
Høring af besparelseskatalog i forbindelse med Budgetopfølgning 0 for
2023

BESLUTNING

Besparelseskatalog fra MED-organisationen forslag 12 om egenbetaling på
indkøbsordningen

Greve Seniorråd finder det ikke rimeligt at finde besparelsen på dette område, da det vil
ramme den svageste gruppe borgere. Herunder er seniorrådet bekymrede for, at
besparelsen vil kunne medføre en række afledte økonomiske- og sundhedsmæssige
konsekvenser på længere sigt. De økonomiske konsekvenser kan på sigt være, at
borgerne hurtigere end tidligere skal bevilges madservice, som også koster penge for
kommunen. De sundhedsmæssige konsekvenser kan på sigt være, at borgerne ikke får
tilstrækkeligt med ernæringsrigtig kost, hvis de ikke har råd til at betale for at modtage
vare i hjemmet. Tilsammen vil det være sandsynligt, at denne besparelse vil påvirke
livskvaliteten for de svageste borgere i Greve Kommune, og det ønsker Greve Seniorråd
ikke at bakke op om.

Besparelseskatalog fra ledelsen forslag 17 om elever i normering

Greve Seniorråd støtter besparelsesforslaget under forudsætning af, at eleverne får den
nødvendige faglige støtte og vejledning, der kan sikre, at de kan udføre deres
arbejdsopgaver i henhold til Greve Kommunes kvalitetsstandarder.

Fremstilling

Sagsprocedure
Greve Seniorråd.

Resume
I sagen skal Greve Seniorråd afgive høringssvar til forslag 12 og 17 i besparelseskataloget,
som vedrører ældre i Greve Kommune.

Indstilling
Administrationen indstiller, at Greve Seniorråd afgiver høringssvar til forslag 12 og 17 i
besparelseskataloget.

Sagsbeskrivelse
Greve Kommune står i en udfordrende økonomisk situation. På trods af markante fælles
prioriteringer i sommerens budgetforlig oplever vi, at udgifterne til energi og områderne der



varetager børn og voksne med særlige behov stiger ud over det forventelige. Det betyder, at vi
allerede nu her i starten af 2023 kan se, at vi er nødt til at prioritere i kommunens opgaver og
ydelser i 2023 – ellers kommer vi simpelthen til at bruge flere penge end vi har og til at
overskride de rammer, der er udstukket fra staten.

Greve Seniorråd skal i vedlagte besparelseskatalog afgive høringssvar til følgende forslag:

Forslag 12 om Egenbetaling på indkøbsordningen under ”Besparelsesforslag fra MED-
organisationen”

Forslag 17 om Elever i normeringen under ”Besparelsesforslag fra Ledelsen”.

Kommunikation
Høringssvar offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside den 1. februar 2023 forud for
ekstraordinært møde i Økonomiudvalg og Byråd den 6. februar 2023.

Tidsplan
Rådsmedlemmer har den 20. januar 2023 modtaget indkaldelse til et ekstraordinært møde den
30. januar 2023, hvor de afgiver høringssvar til besparelseskataloget. Høringssvar skal senest
fremsendes til Greve Kommunes budget mailboks den 31. januar kl. 12.00.
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