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Høringssvar
BP-rådet på Bøgebakken Plejecenter har på rådets møde den 26. sept. 2022 nedenstående kommentarer til
høringsmaterialet.

•

Det er positivt, at normeringerne på dagtilbud, skole, hjemmepleje og plejecentre ikke må
berøres af de besluttede budgetreduktioner på 15. mill. kr.

•

De beskrevne forslag fra CVO tages til efterretning i forventning om, at intentionerne om, at
reduktionerne som nævnt ikke får konsekvenser for serviceniveauet.

Bøgebakken, den 26. sept. 2022
På Beboer- og pårørenderådets vegne

Med venlig hilsen
Erling Christensen
Formand for BP-rådet
v. Bøgebakken Plejecenter

Charlotte Thygesen
Plejecenterleder Bøgebakken Plejecenter
Sekretær for BP-rådet

Til Kommunalbestyrelsen

Hvalsø, 13.09.2022

Udtalelse til budgetbeslutning fra 2021 om budgetreduktion på 15 mill. i årene 2023 og frem

Medarbejdersiden i Center for Borgerservice og Digitalisering er stærkt bekymret for de konsekvenser som
besparelserne vil have i sin helhed.
Helt specifikt finder vi det stærkt problematisk, at karensperioden bliver udvidet fra 1 til 2 måneder.
Såfremt det bliver besluttet har vi en frygt for, at det vil medføre en dårligere trivsel, øget stress og sidst
men ikke mindst, vil serviceniveauet over for borgerne forringes med fx overskredne
sagsbehandlingsfrister, længere ventetider i Kontaktcenter og færre tider til personlig betjening.
Vi foreslår, at Kommunalbestyrelsen tager 1,5 mill. af kommunens likvide kassebeholdning og bibeholder 1
måneds karantæne ved stillingsopslag.

Venlig hilsen

Medarbejderne i Centerudvalget for Borgerservice og Digitalisering

Centerudvalget har følgende bemærkninger til de foreslåede besparelsesforslag
Tre forslag, der vedrører besparelser på specialundervisningsområdet på samlet 270.000 kr.
- Der er igangsat en større forandring i CBL, der vedrører anvendelsen af
specialundervisningsmidlerne og derfor bør der udvises stor forsigtighed med at spare penge på
området i en forandringstid. Desuden ser Centerudvalget, at de afsatte midler er tiltænkt børn, der
har behov for støtte. Det er børn, hvor der bør være opmærksomhed på, at man yder den rette
støtte. Derfor udtrykker Centerudvalget betænkelighed overfor de foreslåede besparelser
Reduktion i Flexpuljen.
- Centerudvalget er betænkelig overfor om den foreslåede besparelse vil medføre at mulighederne
for at oprette og fastholde kolleger i flexjob reduceres. Der er i Centerudvalget opmærksomhed på
mål om det rummelige arbejdsmarked og plads til kolleger, der har behov for flexjob muligheden.
Der er derfor en bekymring for de afledte konsekvenser af det stillede besparelsesforslag.
Sendt på vegne af centerudvalget.

Dato: 16.09.2022
J.nr.:

Høringssvar budgetreduktion på 15 millioner – Center for
Service og Ejendomme

Centerudvalget har følgende høringssvar:
•

Der er travlhed i administrationen og en oplevelse af det
allerede er svært at nå opgaverne i hverdagen. Forslaget om at
forøge vakanceperioden fra 1. mdr. til 2. mdr. er en væsentlig
forringelse af handlemulighederne for at rekruttere og sikre opgaver
bliver løst i en lille organisation som Lejre. Lejre Kommune har en
størrelse der gør, at der er fagpersoner der sidder alene på områder og
ved en vakance vil det være af væsentlig betydning og med
serviceforringelser til følge, hvis der ikke kan ske genbesættelse før
efter 2 måneder. Forslaget bør optimalt vis fjernes eller reduceres til at
være 1 måned og udfases igen efter år 2023.

