvar 

3.01 Skoler 
Center for Dagtilbud & Skoler 
Yderligere 15 lukkedage i 
SFO 

Nr. 301.08.06.19 
500/1.000/1.000/1.000  
(for hele Kommunen) 

Kan ikke anbefales. Bugtskolen har SFO hvor der i sommerperioden er mange tilmeldt (2018: 55 %) 
Ved en evt. lukning i 3 uger, vil Bugtskolens SFO børn med mentale, adfærdsmæssige, 
psykiske og fysiske handicap umiddelbart ikke kunne passes ind i en almen SFO med 
fortrinsvis ukendt personale. Bestemt ikke uden vanskeligheder. Og hvis der flyttes 

personale med, så har man ikke opnået besparelsen. Og ændringen til anden matrikel vil 
have stor negativ påvirkning på disse SFO børn. Deres reaktioner kan være meget 
forskellige. Vi har at gøre med specielle børn, som har særlige behov. Disse dækkes i 
dag i Bugtskolens SFO – som har betydning for børnene. Denne betydning skal fortsat 

være positiv. 
 
Man kunne godt forestille sig en løsning, som vil kræve en udtagelse fra ”fordeling på 

andre SFO’er”. En løsning hvor Bugtskolens ledelse lokalt sammen med Skolebestyrelsen 
under frihed, finder nogle ekstra lukkedage i løbet at året.  
Men 15 dage vil det ikke være muligt at finde. 

3.01 Skoler 
Center for Børn & Familier 

Bugtskolen 
Nr 301.08.09.19 
400/400/400/400  

(kun Bugtskolen) 

Kan ikke anbefales. Dette spareforslag var også fremsat i juni 2018 på den ekstraordinære budgetopfølgning, 
hvor det blev besluttet ikke at gennemføre forslaget.  

At genfremsætte forslaget ændre ikke vores indstilling eller anbefaling.  
 
Skolebestyrelsen vil også henlede opmærksomheden på høringssvaret der blev givet i 

juni 2018, hvor vi lagde vægt på ”Først at forsøge en optimering af arbejdstid og 
reduktion af sygefravær, og siden se om det lykkedes som forventet.” 
Rækkefølgen er med andre ord forkert, og de beskrevne konsekvenser er vi ikke enige i. 
 

To andre forslag: ”Ingen dækning af udgifter til pædagogstuderende” (Nr. 301.08.10.19) 
”Mindreudgift ved krav om reduktion af sygefravær” (Nr. 301.08.05.18) er ikke 
forenelige med dette spareforslag. 
 
Bugtskolen er kommunens skole for elever med specielle behov og udfordringer. At 
reducerer ressourcer vil give forringelser. Både for elever/børn/forældre samt for 
ansatte. Det vil påvirke sygefraværet og den psykiske belastning for personalet, som så 

samtidig tænkes reduceret. Det hænger slet ikke sammen. Tværtimod. 
Det bliver igen et nej herfra. 

3.01 Skoler 
Center for Børn & Familier 
Ingen dækning af udgifter til 

pædagogstuderende. 
Nr. 301.08.10.19 
800/800/800/800  
(for hele Kommunen) 

Taget til efterretning. Bugtskolen og Kirkemosegaard har i gennemsnit 5 studerende om året. Hver studerende 
koster ca. 90.000 kr. (450.000 kr. i alt). Hvis tilskuddet ophører, skal lønnen til de 
studerende tages fra lønsummen til skolernes faste stillinger, som dermed bliver relativt 

færre og erstattes af studerende, som naturligt ikke vil være i besiddelse af samme 
kvalifikationer som uddannede pædagoger. 

 













Til økonomiudvalget vedr. høring af budget 2019-2022 

 

Medarbejdersiden i HovedMed har disse kommentarer til budgetforslaget 

 

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

Budgetforslaget som er fremlagt af direktionen er barsk læsning, og det er en vanskelig opgave I står over for. 

Vi vil ikke her kommentere på de enkelte forslag, men i stedet komme med nogle overordnede betragtninger. 

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

del 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. Desværre er det jo dyrt at være fattig, men 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 flere besparelser på den forebyggende indsats, det tænker vi vil ramme os som en boomerang på 

den lange bane. 

 

”Greve Kommune lykkes med tidligere og sammenhængende indsatser på tværs for borgerne” (By 19.7.17) 

 

Det er nødvendigt, at I som politikere udstikker de langsigtede visioner, så vi som organisation ved, hvad der skal 

arbejdes henimod. Der er brug for, at der sættes en retning for, hvor vi skal hen som kommune, så både I som 

politikere og topledelsen ved, hvad der skal prioriteres og hvad der ikke skal 

Der skal skabes en sammenhæng mellem jeres politiske beslutninger og det arbejde, vi som medarbejdere udfører  

Det er også vigtigt, at borgerne bliver informeret om, hvor vi er på vej hen 

 

”Greve Kommune er en attraktiv arbejdsplads, til gavn for borgerne” (By 19.7.17) 

 

Besparelserne er efterhånden i et omfang, hvor medarbejderne oplever en generel og varig usikkerhed for deres 

arbejde. Det kan betyde, at den innovative tilgang til arbejdet forsvinder. Medarbejdere der er usikre på fremtiden, 

vil søge til mere stabile arbejdspladser, og så mister vi mange års erfaring i organisationen 

Hvis vi skal lykkes på den lange bane, så er der brug for, at I som politikere står på mål for det vi nu en gang har at 

gøre godt med. Fortæl os om jeres vision, så vi ved, hvilken retning, vi skal. Så skal vi gøre vores til, at vi når derhen.  

Der er i organisationen ikke brug for, at der hele tiden kommer krav om nye indsatser, det skaber signalforvirring 

om, hvor vi er på vej hen, og det er med til at skabe dårlig trivsel 

 

På medarbejdernes vegne 

Janne Jørgensen, næstformand 



Høringssvar til Økonomiudvalget fra Handicaprådet  

 

Handicaprådet den 23.08.18 

5.a Prioriteringskatalog – Besparelser 

Økonomiudvalget 

 103.08.01.19 Effektiviseringer under Mep 

 Lukning af Tune bibliotek 

Kan ikke anbefales, da der dermed er langt til biblioteket i Hundige. 

 Lukning af Karlslunde bibliotek 

Kan ikke anbefales af same årsager, hovedbibliotekets placering i Hundige 

geografisk er langt væk. 

Lukningen sker udelukkende med økonomiske argumenter, der er ikke foretaget 

sammenligninger i forhold til aktiviteter og udlånstal for de tre biblioteker. 

 

 

https://www.greve.dk/media/26701/05-oeu-besp.pdf






























































































































Høringssvar vedrørende ændringsforslag til 

budget 2019-22 

Lokal-MED hjemmeplejen Tune-Stranden  

Mødedato den 27.8.2018 

Prioriteringskatalog 5.03 

Hjemmeplejen opfordre til, at man finder en større besparelse på administrationen end der for 

nuværende er lagt op til. Så man derved ikke behøver lave nogen (eller i det mindste en reduceret 

besparelse på områderne) rammebesparelser på hjemmeplejen og reduktion af udvalgte områder, 

for pleje og praktisk hjælp.   

Hjemmeplejen ser under besparelser på administration særligt på ledelse, ledelseslag og 

konsulenter/implementeringsmedarbejdere.  

Fordelen ved reduktion i antallet af konsulenter/implementeringsmedarbejdere kan være, at der 

fremover igangsættes færre nye tiltag – men stadig med udvikling for øje med de tiltag der 

igangsættes. Og at de eksisterende tiltag skal reduceres, eventuelt sammenlægges eller enkelte 

lukkes ned.  

Fordelen vil endvidere være, at pleje personalet skal bruge mindre tid på disse opgaver og derved 

får mere tid til, at varetage kerneopgaven i borgernes hjem. Dette vil som sidegevinst kunne 

medvirke til en større arbejdsglæde og opleves som en reduktion af arbejdspresset. Denne 

arbejdsglæde vil muligvis via mund til mund metoden, kunne skabe en attraktiv arbejdsplads med 

mulige ansøgere til ledige job samt bedre fastholdelse af det faste plejepersonaler.       

Ulempen ved reduktion af ledelse og ledelseslag vil være et maksimum af personaler, hvor den 

enkelte leder skal varetage ledelsen over og at der opstår en risiko for at nærledelsen derved 

forsvinder helt.    

Fordelen kan være, at kommunikationsvejen opleves kortere. 

Prioriteringskatalog 1.01  

Økonomiudvalget besparelsesforslag 

1.03 MEP 2019: It og øvrige, C2 – IT 

Hjemmeplejen ser under IT og øvrige, at der kommer et øget fokus på tilstrækkeligt ”domæne” til 

personalet.  

