
Greve Seniorråd  

Høring af budgetforlig 2021 

Den 17.9.2020, Greve Kommune 

Greve Seniorråd bifalder, at alle besparelser på ældreområdet er blevet nedstemt, da det 

er afgørende for at Greve Kommune kan opretholde en værdig ældrepleje. Herunder 

særligt i en tid, hvor antallet af plejekrævende ældre er kraftigt stigende allerede i dag og i 

de kommende år frem.  

 



Handicapråd 17.09.20 – høringssvar til Social-, Sundheds og Psykiatriudvalget 

 

DH-siden i Handicaprådet har følgende høringssvar: 

 

 

 Forliget ligner det som DH-siden indstillede ved budgethøringen ift. indtægter 

 Den samlede virkning af bloktilskud og udligning har betydet at kommunen har fået 200 mil mere 
og bør betyde at der bliver plads til aktivitet i kommunen  

 På udgiftssiden bemærkes det at de ansættelser DH-siden anbefalede er en del af forliget og DH-
siden tog forbehold for de tilhørende besparelser ift. ansættelserne skal kunne gennemføres. 
Hvis man tillemper ydelser til borgere i Greve Kommune skal det ske med hensyn til 
retssikkerheden.  

 



Område-MED Center for Sundhed & Pleje 

Høring af budgetforlig 2021 

Den 16.9.2020, Greve Kommune 

Område-MED finder det glædeligt at der ikke er foretaget besparelser på ældreområdet. 

I forhold til aftalepapiret, hvor det fremgår, at der afsættes 585.000 kr. til bekæmpelse af 

ensomhed på ældreområdet, har Område-MED følgende ønsker for udmøntning: 

 Flere midler til inkontinens koordinator, der kan udvide vejledningsordningen, som 

der opleves behov for i både hjemmepleje og på plejecentre. Mange der lider af 

inkontinens oplever ensomhed, fordi de isolerer sig grundet deres problematikker. 

 Opnormere ordningen med husalfer på plejecentre. 

 Pårørende til borgere med demens opleves meget påvirkede af deres situation, og 

der kunne laves en indsats målrettet denne borgergruppe, så de ikke isolerer sig, 

fordi de skal passe på deres kære. 

 Der kunne ansættes en forflytningskoordinator for hjælpemidler, så antallet af 

arbejdsulykker kan mindskes. 

 



10. september 2020 

 

Område MED Job & Socialservice – høringssvar til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 

 

Social-, Sundheds og Psykiatriudvalget 

Det er positivt at man fra politisk side ønsker at fastholde budgettet til velfærdsteknologi således der kan 

arbejdes videre med de ambitioner der er med borgernes muligheder og det kvalificerer beslutningen om, 

at vi skal være styrende indenfor velfærdsteknologien. 
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