Høringssvar:
Vedr. nedlukning af pladser i Søhusparken samt afvikling klippekort og værdighedspulje.
Hvis der besluttes at lukke 10 pladser ned.
Det er vigtigt at det gøres drift sikkert. Altså, kan man ikke bare lukke 10 pladser i morgen.
De skal placeres rigtigt i forhold til der også kan spares personale timer. Det er vigtigt at dette gøres i tæt
samarbejde med plejecenterets ledelse.
Det er vigtigt man også har øje for nedlukning af pladser kan få indflydelse på rekruttering. Vi har tilbudt
mindre arbejdes weekender til assistenter med godt resultat, vi har flere på vej ind. Vi kan ikke tilbyde
dette, hvis fremmødet skal presses så langt ned.
Grundet tidligere dårlige tilsyn, har vi brug for assistenter for at sikker et højt fagligt niveau. Vi har et fælles
ansvar, for at sikre vi gøre hvad der skal til så vi aldrig står i sådan et tilsyn igen.
Vi ved i har sagt at vi skal det her sammen og derfor vil vi gerne tilbyde at holde et møde med jer og
triogruppen i Søhusparken.
Vi har forståelse for det økonomiske grundlag. Men vi har brug for at det gøres i et tempo hvor budgettet
også kan nå at reguleres til i fremmøde. Så det ikke kommer til at betyde et dårligere serviceniveau for de
borgere der bor i Søhusparken, end dem der bor andre steder.
Det samme gælder hvis man genåbner pladser igen at det også varsles så der kan ansættes personale i
stedet for vikarer.
Vi vil ikke bremse det, men vi vil gerne samarbejde om det.
Vedr. klippekort og værdighedspulje.
Hvis man går ind og tager klippekort og værdighedspulje er vores bekymring for borgernes trivsel.
Plejepersonalet har ikke tid til at give det ekstra, i en travl hverdag. Vi vil få flere ensomme. Og vi vil få mere
presset personale, og vi kan frygte at vi driver dem der brænder for faget væk. Da de føler sig
utilstrækkelige. Og dette vil helt sikkert højne sygefraværet.
Hvem skal gives det indhold i hverdagen de har brug, når vi ikke længere har tid?
Vi kan heller ikke få frivillige der kan løfte så stor en opgave. Vores borger kræver faglig viden.
Vi vil appellere til man genovervejer værdighedspuljen, da den er kernen af livskvalitet for beboerne.
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