Fordelen vil være at personalet kan arbejde i programmet uden at blive logget af midt i en 

skriveproces. 
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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 fuld-

stændig 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 forti-

den, 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 by-

råd, 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 udarbej-

delse – det har vi tænkt en del over; Hvorfor….. 

 

Vedrørende forslag om at lukke såvel Greve Museum som museets afde-

ling på Mosede Fort.  

 

Greve Museums bestyrelse står helt uforstående overfor, at kommunen vil øde-

lægge 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 sig-

nalere 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 kom-

munens 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 mu-

seet 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 Gre-

vegård 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 nødven-

dige legitimitet til at kunne indlåne genstande fra andre museer. Da ud-

stillingen 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 læn-

gere er en del af et statsanerkendt museum. Og museets egne genstande 

tilfalder også det statsanerkendte museum og skal fjernes fra fortet i til-

fælde 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 nati-

onalt og internationalt netværk af videns-institutioner. Forskningen er 

med til at understøtte og løfte fagligheden, tilføre nye indsigter og ny me-

ning 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 uni-

versitetsmiljøerne – 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 gen-

nem 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 lo-

kale 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, Lokalhi-

storisk 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 kvalifi-

cere administrationens udregninger, før materialet blev sendt i høring.  

Og for en ordens skyld ville det have været på sin plads, at bestyrelsesforman-

den 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 informe-

res 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 mu-

seets 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 bereg-

ninger, 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 res-

sourcer 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 be-

søgstallene. Men jeg vil gerne videregive til byrådet, at de mange år i bestyrel-

sen 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 gan-

ske 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 Jo-

achim deltaget ved åbningen af Mosede Fort, Danmark 1914-18 og også Prin-

sesse 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 ressource-

stærke 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 plan-

strategi 2019-2023.  

 

På vegne af Greve Museums bestyrelse:  

Per Lund Sørensen (Byrådet), Niclas Bekker Poulsen (Byrådet), Peter Kjær (pro-

rektor Roskilde Universitet), Tina Charlotte Koeffoed, Erhvervs- og turistchef  

 

 

Bjarne Larsson,  

Bestyrelsesformand for Greve Museum 



Høringssvar  

Hermed afgives høring fra Lokal-MED i Familierådgivningen, Center for Børn & familier vedrørende 

Budget 2019-2022 til brug for de kommende budgetforhandlinger 

Lokal-MED er bekendt med, at Greve Kommunes budgetter er under pres og alvorligt udfordret, men det 

ønskes, at de langsigtede økonomiske og menneskelige konsekvenser synliggøres for nogle af de enkelte 

forslåede besparelser. 

Der er i prioriteringskatalogerne lagt op til besparelser og personalereduktioner indenfor indsatser på 

områderne, der traditionelt har tæt samarbejde med Familierådgivningen: 

 

 Generelle besparelser på administration 

 En god start 

 PPR 

 Gademedarbejderne  

 

Generelle besparelser på administrationen – udover MEP1 og 2! 

Der er lagt op til, at Greve Kommune skal spare ekstraordinære store summer over de næste par år på 

administrationen, dvs. administrative medarbejdere og ledelsen.  

 

En reduktion i personalet vil uundgåeligt betyde dårligere service for borgerne. Det resterende personale skal 

dække flere arbejdsområder og der er risiko for, at sygefraværet bliver stigende af presset. Arbejdsmiljøet 

bliver påvirket af så markante nedgange i personalet, herunder pga. risikoen for, at flere vil opleve en leder 

der er fjernere fra deres funktion end aktuelt, ligesom tab af erfaring og specialviden er uundgåelig.  

 

Besparelserne er efterhånden i et omfang, hvor medarbejderne oplever en generel og varig nervøsitet for 

deres arbejde. Dette medfører en daglig usikkerhed og dårligere trivsel blandt medarbejderne. Samtidig 

risikeres det, at medarbejdernes innovative tilgang til deres arbejde forsvinder, da der opleves en konstant 

usikkerhed for fremtiden. Derudover risikerer man en personaleflugt mod et mere sikkert arbejdsmarked, 

med den konsekvens, at der går mangeårig erfaring tabt.  

 

En god start (EGS) 

EGS har igennem mange år været en forbyggende indsats i forhold til unge og sårbare mødre og familier og 

er medvirkende årsag til, at sårbare forældre får relevant støtte i tide.  

 

Ovennævnte område er én af Familierådgivningens nærmeste og tætteste samarbejdspartnere omkring 

udførende opgaver i forhold til børn og familier med særlige behov. 

  

Center for Børn og Familier i Greve Kommune er kendt for og har gennem mange år investereret i den 

forbyggende indsats, og har samtidig etableret stærke og solide helhedsorienterede tilbud og denne indsats 

skyldes især det stærke tværfaglig samarbejde på tværs af centret. 

 

Såfremt EGS nedlægges, vil det have den konsekvens, at unge og sårbare mødre eller familier ikke får den 

tidlige forebyggende indsats. Dermed vil disse familier alene få tilbudt den ordinære sundhedspleje og det 

må forventes, at en del af disse familier i større omfang vil få behov for egentlige foranstaltninger via 

Familierådgivningen, hvilket er dyrere og ofte længerevarende indsatser. 

 

PPR 

PPR har gennem de senere år været hård ramt af besparelser og det kan vække bekymring for, hvordan 

yderligere besparelser vil påvirke arbejdet omkring den forebyggende tænkning og indsatser til børn og 

familier med særlige behov. 

 

PPR er en meget stor del af den forbyggende indsats i Greve Kommune. En velfungerende og effektiv PPR-

indsats er afgørende for det gode børneliv. 

 



PPR har en vigtig rolle i forhold til deres tætte samarbejde med skoler og institutioner. Såfremt PPR bliver 

mindre synlige og tilgængelige, kan det få direkte konsekvenser for det forebyggende arbejde med børn i 

Greve Kommune. 

 

Der er erfaringer for, at hvis der skæres i service og ydelser i forhold til ”normalområdet” inden for gruppen 

af børn med særlige behov, så får det direkte konsekvenser for de forebyggende indsatser og det medfører, at 

der først iværksættes støtte, når udfordringerne og behovet for indsatser er mere massive.  Konsekvenserne af 

dette kan betyde et øget pres på specialområdet med dyrere indsatser og foranstaltninger til følge, herunder 

øget belastning på specialklasser og skoler. 

 

Gademedarbejderne 

Gademedarbejderne fremstår i deres daglige arbejde for mange som en udførende og ”usynlig” indsats. 

Deres opgaver og ekspertise er opbygget gennem mange år - deres funktion kan være svær at beskrive med 

få ord. 

 

Det er derfor vigtigt, at deres arbejde og opgaver synliggøres, således konsekvensen af en nedlæggelse af 

deres funktion bliver synlig. 

 

1. Uro i svømmehallen 

Efter borgerkontakt til borgmesteren grundet utryghed i svømmehallen, fik Gadeteamet til opgave at 

splitte gruppen af børn med umiddelbar relation til bandegruppen ”Loyal to Familia” (LTF). 

 

På nuværende tidspunkt er gruppen splittet. Én af drengene er kommet i fritidsjob. En anden af 

drengen viste sig, at være blind på det ene øje og nedsat syn på det andet, hvorfor familien blev 

hjulpet til specialister på Skejby sygehus og familien er herudover blevet hjulpet i Greve 

familiecenter, og videre hjælp til drengen er ansøgt.  

 

2. Monitorering af bandeaktivitet 

Der er særlig fokus på radikalisering af unge i såvel som religiøse miljøer, som i bandemiljøet. 

Samtidig bidrager Gadeteamet med sparring og henvisning af andre professionelle i Greve 

Kommune til ”Infohuset”, som er iværksat af PET, Styrelsen for International Rekruttering og 

Integration, kommunerne, Justitsministeriet og politiet i forbindelse med bekæmpelsen af 

radikalisering. 

 

3. Hashsalg omkring Holmagerskolen 

Gadeteamet har aktivt medvirket til, at presse pusherne omkring Holmeagerskolen, således at de nu 

har søgt væk fra området. Formålet med dette var blandt andet, at mindre børn ikke skulle udsættes 

for ubehagelig oplevelser. 

4. Særligt tiltag omkring Krogårdsskolen 

Efter forældrehenvendelser til Krogårdsskolen, der drejede sig om børn i 1.-3. klasse, der blev 

generet af ”knallertbøller”. Deltog gadeteamet aktivt i at opsøge knallertbøllerne og forhindre en 

gentagelse. 