Venlig hilsen
Centerudvalget for Service og Ejendomme

Hermed høringssvar på udmøntningen af de 15 mio. kr. besparelser.
Karensperiode
Det er i borgmesterens budgetforslag foreslået, at karensperioden ved vakante stillinger skal øges fra en
måned til to måneder.
Vi mener, at i en lille organisation som Lejre Kommune i væsentlig grad vil forringe vores muligheder for at
sikre, at opgaverne bliver løst. Og det vil især være et problem i de små afdelinger, hvor der sjældent er en
anden, der kan dække ind. Det har allerede haft betydning for centrene, da det blev besluttet, at der skulle
være en karensperiode på 1 måned.
Lejre Kommune har en størrelse, der gør, at de fleste fagpersoner sidder alene med deres fagområder, og
ved vakance vil det derfor have en stor betydning for opgavens udførelse, formentlig med
serviceforringelser til følge.
Dette forslag har naturligvis størst påvirkning på de mindre centre, der ikke har budgetter, som kan rumme
en ekstra måneds betaling til den centrale kasse samt udbetaling af ferier ved fratrædelser.
Forslaget bør derfor udgå af besparelsesforslagene eller alternativt reduceres til én måned – og med en
udfasning af forslaget igen fra år 2024.
Administrative besparelser
Dette angår ikke et specifikt punkt, men er et generelt høringssvar ift. besparelser på det administrative
personale.
Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker, at kommunen skal være i udvikling, så kræver det administrativt
personale også. Hvis vi ønsker at være en kommune, som ikke er konstant bagud på de innovative og
bæredygtige løsninger, så kræver det administrative hænder. Hvis man i fagudvalgene ønsker at få nye
afdækninger eller evalueringer af forskellige løsninger eller mere ledelsesinformation om forskellige
udviklinger, så kræver det administrative hænder.
Hvis Kommunalbestyrelsen bliver ved med at have et fokus på at flytte ressourcer fra det administrative
personale til de ”varme hænder”, må I også have åbne øjne for, at der allerede er skåret ind til benet på
flere områder, og at dette sker på bekostning af service, kvalitet, medarbejdertrivsel og mulighed for
udvikling i kommunen.
På vegne af CSI’s MED-organisation.

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Tel. 46 46 46 46
www.lejre.dk

Mette Molin
Centerchef

Telefon 24 81 39 37
E-mail: memol@lejre.dk

Høringssvar budget 2023 - 2026, Centerudvalg i
Center for Velfærd og Omsorg
Centerudvalget (CU) i Center for Velfærd og Omsorg (CVO) har på ordinært CU-møde
den 15. september 2022 gennemgået hhv. budgetreduktion på 15 mill. samt
borgmesterforslag for budget 2023-2026.
Hermed fremsendes et samlet høringssvar fra CU i CVO, der er baseret på en samling af
høringssvarene fra LU´erne i Genoptræning, Visitation og Hjælpemidler, Hvalsø
Ældrecenter, Ammershøjparken Ældrecenter, Bøgebakkens plejecenter, Aktivitetscentre
samt hjemmepleje/sygepleje.
Høringssvar vedr. Budgetbeslutning fra 2021 om budgetreduktion på
15 mio. kr. i årene 2023 og frem

CU tager oplægget til budgetreduktioner til efterretning og finder det positivt, at
normeringerne på dagtilbud, skole, hjemmepleje og plejecentre ikke må berøres af de
besluttede budgetreduktioner på 15. mill. kr.
CU har derudover nedenstående kommentarer til høringsmaterialet:
1. Reduktion i Genoptræningen (280.000 kr.)
Det vurderes, at det overordnede serviceniveau vil kunne fastholdes på nuværende
tidspunkt, trods reduktion i lønbudget. Det er naturligvis under forudsætning af, at krav
og efterspørgsel på genoptræningens indsatser ikke ændres væsentligt fra nuværende
krav og efterspørgsel.
For at kunne fastholde det nuværende serviceniveau med den udmeldte besparelse vil
Genoptræningen arbejde med yderligere optimeringer og tilpasninger, som bl.a. betyder
bedre udnyttelse af personaleressourcer.
Vi vil bl.a.:
• Fortsætte den igangværende udvikling hen imod en mere behovsorienteret
vurdering af borgerne, og dermed sikre, at borgere får differentieret hjælp
afhængig af deres behov for genoptræning og støtte. Borgere med stort behov
for hjælp tilbydes dette. Ressourcestærke borgere med vurderet mindre behov
for hjælp til genoptræning, tilbydes mindre intensiv indsats, som skal
understøtte egen mestring i forhold til varetagelse af selvtræning
• Arbejde målrettet med rammer og kriterier for tilbud af hjemmetræning, og
herved sikre, at borgere udelukkende tilbydes genoptræning i hjemmet af klare,

•

faglige årsager. Det forventes at betyde mindre køretid for terapeuterne, og
derved mere tid afsat til direkte borgerkontakt.
Fortsætte arbejdet omkring beskrivelse og implementering af effektive
genoptræningsforløb, hvor fokus er vidensbaseret faglig kvalitet, tværfagligt
samarbejde, og borgerinddragelse. Dette gældende for både vores ambulante
borgerforløb, borgerforløb på midlertidige pladser, i plejeboliger og på
institutioner.

