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Høringssvar til budgetforslag 2017
Vdr. SÆ 12-B-2
I budgetforslaget 2017 foreslår man at nuværende standard for praktisk hjælp til rengøring ændres fra
rengøring hver 2. uge til rengøring hver 3. uge. Herved forventer man en besparelse på kr. 2.000.000.
Hvis denne besparelse bliver vedtaget, vil det betyde, at de 972 borgere optalt i maj 2016, som i øjeblikket
modtager rengøringshjælp hver 2. uge, skal have revurderet deres sag.
En revurdering skal være konkret og individuel. Rigtig mange af denne persongruppe vil have behov for at
visitator møder op i hjemmet, evt. planlagt med pårørende som bisiddere.
Andre vil kunne revurderes igennem en telefonsamtale. Her skal man dog være opmærksom på hvorvidt
den enkelte borger magter at gennemføre en sådan afdækning af behov igennem telefonen.
Af de 972 borgere, er der en gruppe borgere, som nu får rengøring hver uge, da de er en særlig sårbar
gruppe, der tit har komplekse psykiske og fysiske lidelser.
Disse vil af sundhedsmæssige årsager ikke kunne nedjusteres til rengøring hver 3. uge.
Derudover, vil der samtidig være en gruppe borgere, der nu får hjælp hver 2. uge, som vi vurderer af
sundhedsmæssige årsager, heller ikke vil kunne nedbringes til at få rengøring hver 3. uge. Disse borgere
kunne fx være svagtseende borgere, inkontinente borgere, socialt udsatte borgere, borgere med væsentlig
nedsat initiativ, depression eller anden psykisk udfordring.
Alle er borgere, vi tit støder på i vores hverdag, og som er en stor del af vores samlede borgergruppe.
Vi kan være bekymrede for, om der kan hentes den forventede besparelse på kr. 2.000.000, eftersom en
del af borgerne, efter en individuel konkret vurdering, fortsat vil være berettiget til hjælp til rengøring,
oftere end hver 3. uge.
Ud fra vores erfaring, vurderer vi, at det i gennemsnit vil tage 2 timer pr. borger at foretage besøg eller
telefonvisitation, dokumentere, udmåle hjælp og lave afgørelse. Det svarer til 2054 timer. Med ferie,
pauser og møder indregnet, svarer det til én mands arbejde i 70 uger. Dvs. at Visitation og
Hjælpemiddelafdelingen vil have behov for at få tilføjet ét årsværk i 1½år, for at kunne gennemføre de
planlagte besparelser, når den daglige drift samtidig skal opretholdes.
Vores erfaring er, at de klagesager der er på §83 hjælp, hovedsageligt er på rengøring.
Med en serviceforringelse på den praktiske hjælp til rengøring, forventer vi, at der vil komme en øget
mængde klagesager. Disse klagesager vil være tidskrævende og vil forlænge øvrig sagsbehandlingen.
Ovenstående besparelsesforslag på SÆ’s områder, vil øge de daglige arbejdsopgaver i Visitation og
Hjælpemiddelafdelingen. Det vil resultere i længere sagsbehandlingstider, og de forventede besparelser vil
derudover blive mindre.
Vi vil gerne være med til at løfte de opgaver, som byrådet beslutter, og vi håber, at I er opmærksomme på,
at når man foreslår besparelser på et område, vil det ofte have konsekvenser andre steder i Kommunen.
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