 

5. Oplæg på skolerne 

En vigtig forbyggende indsats der varetages af gadeteamet, er forskellige oplæg på skolerne, der 

skal støtte eleverne, så de kan udsætte deres debuter for både alkohol, rygning og sex. Flere skoler 

gør også brug af Gadeteamet i forbindelse med forældremøde – både proaktivt og reaktivt. 

Forskning viser effekt af undervisningsmetoderne1. 

 

 

6. Tune Skole 

Efter problemer med skolefravær, hashrygning og alkohol i buskene i skoletiden, samt graffiti rundt 

omkring i byen, deltog Gadeteamet i undervisningen samt etablerede samarbejde med Center for 

                                                           
1 https://www.dkr.dk/tidlig-forebyggelse/skolen/sociale-misforstaaelser/ 



Teknik & Miljø, hvilket førte til rydning af store arealer af buskads, ligesom der blev skabt kontakter 

og dialog med børnene og deres familier, samt tilbudt forebyggende undervisning med børn og 

forældre og udarbejdelse af beredskabsplan, samt individuelle indsatser. Dette medførte mere ro i 

byen. 

 

7. Opfølgning på unge 

Selvom effekten af Gadeteamets daglige kontakt med de unge er svær at måle, så høres det ofte, at 

flere af de unge, som Gadeteamet har været i kontakt med, klarer sig godt.  

 

Et konkret eksempel fra 2018 er en ung mand fra Askerød, som tilbage i 2008 var en del af det første 

brandkadetforløb. Siden har han været i kontakt med Gadeteamet, der har hjulpet ham med 

uddannelsessøgning og andre udfordringer i livet. Lige før sommerferien ringede han stolt til 

Gadeteamet og fortalte, at han nu var uddannet brandmand og skulle starte på 

holdlederuddannelsen – Derefter ringede han til sine forældre, for at fortælle det samme. 

8. Brothas’ indtog i Greve Kommune? 

På nuværende tidspunkt lyder rygterne på, at bandegruppen ”Brothas” er på vej til Greve. I første 

omgang har de udset sig ”Valhallen” som tilholdssted. Gadeteamet samarbejder med 

Risikokoordinatoren og politiet i forhold til at optimere samarbejdet, for at forhindre, at Brothas får 

fodfæste. 

 

Ovenstående viser, at en nedlæggelse af Gadeteamet eller en yderligere reduktion af gademedarbejderne er 

meget kritisk, da de i deres funktion kommer tæt på børn og unge på gadeplan og samtidig får erhvervet sig 

en enorm viden om hvilke strømninger og tendenser, der fungerer i miljøer udenfor de eksisterende 

institutioner.  

 

Gademedarbejderne er en væsentlig og stor del af det forebyggende arbejde og deres opsøgende funktion 

betyder, at de har berøring med og når ud til børn, unge og grupperinger som andre ikke kan opnå relationer 

til og derved kan Gadeteamet medvirke til formidling og deraf løsning af særlige opgaver. 

 

Gadeteamet bidrager med deres indsats til kriminalitetsforebyggelsen i Greve Kommune og er en 

medvirkende årsag til, at Greve Kommune ikke oplever bandekriminalitet mv. i større omfang. Gadeteamet 

er bindeleddet mellem børn og unge der lever deres liv på kanten af kriminalitet og resten af borgerne i 

Greve Kommune.  

 

Generelt om besparelser på forebyggende indsatser 

Greve Kommune har et ønske om at fremstå som en innovativ organisation, der vægter en 

udviklingsorienteret tænkning med henblik på at arbejde løsningsfokuseret, for at forebygge meget dyre og 

indgribende indsatser.  Medarbejderne kan have svært ved at se og indgå i et konstruktivt samarbejde om 

dette, såfremt de påtænkte besparelser bliver gennemført, da det kan opleves som om at organisationen 

”udsultes” i en sådan grad, at fortsat innovation ikke er mulig.  

 

 

 

/Medarbejderne i Lokal-MED i Familierådgivningen  
 

 



Høringssvar fra Område MED for Børn og Familier vedr. Budget 2019-2022 

 

Medarbejderne i Område MED i Børn og Familier ser med dyb bekymring på de 

besparelser der er lagt op til i det nye budget.  

Vi vil ikke her kommentere på de enkelte forslag, men i stedet komme med nogle 

overordnede betragtninger. 

Greve Kommune har bl.a. to politiske indsatsområder - Tidlig indsats og Attraktiv 

arbejdsplads:   

”Greve Kommune lykkes med tidligere og sammenhængende indsatser på tværs, 

for borgerne. ” 

”Greve Kommune er en attraktiv arbejdsplads, til gavn for borgerne! ” 

(By 19.7.17) 

Som medarbejdere støtter vi fuldstændigt op om de to indsatsområder og vi synes, 

at det er helt rigtigt set, at fokus skal ligge dér. Derfor undrer det os i Område Med, 

at en stor del af spareforslagene handler om tidlige og forebyggende indsatser, samt 

flere af forslagene kommer til at påvirke medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø 

direkte. Det er meget modsætningsfyldt.  

I forhold til tidlig indsats, er der flere områder der kan trækkes frem hvor der skal 

spares.  

Det foreslås at En God Start skal nedlægges, besparelser på Bugtskolen, mindre 

betjening på PPR, 2 mio. på anbringelser, samt flere generelle besparelser på børne- 

og skoleområdet.  

Det hænger ikke sammen med, at regeringen satser på tidlig indsats med deres nye 

finanslovsudspil, hvor regeringen vil prioritere 1 milliard kroner til et løft af de første 

og vigtige år i børn fra sårbare familiers liv.  

Derudover foreslås det, at Gadeteamet skal spares helt væk, og hvis 

gademedarbejderne fjernes helt, vil trygheden blandt borgerne blive væsentligt 

reduceret. Nu hvor kriminaliteten endelig er faldet, kan vi frygte at den vil stige igen, 

når gademedarbejderne ikke er der til at opretholde den faldende positive tendens.  



Vi kan derudover blive dybt bekymrede for, at der skal spares 17 mio. på det 

administrative område. Det er et langt bredere område og berører mange flere 

medarbejdere og faggrupper, end tidligere udmeldt.    

Det forventes, at vi som medarbejdere i Greve Kommune skal yde et højt og 

effektivt serviceniveau og vi skal have en attraktiv arbejdsplads. Alt i alt kan vi se, at 

flere af forslagene betyder personalereduktion og det betyder et større pres på 

medarbejdere, der i forvejen løber stærkt. Vi frygter at det vil give flere syge 

medarbejdere og en endnu større personaleomsætning med yderligere pres på de 

medarbejdere, der bliver i Greve. Besparelserne er efterhånden i så stort et omfang, 

at medarbejderne oplever en generel og varig utryghed i deres ansættelse. 

Dette kræver af jer i Byrådet, at I prioriterer stramt hvad kommunen skal levere og 

ikke levere. Der er brug for, at der sættes en retning for, hvor vi skal hen som 

kommune, så både I som politikere og topledelsen ved, hvad der skal prioriteres og 

hvad der ikke skal. 

Derudover støtter vi op om høringssvarene fra de lokale MED, Hoved MED og 

Område MED i Skoler og Dagtilbud. 

 

På vegne af medarbejderne i Område MED i Børn og Familier 

Næstformand Camilla Levisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 



Høringssvar til prioriteringsforslag fra Rådhus-MED.  
 

Generelt er medarbejderne i Rådhus Med bekymret over udviklingen i forhold til den økonomiske 

situation og påtænkte besparelser i budgettet i Greve Kommune 2018 – Rådhus Med har fokus på, 

påtænkte besparelser inden for områderne: 

 

Administration: 

 

Der er tale om en bred medarbejdergruppe, hvor der indgår medarbejder med direkte borgerkontakt 

og kan betyde forringelser af serviceniveauet. Besparelse af administrationen kan ligeledes medføre 

forlænget sagsbehandlingstider overfor borgere og politikker og som konsekvens føre til stram 

prioritering eller helt bortfald af udførsel af opgaver. 

Afledt af besparelser på administrationen kan der være en bekymring for på alle områder for 

fagligheden og muligheden for, at fastholde dygtige medarbejdere, hvis opgaverne bliver for mange 

og det opleves, at der skal leveres et lavere serviceniveau kan det føre til en utilsigtet 

medarbejderflugt. 

