Høringssvar ifm. budgetanalyse af rengøringsopgaver i Greve Kommune
Greve Seniorråd
Indgivet den 27. maj 2019
Delanalyse 1:
På baggrund af den i 2019 offentliggjorte rapport fra VIVE, der viser, at andelen af ældre, som
modtager hjælp til bl.a. rengøring er halveret siden 2007, er Greve Seniorråd bekymrede for, at
etablering af et servicekorps kan skabe yderligere forringelser.
Greve Seniorråd støtter bekymringen, som medarbejderne i Greve Kommune har adresseret om,
at ufaglærte medarbejdere ikke har samme uddannelsesmæssige forudsætninger for at observere
borgernes sundhedstilstand, hvilket kan påvirke det forebyggende arbejde i negativ retning
Delanalyse 2:
Greve Seniorråd tog orientering til efterretning med bemærkning om, at der fortsat skal være
mulighed for, at en medarbejder hver femte eller sjette uge kommer og støvsuger i hjørnerne.
Delanalyse 3:
Greve Seniorråd tog orientering til efterretning med bemærkning, at det er en bekymring, at der
kommer flere medarbejdere i borgernes hjem.

Greve Handicapråd
Indgivet den 28. maj 2019
For det første hviler hele analysen på et usikkert grundlag, da datamaterialet angiveligt ikke er
opdateret, således at tallene kun kan opfattes som skøn over eventuelle besparelser (potentialer
omkring udfordringer i det økonomiske råderum!).
Spørgsmålet for Handicaprådet
1) Udføres rengøringen både på plejecentre og hjemme på en forsvarlig måde, således at
køkken og badeværelse rengøres hygiejnisk. Støvsugning af øvrige beboelseslokaler er
vist ikke lige så smittefarlig som de våde områder.
2) At der kommer færrest mulige personer i de private hjem, og at eventuel negativ udvikling
opdages og opfanges tidligst mulig.
3) At rengøringen sker på en effektiv måde, samtidig med at der tages hensyn til den enkeltes
behov.
4) Spørgsmålet om udlicitering af rengøringsopgaver må bero på et skøn, men privat
udlicitering må betyde dobbeltadministration og et vist spild på privat dækningsbidrag.
5) Man kan selvfølgelig sætte arbejdsløse i arbejde som rengøringsassistenter, men en vis
oplæring vil være nødvendig, man kan ikke forudsætte at alle kan gøre rent.
Der kalkuleres med en besparelse på 585.373 kr. et meget præcist beløb på baggrund af en
usikker beregning. Vi i Handicaprådet anser besparelsen for, som det hedder i indledningen,
hvilende på et meget usikkert datagrundlag. Det er således ikke nogen sikker besparelse, der
lægges op til og spørgsmålet er om analysen ikke er kommet lidt for tidligt i forhold til
datagrundlaget. Det kan måske skyldes en akut udfordring i økonomien.
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Jeg har her ikke taget stilling til robotstøvsugere, det er en teknisk detalje, der er blevet
betegnet, som et almindeligt forbrugsgode af Ankestyrelsen.

