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Høringssvar afgivet af:

Lokal-MED Hjemmeplejen, Sygeplejen og FAF

Dato:

22. september 2021

HØRINGSSVAR:
Lokal-MED for Hjemmeplejen, Sygeplejen og FAF har drøftet de prioriteringsforslag, der
vedrører SUOC, og vil gerne afgive følgende høringssvar:
Indledningsvist vil vi gerne give udtryk for, at vi finder det vanskeligt at se mulighed for
yderligere effektiviseringer inden for det område, vi dækker. Vi er af den opfattelse, at vi har
effektueret arbejdsgange m.m. for at få enderne til rimeligt at hænge sammen, ligesom vi
tænker, at det der kan skæres væk, er skåret væk over de senere år. Vi kan derfor heller ikke
pege på alternative forslag, der hvor vi måtte anbefale, at de udsendte forslag ikke
gennemføres.
ÆSU02 Øget medbestemmelse til hjemmeboende borgere, om hvornår de ønsker det varme
måltid
Vi er bekymrede for, at gennemførelse af dette forslag vil betyde, at hjemmeplejen skal løse
flere opgaver i de samme plejepakker, og dermed kommer til at løbe stærkere. Der kan
desuden være borgere, der i dag klarer sig uden hjælp, som får behov for hjælp fremover.
ÆSU05 Ophør af kørsel til træning
Vi ser en risiko for at borgerne vil fravælge træning, og at de dermed får faldende
funktionsniveau.
ÆSU09 Øget brugerbetaling for madservice for plejecenterbeboere og hjemmeboende
Vi ser en risiko for at borgerne vil fravælge madservice og derfor få en dårligere
ernæringstilstand, hvilket kan medføre at de får faldende funktionsniveau.
TVÆR01 Rammereduktion på 1 pct.
Vi ser med stor bekymring på dette forslag. De borgere, vi skal hjælpe, får flere komplekse
behov, der kræver involvering af flere faggrupper. Det skaber øget behov for koordinering af
ydelser på tværs, hvilket presser indholdet i plejepakkerne op, ligesom det sætter områder
med fast budgetramme yderligere under pres. Vi kan derfor ikke bakke op om dette forslag.
ØU01 Reduktion af udgifter til vedligehold af kommunens bygninger
Vi ser med bekymring på dette forslag i forhold til arbejdsmiljøet – særligt indeklimaet.

Høringssvar til budget 2022-25