 
Greve Kommune har tidligere haft ambitioner om at fremstå som en innovativ organisation, der vægter en 

udviklingsorienteret tænkning med henblik på, at arbejde løsningsfokuseret, for at forebygge meget dyre og 

indgribende indsatser.  Medarbejderne kan have svært ved at se og indgå i et konstruktivt samarbejde om 

dette, såfremt de påtænkte besparelser bliver gennemført, da det kan opleves, at organisationen ”udsultes” i 

en sådan grad, at fortsat innovation ikke er mulig. 

Lukning af kantinen:  

Rådhus-MED er kraftigt imod dette forslag. Ud over at tilbyde medarbejderne varieret og god kost 

er det også et socialt samlingssted med betydning for den sociale trivsel. Derudover er det også en 

bekymring at det så bliver dyrere og mere tidskrævende for centrene at skaffe mødeforplejning. Der 

er flere medarbejdere, som har ytret, at de anser det som en forringelse af deres arbejdsvilkår, 

såfremt kantinen lukke og at Greve Kommune ikke fremstår som en attraktiv arbejdsplads. 

Ligeledes er Rådhus Med bekendt med, at Kantinen for første gang i flere år, er lykkedes med at 

generere et overskud og derfor vil en nedlæggelse af kantinen fremstå parakdoksalt. 

  

Julegaver:  

Det er dårlig signalværdi ikke at give julegaver, da det er en anerkendelse af medarbejderne. Der er 

dog delte meninger om, hvor vigtig julegaven er. Skal Rådhus-MED prioritere, så vil Rådhus-MED 

hellere undvære julegaver end at kantinen lukker.  

  

 

28.8.18 Næstformand i Rådhus Med 



Høringssvar til Økonomiudvalget fra Center for Job & Socialservice  

 

Lokal Med Job & Socialservice 22.08.18 

5.a Prioriteringskatalog – Besparelser 

Økonomiudvalget 

 101.08.01.19 Nedlæggelse af kantinen 

Medarbejdersiden anbefaler at kantinen ikke nedlægges, da det vil medføre større udgifter til 

forplejning og koste flere mandekræfter, i forhold til selv at købe ind, dække op osv.  

At have en kantine er med til at gøre Greve Kommune til en mere attraktiv arbejdsplads. Alternativt 

kan det undersøges om niveauet/ udbuddet kan sænkes, eller kantinen kan udliciteres.  

 

 101.08.04.19 Julegaver 

Medarbejdersiden anerkender det signal der i at få en julegave, men julegaverne har ikke højeste 

prioritet, når der skal findes besparelser.  

 

 101.08.05.19 Besparelse på administration 

Medarbejdersiden tilslutter sig betragtningerne som er fremført i besparelsesforslaget og har 

derudover følgende bemærkninger: 

En reduktion i det administrative personale vil have en negativ konsekvens for organisationens 

mulighed for at understøtte den interne drift og det borgerrettede arbejde, som er fastsat i 

lovgivningen eller er et politisk besluttet serviceniveau:  

o Færre varme hænder (rådgivere i direkte kontakt med borgere) betyder, at borgerne 

vil være længere i systemet og vil modtage offentlig forsørgelse i længere tid. Det vil 

give kommunen øgede udgifter til forsørgelsesydelser og har store konsekvenser for 

borgeren. Analyser viser at jo længere borgere er på offentlig forsørgelse, jo sværere 

bliver det at genindtræde på arbejdsmarkedet.  

o Lovgivningens intentioner om at borgerne skal have en hurtig indsats og hyppige 

kontaktforløb personligt, for at få borgeren hurtig væk fra offentlig forsørgelse, vil 

være svær at leve op til med de færre varme hænder. 

o På virksomhedsservicedelen vil det betyde, at virksomhederne og borgerne i Greve 

Kommune ikke kan blive serviceret på samme niveau og dermed fortsætte den gode 

udvikling og resultater, der er på beskæftigelsesområdet. 

o Servicering af politisk niveau, ledere i centret samt råd og udvalg (fx Handicapråd, 

lokal MED, område MED mv.) kan ikke længere foretages med den samme faglige 

grundighed og hastighed. Det samme gælder svar på henvendelser fra og 

sagsfremstillinger til beslutningstagere (direktion, politikere mv.).  

o Reduktion i udviklingskræfterne og intern drift vil medføre manglende ressourcer og 

faglighed til at understøtte implementering af ny lovgivning, reformer, 

udviklingsprojekter (herunder tværfaglige projekter), it-projekter mv.  

https://www.greve.dk/media/26701/05-oeu-besp.pdf
https://www.greve.dk/media/26701/05-oeu-besp.pdf


o Greve Kommunes lave udgifter til forsørgelsesydelser og udgifter på det 

specialiserede socialområde skyldes i høj grad den daglige understøttelse og faglige 

drift i centrets opgaveløsninger. En reduktion i det administrative personale kan 

derfor betyde øgede udgifter til forsørgelse.  

o Reduktion af ressourcerne til løn- og personaleadministration, it-support (fx brug af 

faglige systemer), økonomistyring og juridisk understøttelse vil medføre ringere 

service over for ledere og medarbejderne. Det vil påvirke effektiviteten og 

arbejdsmiljøet.  

o I forhold til juridisk understøttelse, kan alternativet være brug af eksterne 

advokater/revisorer, og opgaven vil blive løst dyrere og dårligere. Det samme gælder 

køb af ekstern konsulentbistand til fx implementering af reformer, hvis der skæres i 

udviklingskræfterne.  

o Support af decentrale institutioner – herunder HR, it-support, juridisk, 

ledelsesunderstøttelse og projektledelse – vil også blive forringet.  

 

Der er en bekymring for det psykiske arbejdsmiljø generelt og i forhold til det anbefalede sagsantal 

hos Dansk Socialrådgiverforening. Her ligger Greve Kommune allerede nu over det anbefalede.  

Da der også ligger besparelse af medarbejder ressourcer under MEP forslaget (103.08.01.19 

Effektiviseringer under Mep) gøres der opmærksom på, at man ikke kan spare ”de samme hænder” 

2 gange.  

 

 103.08.01.19 Effektiviseringer under Mep 

 Forenkling af Lov om aktiv beskæftigelse og Én pose penge 

Medarbejdersiden kan ikke anbefale forslaget idet vi ikke kender indholdet og forenklingerne af 

Lov om aktiv beskæftigelsen. Vi kan derfor endnu ikke gennemskue indholdet og konsekvenserne 

af forslaget og mener ikke man kan fastsætte en egentlig prisbesparelse endnu. Der gøres 

opmærksom på, at der også ligger et besparelsesforslag på medarbejder ressourcer under 

101.08.05.19 Besparelse på administration og at man ikke kan spare ”de samme hænder” 2 gange. 

 

5.b. Prioriteringskatalog – Udvidelser 

Økonomiudvalget 

 502.08.01.19 FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov 

Medarbejdersiden anbefaler forslaget 

 601.08.02.19 Fortsættelse af intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtager – 

med særlig fokus på nytteindsats 

Medarbejdersiden anbefaler forslaget 

 

Område Med Job & Socialservice 27.08.18 

4. Budgetkataloger 

 

https://www.greve.dk/media/26704/05-oeu-udv.pdf
https://www.greve.dk/media/26704/05-oeu-udv.pdf


d. Tekniske rettelser 

Administrativ: 

 103.04.03.19 MEP18 – Mereffekt vedrørende løn- og bogholderi funktion 

Medarbejdersiden anerkender processen hvor det er centrene der selv finder besparelsen  

 

5.a Prioriteringskatalog – Besparelser 

 

Økonomiudvalget 

 101.08.01.19 Nedlæggelse af kantinen 

Medarbejdersiden finder ikke at besparelsen står i mål i forhold til den anerkendelse der ligger i 

at have en kantine. Kantinen er også er et sted hvor faggrupper og kollegaer mødes og taler 

med hinanden. 

 

 101.08.02.19 Boliganvisning reduceres 

Medarbejdersiden kan ikke anbefale en reduktion. I GRC og PPV kan man ikke opnå en 

ordentlig effekt af indsatsen, når borgeren ikke kan understøttes med en bolig. 

 

 101.08.04.19 Julegaver 

Medarbejdersiden finder at besparelsen ikke står i mål i forhold til den anerkendelse det er 

overfor medarbejderne, at få en julegave.   

 

 101.08.05.19 Besparelse på administration 

Medarbejdersiden kan ikke gå ind for besparelsen. Hvis det besluttes, anbefales det at man 

anvender samme metode som ved MEP, hvor man i centrene kigger på processer og selv finder 

ud af hvor man kan spare ressourcerne. 

