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1. Høring af direktionens budget 2023-2026 

Greve Seniorråd afgav høringssvar til budget 2023-2026. 
 
Sundheds- og Omsorgsudvalget 
 
5.01: Tema 1 ”Omprioritering af serviceudvidelser” 
Greve Seniorråd finder det meget beklageligt, at klippekortordningen 
bortfalder, fordi det har givet ekstra livskvalitet for de svageste 
borgere. Men når der skal prioriteres, vil det sandsynligvis gøre 
mindst ondt i relation til de øvrige besparelsesforslag. 
 
Det er glædeligt at se, at medarbejdernes arbejdsvilkår prioriteres i 
forhold til at investere i at fastholde faste weekendvagter hver 3. 
weekend fremfor hver 2. weekend. 
 
Det er beklageligt, hvis der sker besparelser på den palliative indsats 
på rehabiliteringscentret Hedebo. Greve Seniorråd ser derfor, at 
besparelsesforslaget gradueres. 
 
Det vil være en væsentlig nedbringelse af beboernes livskvalitet, hvis 
husalferne indgår i besparelserne. Derfor kan Greve Seniorråd ikke 
bakke op om besparelsesforslaget. 
 
Der er opbakning til besparelsen af en kronikervejleder godkendes, 
fordi opgaverne kan håndteres af øvrige medarbejdere i ældreplejen 
fx sygeplejersker. 
 
5.01: Tema 2.1 ”Prioriteret drift af hjemmeplejen” 
Greve Seniorråd betragter det som en menneskeret, at borgere kan 
komme i bad to gange om ugen. Derfor kan rådet på ingen måde 
imødekomme dette besparelsesforslag. 
 
Det vil være beklageligt, hvis serviceniveauet ændres i forhold til 
rengøring, men bad er i denne sammenhæng vigtigere end 
rengøring. 
 
Der er opbakning til besparelse af vedligeholdende træning i 
hjemmeplejen, fordi opgaven bedre varetages i Træningsenheden. 
 
Der er opbakning til investering i Liva-app. 
 
5.01: Tema 2.2 ”Prioriteret drift af plejecentrene” 
Greve Seniorråd bakker op om forslaget om, at reducere 
serviceniveauet i forhold til rengøring på plejecentrene. 
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5.02: Tema 3 ”Sundhed og aktiviteter for pensionister” 
Det er bekymrende at der spares på midler til pensionister og 
frivillige, fordi de løfter en stor opgave i forhold til fx bekæmpelse af 
ensomhed. Desuden er det i modstrid med ambitionerne i tema 4 om 
øget samarbejde med frivillige. Men rådet imødeser, at besparelser i 
forhold bortfald af §79 og de variable udgifter i 
Sundhedsfremmepuljen kan gradueres. 
   
Greve Seniorråd kan ikke bakke op om at spare på de faste 
driftsudgifter til idrætsforeningerne, fordi de leverer en økonomisk 
effekt indsats målrettet træning til ældre. Hvis træning til ældre 
bortfalder, vil vi risikere at udgifterne til kompenserende hjælp vil 
stige på længere sigt. 
 
Tema 4: Civilsamfund som aktiv medspiller og perspektiver på 
fremtidens velfærd for ældre 
Greve Seniorråd er enige i at samarbejdet med civilsamfundet skal 
styrkes, men det kræver investering i tid og økonomi. Se i øvrigt 
høringssvar til tema 3. 
 
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 
 
2.01: Nedlæggelse af offentlige toiletter 
Det vil være uhensigtsmæssigt at lukke toiletterne, fordi mange 
ældre har inkontinens og/eller er dårligt gående. Hvis de offentlige 
toiletter lukkes, kan disse borgere opleve det som en barriere i 
forhold at komme ud i det offentlige rum, og det vil begrænse deres 
muligheder for at deltage i det sociale liv. 
 
 


