HØRINGSSVAR IFT. GENÅBNING AF BUDGET 2020.
Afdelingen fra visitation til sundhed og omsorg fremsender hermed høringssvar, som vil påpege hvilke
konsekvenser det vil få for vores afdeling, hvis genåbningen af budget 2020 vedtages.
ÆNDRING AF SERVICENVEAU MEDFØRER ØGEDE OPGAVER TIL VISITATIONEN.
I genåbning af budget 2020 er der lagt op til ændring af serviceniveauet i forhold til rengøring fra hver 2.
uge til hver 3. uge. Hvis man vælger at vedtage denne besparelse, vil det betyde, at de 918 borgere optalt
april 2020, som i øjeblikket modtager rengøringshjælp hver 2. uge, skal have revurderet deres bevilling. Det
betyder, at samtlige borgere skal kontaktes af en visitator med henblik på dette, da bevilling af hjælp efter
§ 83, tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp til opgaver, som den
enkelte borger ikke selv kan udføre. Disse revurderinger består enten af et telefoninterview eller et
visitationsbesøg i hjemmet. Ud af de 918 borgere, som modtager hjælp til rengøring, så er der en gruppe af
borgere, som får hjælp til rengøring hver uge. Disse borgere har ofte komplekse fysiske og/eller psykiske
lidelser. Det kunne være svagtseende borgere, borgere med inkontinens, socialt udsatte borgere, borgere
med væsentligt nedsat initiativ, depression eller anden psykisk udfordring. Vores umiddelbare vurdering
er, at de af sundhedsmæssige årsager ikke kan nøjes med rengøring hver 3. uge. I vejledningen står der, at
det er det kommunalt fastsatte serviceniveau, som er udgangspunktet for, hvad borgeren kan forvente af
hjælp, det kan dog være nødvendig at fravige dette, hvis borgerens behov nødvendiggør dette.
Det er således usikkert om den planlagte besparelse på 12-B-9. kan blive så høj som forventet.
Ud fra vores erfaring, vurderer vi, at det i gennemsnit vil tage 2 timer pr. borger at foretage besøg eller
foretage telefonvisitation, dokumentere, udmåle hjælp og sende en skriftlig afgørelse. Det svarer til 1836
timer, næsten et årsværk.
Vores erfaring viser, at de klagesager vi ofte får, er på § 83hjælp til rengøring. Med en ændring af
serviceniveauet på den praktiske hjælp, forventer vi, at der vil kunne komme en øget mængde klagesager.
Disse klagesager vil være tidskrævende og vil forlænge sagsbehandlingen og denne tid er ikke medregnet i
det ovenstående regnestykke.
ÆNDRING AF SERVICENIVEAU VIL MEDFØRE ØGEDE UDGIFTER PÅ ANDET OMRÅDE, SAMT ØGE OPGAVER
TIL VISITATIONEN.
Vi kan også i genåbningen af budget 2020 se, at der skal ændres i tilbuddet til borger med demens. De
borger, som er vant til at et tilbud 2 gange ugentligt i værestedet, kan kun fremadrettet få 1 tilbud, hvis
dette forslag vedtages. (12-B-10) Disse borgere bor ofte med en rask ægtefælle og når borgeren med
demens er i et kommunalt tilbud, er det den raske ægtefælles mulighed for at ”få fri”, kunne få handlet ind,
gå tur, besøge familie og venner. Vi vurderer, at der vil kunne blive et større behov for § 84 hjælp, som er
afløsning i eget hjem. Det vil blive en dyrere løsning, da der her er tale om 1-1 kontakt. Så den besparelse,
som man vil få på et område kan medføre øgede udgifter på et andet område.
Hvis denne besparelse vedtages vil det medføre, at visitationen får en øget mængde af opgaver, da
bevilling af aflastende hjælp efter § 84, er en opgave, som vi varetager.

BESPARELSER PÅ KONTO 6.
I genåbningen af budget 2020 er der lagt op til en besparelse på konto 6 under ældrechefen.(10-B-2) Vi
frygter, at disse besparelser vil medføre personalereduktion, da det eneste, som man kan spare på i vores
afdeling er lønkroner. Med de besparelser, som der er lagt op til i 2020 og de næste 4 år, så vil det medføre
fyringer i vores afdeling.
I vores afdeling vil vi blive presset på flere parametre med denne genåbning af budget 2020. Der er lagt op
til, at der skal ske en besparelse på konto 6, som betyder personalereduktion og samtidig lægges der med
de øvrige besparelser op til, at der vil ske et øget pres i vores dagligdag, da vi vil få en meget stor øgning i
vores daglige opgaver, som beskrevet i det første 2 afsnit i dette høringssvar. Vi er i forvejen en afdeling,
som er meget presset og har svært ved at overholde de politisk vedtagne sagsbehandlingsfrister.
Med øgede mængde af opgaver og reducering af personale, så vil vi gøre opmærksom på, at konsekvensen
af dette vil medføre, at de enkelte medarbejdere vil få mere travlt, der er risiko for øget stress og dermed
risiko for øget sygefravær i afdelingen. Det psykiske arbejdsmiljø vil blive meget påvirket. Desuden er der
risiko for, at de ansøgninger, som afdelingen modtager ikke kan blive behandlet med den nødvendige
analyse og store omhu og det vil kunne medføre, at borgeren ikke får den rette hjælp eller de rette
hjælpemidler. At der bliver indkøbt dyrere hjælpemidler end nødvendigt.
Det vil heller ikke være muligt at varetage den lovpligtige løbende justering af hjælpen. Borgeren kan få
enten for lidt hjælp eller måske for meget hjælp. Desuden kan borgeren have genbrugshjælpemidler i
hjemmet, som ikke længere benyttes og de ville kunne gavne hos en anden borger i kommunen.
Hvis I vedtager de punkter, som angår vores afdeling i denne genåbning af budget 2020, så er I samtidig
nødt til at fastsætte nye sagsbehandlingsfrister, da vi ikke vil kunne overholde de nuværende frister. Med
nuværende bemanding i vores afdeling har vi allerede svært ved at overholde de nuværende frister.
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