 

 

Lokal Med Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter 21.08.18 

 

4. Budgetkataloger 

d. Tekniske rettelser 

Administrativ: 

 103.04.03.19 MEP18 – Mereffekt vedrørende løn- og bogholderi funktion 

Medarbejdersiden vil gerne anerkende beslutningstagere for deres måde at tage hensyn til 

medarbejdernes behov for medinddragelse og medindflydelse på hvordan og hvor 

udmøntningen af besparelsen skal placeres. 

 

5.a Prioriteringskatalog – Besparelser 

 

 101.08.04.19 Julegaver 

https://www.greve.dk/media/26688/04d-tekniske-rettelser.pdf
https://www.greve.dk/media/26701/05-oeu-besp.pdf
https://www.greve.dk/media/26701/05-oeu-besp.pdf
https://www.greve.dk/media/26688/04d-tekniske-rettelser.pdf


Medarbejdersiden mener, at der ligger et vigtigt anerkendende signal i at modtage en julegave 

fra sin arbejdsplads.  

Julegaver er en anerkendelse som ikke må underkendes under især tider med store besparelser. 

Medarbejdersiden ønsker muligheden for selv at kunne vurdere efter gældende regler hvordan 

anerkendelse kan vises inden for egen institution/område.    

 

 101.08.05.19 Besparelse på administration 

Medarbejdersiden kan ikke støtte op om besparelsen. Bliver besparelsen alligevel en realitet 

ønsker medarbejdersiden at den gode erfaring fra ovenstående hvor udmøntningen ender med at 

blive placeret de rette steder, kan gentages.  

 

 

 

 

 



1.01 Økonomiudvalget. 

5.03 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget. 

Høringssvar vedrørende ændringsforslag til 

budget 2019-2022  

Lokal-MED ved Lokalcenter Møllehøj. 

Prioriteringskatalog 1.01  

Økonomiudvalget besparelsesforslag. 

Forslagsnummer 101.08.04.19 

Julegaver 

Lokal-MED tager forslaget til efterretning og forslaget tiltrædes. 

Forslagsnummer 101.08.05.19 

Besparelse på administrationen 

Lokal-MED tager forslaget til efterretning med bemærkningen: Der vil være opgaver der 

skal løftes et andet sted hvor der ikke er ressourcer. Alle ledere i ældreplejen har udfyldt 

deres arbejdsdag. 

 

Prioriteringskatalog 5.03  

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 

besparelsesforslag. 

Forslagsnummer 503.08.01.19 

Rammebesparelse på ydelser i hjemmeplejen 

Lokal-MED tager forslaget til efterretning med bemærkningen: Der er tidligere reduceret 

i tiden på pakkerne. Komplekse borgere kræver mere fokus og nærvær. Reduktion på 

rammen vil betyde mindre fokus på borgeren, hvilket modarbejder ideen om 



personcentreret omsorg samt en demensvenlig kommune, yderligere vil den 

rehabiliterende tilgang være reduceret.  

Forslagsnummer 503.08.02.19 

Reduktion af plejepakker på plejecentrene med 5% 

Lokal-MED bemærker at forslaget vil betyde reduktion i aktiviteter for borgerne. Samt 

mindre tid til personlig pleje og praktisk bistand. Der er tidligere reduceret i tiden på 

pakkerne. 

Eksempel: Ved revisitering af borgers funktionsniveau tildeles der ikke økonomi fra den 

dag ansøgning er sendt. Der reduceres i økonomi med 14 dage fra ansøgningstidspunktet. 

Tidligere tildeltes økonomi fra ansøgningstidspunktet  

Komplekse borgere kræver mere fokus og nærvær. Reduktion på rammen vil betyde 

mindre fokus på borgeren, hvilket modarbejder ideen om personcentreret omsorg samt en 

demensvenlig kommune, yderligere vil den rehabiliterende tilgang være reduceret. 

Medarbejdere vil opleve borgere med udadreagerende adfærd da nærværet reduceres. 

 

 

 



29.8.2018 
Greve Kommune 
Budget 2019 

Høringssvar, Lokal-MED Center for Sundhed & Pleje Rådhus (B-siden) 

 

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget - Besparelser 

Som samlet høringssvar fra Lokal-MED til prioriteringsforslagene på 5.03 Reduktion af tid til at 

håndtere post, penge og apotekervarer i hjemmeplejen, Reduktion af rehabiliterende ydelser i 

hjemmeplejen, Selvkørende støvsugere, Fuldkost til alle og Indkøbsordning madordning.  

Lokal-MED bemærker, at det vil kræve yderligere medarbejderressourcer end det der allerede 

fremgår af prioriteringsforslagene. Dette skyldes at der skal ske en individuel revurdering med 

besøg hos mange borgere. Samtidig skal Center for Sundhed & Pleje igennem et stort 

implementeringsarbejde i forbindelse med overgangen til et nyt it-dokumentationssystem (KMD 

Nexus og Fælles Sprog 3), hvilket i forvejen kræver ekstra ressourcetræk på medarbejdere fra 

Myndigheden. 

Økonomiudvalget – Besparelser: 

1.01 Besparelser på administration 

Lokal-MED bekymrer sig for,  

 at sagsbehandlingstiderne i Myndighedsfunktionen (visitationen og hjælpemidler) på 

ældreområdet må forventes at stige. Myndighedsfunktionen (visitationen og hjælpemidler) 

har i forvejen vanskeligt ved at overholde sagsbehandlingstiderne, hvilket går ud over 

borgerne, som må vente på en afgørelse i længere tid end forventet og ønsket. 

Konsekvensen kan være at borgerne må vente længere tid på at modtage den rette hjælp, 

støtte eller hjælpemiddel, hvormed borgerne risikerer at blive dårligere fysisk såvel som 

psykisk. 

 at Myndighedsfunktionen (visitationen og hjælpemidler) ikke kan leve op til borgernes 

stigende forventninger om hurtige afgørelser ved behov for hjælp. 

 at Myndighedsfunktionen (visitationen og hjælpemidler) får vanskeligere ved at leve op til 

borgernes retskrav angående afgørelser og klager. 

 at lovpligtige implementeringsprojekter herunder fx Fælles Sprog 3 (den nye 

dokumentationsmetode) bliver meget vanskelige at gennemføre uden administrativ ledelse 

og styring.  

 at Center for Sundhed & Pleje får ringere mulighed for at ansøge de nationale puljemidler, 

som er en væsentlig og afgørende finansieringskilde til udvikling og drift af sundheds- og 

ældreområdet. Konsekvensen vil være, at Center for Sundhed & Pleje får begrænset 

mulighed for at imødekomme de store udfordringer, som er på sundheds- og ældreområdet 

i dag og i mange år frem. Dette kan på længere sigt have meget større økonomiske 

konsekvenser end besparelsespotentialet i forslaget viser. 

 at der er en indbyrdes afhængighed mellem drift og administrative medarbejdere. Driften 

kan ikke fungere alene, da det er nødvendigt at støttefunktioner er tæt på kerneopgaven, 

så fx de lovpligtige bevillinger af hjælp og ydelser til borgeren, behandling af klager, råd og 

vejledning, lovpligtige tilsyn med leverandører, økonomisk styring, politisk sagsfremstilling 

mv. 

 at en reduktion af konsulenter forringer effektiv indhentning, udmøntning og styring (faglig 

og økonomisk), opfølgningen og evalueringen af statslige puljemidler som Center for 



29.8.2018 
Greve Kommune 
Budget 2019 

Sundhed & Pleje modtager og aktivt ansøger om løbende. Dette kan give en mindre 

sikkerhed i, at midlerne anvendes korrekt og effektivt i overensstemmelse med lovpligtige 

krav. 

 at en reduktion af konsulenter og administrative medarbejdere vil have en negativ 

påvirkning på udviklingen af nye og eksisterende aktiviteter, der foregår i Center for 

Sundhed & Pleje. 

 at en reduktion af ledere vil forøge et i forvejen stort ledelsesspænd. Dette skaber større 

afstand mellem medarbejder og leder. Jo større ledelsesspænd desto større behov for 

administrativ støtte. Konsekvensen kan eksempelvis være et mindre fokus på koordinering, 

kvalitetssikring, sparring, prioritering, sikre arbejdsmiljø og fokus på nærvær og fravær.  

 at Greve Kommune, Center for Sundhed & Pleje har en del af sine driftsopgaver løst af 

private leverandører i relation til, at kommunen har arbejdet målrettet for udlicitering. 

Ønskes denne retning fortsat, gør Lokal-MED opmærksom på, at udlicitering kræver relativt 

flere administrative medarbejdere i modsætning til, hvis kommunen alene løser 

driftsopgaver. Dette være sig fx i forhold til at udarbejde udbudsmateriale, løbende 

kontraktopfølgning og tilsyn. 