Vi ser med bekymring på mulige yderligere fremtidige reduktioner i genoptræningens
lønbudget, og kan ikke se, at vi kan imødekomme yderligere besparelse uden, det vil få
betydning for vores tilbud til kommunens borgere.
Som alle andre steder i det nære sundhedsvæsen ser vi, at de borgere vi modtager til
genoptræning, er stadigt mere svækkede og komplekse grundet regionale tiltag og
stramninger. Den udvikling ser ikke ud til at ændres, og vi kan tillige imødese en
demografisk udvikling med flere ældre og syge borgere – som alle har krav på
tilstrækkelig genoptræning for at blive så selvhjulpne som muligt.
Genoptræningen løser også opgaver i andre centre, fx Jobcentret. Aktuelt løses disse
opgaver for samarbejdspartnere internt i Lejre Kommune, uden intern afregning, og
mulig afregning herfor er aktuelt uafklaret. Ved yderligere besparelser vil vi ikke kunne
tilbyde disse ydelser og indsatser. Det vil naturligvis betyde både en merudgift i
kommunens andre afdelinger og centre, men det vil også betyde et mindre koordineret,
og evt. mindre effektivt forløb for vores fælles borgere.
2. Reduktion i Visitation og Hjælpemidler (75.000 kr.)
Vi lægger op til, at reduktionen sker primo 2023 ved at reducere i lønbudgettet til
hjælpemiddeltekniker. Vi ser mulighed for at effektivisere samarbejdet med det fælles
hjælpemiddeldepot, med afsæt i bedre udnyttelse af hjælpemiddelteknikers arbejdstid,
svarende til en nedjustering af normtid på 7 timer ugentligt. Vi forventer ikke, at en
effektivisering vil have betydning for serviceniveauet.
3. Reduktion på Aktivitetscentre (100.000 kr.)
Det vurderes, at der fortsat vil kunne afholdes arrangementer og gives støtte til nye
initiativer trods reduktionen i budgettet.

2

Høringssvar fra Ejendomme (Forenet rengøring)
I forslaget til reduktion på 15 mio. er der forslag om, at reducerer arbejdstiden for administrativ
medarbejder svarende til 50.000 kr.
Afdelingen har efterfølgende arbejdet videre med ”gode” besparelsesforslag og er kommet frem til, at der
ved anderledes arbejdsprocesser, opsigelse af frankeringsmaskine m.v. omkring brevhåndtering og
frankering, er det muligt at finde knap 50.000 kr. Vi vil derfor foreslå at besparelsen findes ved den denne
omlægning i stedet for nedsættelse af adm. tid.

Lejre Kommune

29. september 2022

Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø
Att.: Administrationen
Budget@lejre.dk

Høring vedrørende budget 2023-2026 – reduktion på 15 mio.kr.
Ældrerådet har med tak modtaget kommunens mail af 9. september 2022, vedlagt brev af samme
dato vedrørende høring af budget 2023 – 2026, og med henvisning til høringsmaterialet angående
udmøntning af reduktion på 15 mio. kr. i 2023.
Ældrerådet har afholdt budget-/dialogmøde den 13. september 2022 med USSÆ`s formand
Birgitte Schytte Pedersen, næstformand Connie B. Jensen, udvalgsmedlem Flemming Damgaard
Larsen, økonomiafdelingen ved Henrik Frølund Søtorp samt centerchef for CVO, Mette Molin.

Ældrerådet tager udmøntningen til efterretning med følgende bemærkninger:
-

Ældrerådet har kun forholdt sig til de 3 forslag, der vedrører USSÆ.
At der ikke er tale om serviceforringelser i de 3 forslag.

Ældrerådet vurderer, at budgetreduktionerne for aktivitetscentre og genoptræning kan medføre forringet
serviceniveau. Begge områder har en stor forebyggende værdi i forhold til at bevare borgernes livskvalitet
og funktionsniveau, både socialt, fysisk og psykisk.

Med venlig hilsen
Kirsten Kornval
Formand
Ældrerådet i Lejre Kommune