Lokal-MED opfordrer til, 

 at alle administrative medarbejdere ikke defineres ens. I Center for Sundhed & Pleje 

er administrative opgaver essentielle for driftens virke og effektivitet. Der er en 

absolut gensidig afhængighed mellem drift og administration. 

 at der skal være mere fokus på udviklings- og driftsopgaver knyttet til kerneopgaven 

og mindre på central koncept- og organisationsudvikling. 

 at ledelsesspændet i Center for Sundhed & Pleje ikke gøres større. 

 at der skal være en skarp prioritering i, hvad Greve Kommune vurderer er vigtigst 

på sundheds- og ældreområdet herunder anvendelse af medarbejderressourcer. 

Dette vil give en bedre forudsætning for at skabe en attraktiv arbejdsplads, som er 

afgørende for at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere. 

1.01  Nedlæggelse af kantine 

Lokal-MED understreger, at kantinen er vigtig for arbejdsmiljøet og i sin nuværende form medvirker 

til at Greve Kommune er en attraktiv arbejdsplads. Der er stor risiko for at flere medarbejdere vil 

forlade arbejdspladsen for at købe mad. Uden kantinen vil der ikke være mulighed for at 

medarbejdere kan mødes og have et fællesskab. Endvidere skal indregnes øget udgifter til 

rengøring på kontorerne, da flere medarbejdere vil indtage deres frokost på kontorerne. 

 



Område-MED den 27.8.2018 
Center for Sundhed & Pleje 
Høring af budget 2019 

Høringssvar, Område-MED i Center for Sundhed & Pleje (B-siden) 

1.01 Besparelser på administration 

Område-MED bekymrer sig for,  

 at sagsbehandlingstiderne i Myndighedsfunktionen (visitationen og hjælpemidler) på 

ældreområdet må forventes at stige. Myndighedsfunktionen har i forvejen vanskeligt ved at 

overholde sagsbehandlingstiderne, hvilket går ud over borgernes, som må vente på en 

afgørelse længere end forventet. 

 at en reduktion af konsulenter og administrative medarbejdere vil have en negativ 

påvirkning på udviklingen af nye og eksisterende aktiviteter, der foregår i Center for 

Sundhed & Pleje.  

 at en reduktion af konsulenter forringer styringen (faglig og økonomisk), opfølgningen og 

evalueringen af de puljemidler som Center for Sundhed & Pleje modtager. Dette kan give 

en mindre sikkerhed i, at midlerne anvendes korrekt og effektivt i overensstemmelse med 

lovpligtige krav. 

 at en reduktion af ledere vil forøge et i forvejen stort ledelsesspænd. Dette skaber større 

afstand mellem medarbejder og leder. 

Område-MED opfordrer til, 

 at der skal være en skarp prioritering i, hvad Greve Kommune vurderer er vigtigst på 

sundheds- og ældreområdet herunder anvendelse af medarbejderressourcer. Dette vil give 

en bedre forudsætning for at skabe en attraktiv arbejdsplads, som er afgørende for at 

kunne tiltrække og fastholde medarbejdere. 

 

1.03 MEP 2019: It og øvrige, C2 – IT 

Område-MED bekymrer sig for,  

 

 at der blandt medarbejdere og ledere, er en generel oplevelse af, at IT ikke prioriteres. 

 at medarbejdere giver udtryk for, at netværksdækning ikke er god, når de eksempelvis er 

ude hos borgerne.  

 at medarbejdere giver udtryk for, at IT-service er blevet væsentligt forringet på det seneste, 

og det derfor at blevet svært at få hjælp, når der opstår problemer med IT.  

 at besparelser på IT-området kan have mange afledte negative effekter i de decentrale 

enheder (plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje og træningsenhed) 

 

Område-MED opfordrer til, 

 

 at der skal være fokus på organisationen i den konkrete enhed, hvis der laves ændringer, 

da enheder har forskellige behov for IT-udstyr i det daglige arbejde. Nogle enheder 

anvender eksempelvis printere og tablets i det daglige – andre gør ikke. 

 at der kommer et øget fokus på tilstrækkeligt ”domæne” til personalet. Fordelen vil være at 

personalet kan arbejde i programmet uden at blive logget af midt i en skriveproces. 

 



Område-MED den 27.8.2018 
Center for Sundhed & Pleje 
Høring af budget 2019 

5.03 Rammebesparelse i hjemmeplejen 

Område-MED er bekymrede for,  

 at serviceniveauet vil forringes betragteligt, og det vil give ringere mulighed for at 

medarbejderne kan give en faglig god pleje og omsorg for vores ældre. 

 at det vil give uligt serviceniveau, når de kommunale leverandører ikke kan tilbyde samme 

serviceniveau som de private leverandører. Det kan være vanskeligt at forklare denne 

forskel overfor borgere og pårørende. 

 at den rehabiliterende tilgang til borgerne risikerer at blive væsentligt forringet. Når den 

rehabiliterende tilgang forringes, bliver betingelserne for at kunne genopbygge borgerens 

fysiske og psykiske tilstand begrænset. 

Område-MED opfordrer til, 

 at en reduktion af personlig og praktisk hjælp sker under hensyn til den demografisk 

udvikling i Greve, hvor der bliver betydelig flere ældre de kommende år. Det vil alt andet 

lige betyde, at der skal ansættes flere medarbejdere til at levere pleje og omsorg til de 

ældre på længere sigt. 

 at en eventuel reduktion af serviceniveauet, vil foregå intelligent og med øje for, at der 

eksempelvis ikke først på året afskediges medarbejdere, hvorefter der senere på året og i 

det kommende år ansættes medarbejdere igen. 

 at der er opmærksomhed på, at der de kommende år vil være mangel på fx social- og 

sundhedsmedarbejdere. Hvis Greve Kommune det ene år afskediger medarbejder, hvorfor 

de det efterfølgende år ansætter medarbejdere, kan det skabe et dårligt ry. Dette kan 

vanskeliggøre rekruttering af nye medarbejdere til ældreplejen, som er afgørende for at 

kunne løfte opgaven med at pleje de mange ældre Greve Kommune får de kommende år. 

 at man skal prioritere kerneopgaven (pleje og omsorg) fremfor rengøring, da borgerne 

bliver helbredsmæssigt mere komplekse, hvilket kræver et øget behov for pleje. Rengøring 

kunne således være et sted at kigge efter besparelser. 

5.03 Reduktion af udvalgte områder af personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen 

Område-MED er bekymrede for,  

 at serviceniveauet vil forringes betragteligt, og det vil give ringere mulighed for at 

medarbejderne kan give en faglig god pleje og omsorg for vores ældre. 

 at det vil give uligt serviceniveau, når de kommunale leverandører ikke kan tilbyde samme 

serviceniveau som de private leverandører. Det kan være vanskeligt at forklare denne 

forskel overfor borgere og pårørende. 

 at den rehabiliterende tilgang til borgerne risikerer at blive væsentligt forringet. Når den 

rehabiliterende tilgang forringes, bliver betingelserne for at kunne genopbygge borgerens 

fysiske og psykiske tilstand begrænset. 

Område-MED opfordrer til, 

 at en reduktion af personlig og praktisk hjælp sker under hensyn til den demografisk 

udvikling i Greve, hvor der bliver betydelig flere ældre de kommende år. Det vil alt andet 

lige betyde, at der skal ansættes flere medarbejdere til at levere pleje og omsorg til de 

ældre på længere sigt. 
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 at en eventuel reduktion af serviceniveauet, vil foregå intelligent og med øje for, at der 

eksempelvis ikke først på året afskediges medarbejdere, hvorefter der senere på året og i 

det kommende år ansættes medarbejdere igen. 

 at der er opmærksomhed på, at der de kommende år vil være mangel på fx social- og 

sundhedsmedarbejdere. Hvis Greve Kommune det ene år afskediger medarbejder, hvorfor 

de det efterfølgende år ansætter medarbejdere, kan det skabe et dårligt ry. Dette kan 

vanskeliggøre rekruttering af nye medarbejdere til ældreplejen, som er afgørende for at 

kunne løfte opgaven med at pleje de mange ældre Greve Kommune får de kommende år. 

 at man i stedet skal prioritere kerneopgaven (pleje og omsorg) fremfor rengøring, da 

borgerne bliver helbredsmæssigt mere komplekse, hvilket kræver et øget behov for pleje.  

 

5.03 Reduktion af plejepakker på plejecentre med fem procent 

Område-MED bemærker,  

 at det vil skabe væsentlige serviceforringelser af den pleje og omsorg, som medarbejderne 

skal udøve. Det giver endvidere en reduktion i antallet af personale, hvilket medføre at der 

er mindre tid til at lave aktiviteter med beboerne, og mindre overskud til at give sig tid til den 

enkelte.  

 at sygefraværet kan risikere at blive forøget, da medarbejdere skal nå flere opgaver på den 

samme tid, og dermed øger tidspresset for den enkelte medarbejder. Da sygefraværet 

allerede er højt på plejecentrene, risikere vi det bliver endnu højre og urealistisk at Greve 

Kommune har en politik på (er der ikke ) 4.6 %. Det skaber også et meget dårligt 

arbejdsmiljø fremadrettet. Vi risikere flere arbejdsskader. 

5.03 Ophør af tryghedsskabende telefonopkald til borgerne 

 Område-MED opfordrer til, at der anvendes frivillige ordninger. 

5.03 Indkøbsordning - madordning 

 Område-MED har ingen bemærkninger. 

5.03 Reduktion af tid til at håndtere post, penge, apotekervarer i hjemmeplejen 

 Område-MED bemærker, at dette ikke er en kommunal skal-opgave. Område-MED 

opfordrer til, at der kan findes bedre løsninger, så borgere med behov for hjælp kan få den 

på anden vis. 

5.03 Selvkørende støvsugere 

 Område-MED har ingen bemærkninger. 

5.03 Ophør af sengeredning i hjemmeplejen 

 Område-MED understreger, at det er vigtigt at kommunikere til pårørende om hvorfor der 

ikke længere redes seng. Der skal være særligt fokus på, at borgere med tryksår fortsat 

kan modtage den nødvendige sengeredning, så deres situation ikke forværres. 
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5.03 Frivillige i dagcentre 

Område-MED bemærker, 

 at dagcentrene får en stor afhængighed af frivillige. Erfaringer har vist, at det kan være 

vanskeligt at rekruttere og fastholde frivillige. Derudover kræver det ledelsesmæssige 

kræfter, at organisere de frivillige. 

 at der kan være fordele ved forslaget, da borgere kan få øjnene op for andre tilbud i 

kommunen. 

 

Område-MED opfordrer til, 

  

 at borgere skal bidrage med egenbetaling, hvis man ønsker at benytte sig af dagcenter. 

 

 

 

 



Høringssvar vedrørende ændringsforslag til 

budget 2019-22 fra Lokal-MED ved 

Strandcentret og Kompetencecenter for 

demens.  

Prioriteringskatalog 5.03 

 

Center for sundhed og pleje  

Forslagsnummer 5.03 

Reduktion af udvalgte ydelser i hjemmeplejen 

Lokal-MED tager dette til efterretning. 

 

Forslagsnummer 5.03 

Frivillige i dagcentre 

Lokal med tager forslaget til efterretning, og ser at denne besparelse bedre kan accepteres 

frem for forslag om ramme reduktion i plejepakkerne i henholdsvis hjemmepleje og på 

plejecentrene. Vi finder det hensigtsmæssigt at Kompetencecenter for demens bliver til 

Kompetencecenter for demens også med lokaler. 

Lokal- MED ytre bekymring for de medarbejdere der hvis forslaget vedtages skal opsiges og 

opfordre til at disse medarbejdere, i vides muligt omfang omplaceres i andre stillinger.   

 

Forslagsnummer 5.03 

Reduktion af plejepakker på plejecentrene 

Lokal-MED ytrer bekymring for, at en reduktion i tiden i plejepakkerne, der i forvejen er 

skåret ind til benet, vil få en stor betydning for medarbejdernes mulighed for at leverer 

kerneopgaven med den ønskede kvalitet, og ser det derfor svært at bære dette inden for 

rammen. Det bemærkes ligeledes at der er et ønske om, at borgere skal forblive længere tid 

i eget hjem, hvilket får den betydning, at de borgere der fremadrettet flytter ind på 

kommunens plejecentre, vil være endnu mere komplekse og plejekrævende. Ligeledes må 

det i den forbindelse forventes at flowet vil blive større, hvilket i sig selv også vil øge tidspres 

og kompleksiteten. Det er ikke muligt at udfører den sammen service med færre ressourcer 

på plejecentrene. Konsekvensen af reduktionen på alle plejepakker vil medføre flere 

indlæggelser, flere magtanvendelser, et højere sygefravær hos personalet samt dårligere 

arbejdsmiljø. Der vil blive en større udfordring med at rekrutterer fagligt personale. Der ud 

over vil borgernes ophold på Plejecentrene blive kortere. Færre ressourcer kan medføre at 

flere borgere vil forlader centrene med risiko for at komme til skade. Der vil ligeledes komme 

flere pårørende klager når der er færre personaler.  

 



 

Forslagsnummer 5.03 

Reduktion af udvalgte ydelser i hjemmeplejen 

Lokal-MED tager dette til efterretning.  

 

Forslagsnummer 5.03. 

Ophør af sengeredning  

Lokal-MED har taget dette til efterretning. 

 

Forslagsnummer 5.03. 

Ramme besparelser i hjemmeplejen 

Lokal-MED har også her svært ved at se hvordan kvaliteten kan fastholdes eller udvikles 

inden for rammen, når tiden nedsættes i plejepakkerne. Igen må det forventes at borgerne i 

hjemmeplejen også bliver mere komplekse, da kommunen har et ønske om at man skal 

forblive længst muligt i eget hjem.    

 

Forslagsnummer 5.03. 

Selvhjulpen længere tid 

Lokal-MED har taget dette til efterretning. 

 

Forslagsnummer 5.03. 

Selvkørende robotstøvsuger 

Lokal-MED tager forslaget til efterretning. 

  

Forslagsnummer 503 

 Indkøbsordning – madordning  

Lokal-MED tager forslaget til efterretning.  

 

Forslagsnummer 503 

Reduktion af udvalgte ydelser i hjemmeplejen  

Lokal-MED tager forslaget til efterretning. 

 

Forslagsnummer 503 



Ophør af tryghedsopkald  

Lokal-MED tager forslaget til efterretning. 

 

Økonomiudvalget:  

Forslagsnummer 1.01 

Julegaver  

Lokal-MED tager forslaget til efterretning, set i lyset af den store besparelse og derved 

mange penge der skal findes, er der accept for at dette nedprioriteres. 

 

Forslagsnummer 1.01 

Besparelse på administration  

Lokal-MED tager forslaget til efterretning, men ytre bekymring for prioritering af, hvilket 

ledelsesniveau der peges på, da medarbejderne ser nærledelse som en nødvendighed i 

forhold til at kunne håndtere et stigende forventningspres, både i forhold til kompleksitet i 

plejeopgaven, men også i forhold til fastholdelse og rekruttering. Lokal-MED opfordrer til, at 

når der skal spares så mange penge på administration herunder ledelse, også ser på hvor 

mange konsulenter der reelt er behov for, får at kunne lever den ønskede kvalitet. Vi tænker 

at det er fint at se på ledelseslagene men at der samtidig ses på ledelsesspændet samt 

budgetstørrelserne. Det er vigtigt at se hvilken arbejdsopgaver den enkelte leder har således 

at fagligheden beholdes.  Decentrale administrative medarbejdes opgaver glider lige nu over 

på decentrale ledere idet opgaver ikke forsvinder. Den synlige ledelse vil forsvinde når de 

decentrale ledere laver administrative opgaver. Med den persondataforordning kan den 

decentrale leder ikke sidde ude i driften og lave de administrative/personalemæssige 

opgaver. 

   

 

 

  

 















Att.: Økonomiudvalget 

Afsender: Medarbejdersiden i Lokal-MED, Center for Økonomi 

Høringssvar vedr. Budget 2019-2022 – Forslag 101.08.05.19 - Besparelser på administrationen 

I forbindelse med offentliggørelsen af Direktionens oplæg til budget 2019-2022 ønsker medarbejdersiden fra 

Lokal-MED i Center for Økonomi (CØ) at afgive et høringssvar. 

Indledningsvis anerkendes behovet for et budget i balance. Der ses dog med stor bekymring på forslaget om 

at hente en effektivisering på 17 mio. kr. med halv effekt i 2019 på administrationen. 

Nuværende situation i Center for Økonomi: 

CØ blev etableret 1. januar 2018 ved en centralisering af Staben for Økonomi og økonomikonsulenter fra 

fagcentrene. Det er således 6 mdr. siden at medarbejderne i CØ senest var igennem en effektiviseringsrunde. 

Perioden siden sammenlægningen har været, og er fortsat, meget turbulent for medarbejderne, og der er et 

udtalt behov for at der ”kommer ro på”, så trivselsudfordringer og opsigelser ophører. 

Kommentarer til foreslået besparelse på administrationen: 

Medarbejdersiden i CØ ønsker at påpege, at der netop er iværksat en strategi for hvordan vi skal kunne 

frigøre ressourcer til udviklingsopgaver såsom effektivisering af arbejdsgange. Vi er nervøse for at man med 

denne besparelse tager de lavt hængende frugter, og dermed tiden til at udvikle og effektivisere. Man 

risikerer dermed at bremse den naturlige udvikling af optimerede arbejdsgange som i sidste ende skaber en 

smal og smidig organisation. 

Medarbejdersiden i CØ ønsker at påpege konsekvenserne af en besparelse på administrationen af så 

voldsom karakter som der er lagt op til i forslaget. Forslaget vil kunne udmøntes ved, at der enten sker en 

reduktion i opgavemængden eller, at der sker en reduktion i kvaliteten – herunder deadlines – af opgaverne. 

Medarbejdersiden i CØ ønsker ligeledes at påpege risikoen ved en så voldsom besparelse af et kontrolorgan, 

som vi også er. Vi er nervøse ved de potentielt kæmpe store konsekvenser ved svækkelsen af et offentligt 

kontrolorgan, som det eksempelvis er sket på det statslige område. 

 

Medarbejdersiden, 

Lokal-MED i Center for Økonomi 
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29. august 2018 

 

Til Økonomiudvalget  

Høringssvar vedrørende budget 2019-2022 fra Lokal-MED på Greve Museum i Center 

for Politik, Organisation og Borgerservice 

Som det fremgår af budgetforslag 2019-22, foreslår administrationen at nedlægge Greve 

Museum og Mosede Fort- Danmark 1914-18. Dette forslag er vi, som medarbejdere på 

museerne, meget overraskede over. Greves to museer og lokalarkiv sætter Greve på 

Danmarkskortet og Greves historie på den lokale dagsorden. Ved at lukke de to museer vil 

Greve Kommune miste nogle helt unikke institutioner, der ikke findes andre steder og som 

understøtter identitet og udviklingsplaner i Greve. Greve Kommune får rigtig meget for de 5 

mio. kr., som museet koster kommunen om året, da vi er mestre i at tilknytte frivillige, 

praktikanter og studiepraktikanter og opnår mange eksterne bevillinger. Vi er ligeledes 

uforstående overfor det beregningsgrundlag, der ligger til grund for anbefalingen, som ikke 

svarer til den virkelighed, vi kender på museerne.   

 

Spareforslagets økonomiske forudsætninger er ikke korrekte 

 

1. Spareforslaget hævder en besparelse på samlet ca. 6,5 mio. ved lukning af de to 

museer fordelt med ca. 2.66 mio. på Grevegård og ca. 3.87 mio. på Mosede Fort, 

disse tal stemmer ikke med de beløb, vi modtager i støtte.  

 Greve Museum får årligt ca. 3 mio. og Mosede Fort får årligt ca. 2 mio. i 

kommunal støtte. En lukning af museerne vil kun medføre en besparelse på ca. 

5 mio. kroner årligt.  

 

2. Administrationen medtager ikke, at museerne udover kommunens bidrag hjemtager 

statstilskud og fondsbidrag, der samlet set er større end kommunens bidrag. 

 I årene 2013-2018 har museet modtaget ca. 35 mio. kr. fra stat og private 

fonde. 

 Det betyder, at museet gennem statstilskud og eksterne fonde hvert år generer 

omkring 117 kroner pr. borger i Greve Kommune, mens kommunens tilskud 

ifølge budgetanalysen har været på 108 kr. pr. borger pr. år. Vi får altså flere 

penge ind til museets arbejde med historien, end kommunen giver i tilskud. 

 

3. Spareforslaget fremfører, at hver besøgende på Greve Museum afdeling Grevegård 

koster 700 kr. Det mener vi er ukorrekt af flere årsager:  

 Forvaltningen har valgt at benytte 2016 som året for beregningen – et år, hvor 

museet havde færre besøgende end de forudgående 10 år. Det havde været 

mere på sin plads at anvende et gennemsnit på ca. 10.000 årligt. Dette tal var 

endnu højere i 2017 og forventes også højere i 2018 

 Forvaltningens beregningstal medtager kun voksne besøgende og indregner 

altså ikke de mange børn, der besøger museet. 
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 Forvaltningens analyse fokuserer udelukkende på udstillingsvirksomheden 

(besøgstal). Det udgør kun en lille del af de faste opgaver, som et 

statsanerkendt museum løser. En grundlæggende præmis for museets arbejde 

er at skabe resultater i tæt samarbejde med borgerne, det være sig skoler, 

idrætsklubber, grundejerforeninger, forvaltningen m.fl. Det kan ikke aflæses i 

vores besøgstal, men er også en vigtig del af museets berøringsflade.  

 

Lukkes Greve Museum og Mosede Fort, Danmark 1914-18 er følgerne: 

 Museet mister sin statsanerkendelse og statstilskuddet på 2 mio. kr. pr. år 

bortfalder.  

 At museet mister sin statsanerkendelse, vil betyde, at samtlige genstande og 

arkivalier, som lokale borgere har doneret til museet gennem 50 år, skal 

fordeles ud til Nationalmuseet eller andre statsanerkendte museer. Dette er et 

yderst omfattende arbejde, som kun faglige medarbejdere kan løfte – en 

opgave, som anslås at fylde 10 årsværk. 

 Hvis samlingen ikke finder plads ved andre museer, har vi som museum pligt til 

at opsøge og kontakte de mange givere, som har doneret genstandene til os, 

for at de kan få dem retur. Igen et meget omfattende og tidskrævende arbejde. 

 Begge museers statsanerkendelse er knyttet til Greve Museum, og en lukning 

af afdelingen på Grevegård og dermed tab af statsanerkendelse vil betyde en 

lukning af Mosede Fort, Danmark 1914-18.  

 Mosede Fort vil være vanskelig at anvende til andre formål, da bygningerne er 

fredede og alene må anvendes til museale formål 

 Vi kan ikke hjemtage ca. 3 mio, som er bevilget fra eksterne fonde. Ligeledes 

må det formodes, at de 5 mio. kr. fra finansloven 2018, som var øremærket til 

opgradering af museet på Mosede Fort, skal tilbagebetales. 

 

Museet understøtter strategien for ”De 6 liv” 

Museet arbejder som kommunal institution målrettet på at understøtte den kommunale 

strategi. Her er blot nogle få eksempler på, hvordan museerne understøtter de 6 liv:  

 Vi arbejder med Greves skoler omkring Åben Kultur, hvor alle 8. klasser fra 

kommunens skoler besøger museets to afdelinger og følger forløb, hvor de 

lærer om Greves unikke historie (50 klasser).  

 Museet understøtter kommunens ambitioner om at være en demensvenlig 

kommune gennem erindringscaféer, udviklet specifikt til ældre medborgere med 

demens. 

 Vi bidrager til, at seniorer kan være aktive medborgere, som bidrager til 

fællesskabet gennem de lokalhistoriske foreninger og frivilligt arbejde på 

museerne og i arkivet.  

 

Branding og erhvervsliv 

Museerne byder i høj grad direkte ind i kommunens tilflytnings- og brandingstrategi og kan 

med gæster fra hele Danmark om nogen sætte Greve på landkortet som et sted, hvor man 

ønsker at bosætte sig. De borgere, som kommunen ønsker at tiltrække, er netop borgere, 

som efterspørger lokale kulturhistoriske tilbud og viden om det samfund, de bosætter sig i. 

 

 



 

 

Side 3/3 

Konsekvenserne af en lukning er vidtrækkende 

Der findes kun én institution i Greve Kommune, som har til opgave at passe på og formidle 

kommunens historie til evig tid, det er Greve Museum. Museet fastholder og formidler 

historien om de mennesker, der har været med til at bygge Greve op til det, det er i dag.  

 

Lukkes museerne vil Greves borgere miste deres kollektive erindring.  

 

Skolerne og museets brugere vil ikke kunne finde lignende tilbud på andre museer i 

omegnen, da ingen andre museer fortæller om Greves særlige historie eller om Danmark 

som neutralt land under 1. Verdenskrig. 

 

På Greve Museum er tidligere generationers historie indlejret i museets og arkivets samling 

til gavn for både nuværende og fremtidige borgere.  

 

Besluttes det at lukke museerne, vil denne beslutning ikke senere kunne omgøres.  

 

På vegne af Greve Museums lokal-MED 

 

 

Mikkel Hansen Stage 

Næstformand for Greve Museums lokal-MED 

mihs@greve.dk 
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