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Tekst der beskriver forslaget

2017

2018

2019

2020

150
500
300
205

150
1.046
400
205

150
1.046
400
205

150
1.046
400
205

412
1.425
254
8.256
750
2.600
230
250
375

550
1.900
254
8.256
1.400
3.100
460
800
750

550
1.900
254
8.256
1.400
3.100
460
800
750

550
1.900
254
8.256
1.400
3.100
460
800
750

393

543

543

543

5.01 Retsbestemte sikringsydelser
5.02 Voksne og handicap
Alkoholbehandling, hjemtagelse af borgere
Nedlæggelse af botræning i Birkelyparken
Nedlæggelse af støttekontaktperson til hjemløse
Specialundervisning til voksne
5.03 Hjemmepleje
Lukning af cafe på Nældebjerg
Nedlæggelse af dagcentre
Nedlæggelse eller reduktion af § 79 pulje
Rammebesparelse på ældreområdet
Reduktion af praktisk hjælp fra hver 2. til 3. uge
Reduktion i pakker til personlig pleje og praktisk hjælp
Rengøring reduceres fra 26 til 24 uger om året
Selvkørende støvsugere
Udbud af tøjvask og linnedleje for borgere på plejecentre
5.04 Sundhed
Nedlæggelse af sundhedsfremmepuljen

Besparelsesforslag i alt, Social- og Sundhedsudvalget
I 1.000 kr. 2017-priser
+ = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt
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16.100 19.814 19.814 19.814
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Ændringsforslag til budget 2017-20
Alkoholbehandling – hjemtagelse af borgere
Udvalg:
Budgetområde:
Center:
Forslagstype:
Forslagsnummer:

Social- og Sundhedsudvalget
5.02 Voksne og handicap
Center for Job & Socialservice
Serviceramme Ja/Nej:
Prioriteringsrum
Ja
Drift/anlæg/finansiering: Drift
502 08 01 17

Forslag:
Tekst
Alkoholbehandling – hjemtagelse af borgere
I alt

2017
150
150

2018
150
150

2019
150
150

2020
150
150

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)
- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. (2017-priser)

Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020

Oprindeligt
budget
-2.264
-2.264
-2.264
-2.264

Ændring
150
150
150
150

Korrigeret
budget
-2.114
-2.114
2.144
-2.144

Ændring
i%
6,6%
6,6%
6,6%
6,6%

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser
Indhold og baggrund
Alkoholbehandlingen omfatter ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling. Greve
Kommune anvender såvel eksterne tilbud udenfor kommunen som eget tilbud i Greve
Rusmiddelcenter.
Greve kommune har en aftale med Lænkeambulatorierne i Danmark om anonym ambulant
behandling. Udgifterne hertil udgør årligt ca. 1,1 mio.kr. af det samlede budget på alkoholområdet,
og omfatter behandling af gennemsnitligt ca. 30 borgere pr. måned. Borgerne har frit valg med
hensyn til, hvor de ønsker behandling.
Center for Job og Socialservice vurderer, at der med en målrettet indsats og opsøgende aktiviteter
vil være mulighed for at 10-15% af borgerne kan tilbydes og modtage samme behandling i Greve
Rusmiddelcenter, og at udgiften kan afholdes inden for Greve Rusmiddelcenters eksisterende
økonomiske ramme.
Målgruppe
Tilbuddet omfatter personer med alkoholmisbrug som har behov for ambulant behandling og
vejledning.
Fordele og ulemper
Hjemtagelse af behandling af Greve borgere fra Lænkeambulatorierne vil frigive økonomi til
prioriteringsrum.
Besparelsen er forbundet med usikkerhed, idet der er tale om frit valg for borgerne
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Afledte konsekvenser
Greves udgifter til Lænkeambulatorierne falder i takt med hjemtagelse. På sigt revurderes samarbejdsaftalen med Lænkeambulatorierne.
Økonomi og tidsplan
Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2017.
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Ændringsforslag til budget 2017-20
Nedlæggelse af botræningen i Birkelyparken
Udvalg:
Budgetområde:
Center:
Forslagstype:
Forslagsnummer:

Social- og Sundhedsudvalget
5.02 Voksne og Handicap
Center for Job & Socialservice
Serviceramme Ja/Nej:
Prioriteringsrum
Ja
Drift/anlæg/finansiering: Drift
502 08 02 17

Forslag:
Tekst
Nedlæggelse af botræningen i Birkelyparken
I alt

2017
500
500

2018
1.046
1.046

2019
1.046
1.046

2020
1.046
1.046

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)
- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. (2017-priser)

Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020

Oprindeligt
budget
-1.046
-1.046
-1.046
-1.046

Ændring

Korrigeret Ændring
budget
i%
500
-546
47,8%
1.046
0
100,0%
1.046
0
100,0%
1.046
0
100,0%

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser
Indhold og baggrund
Byrådet besluttede den 26. november 2013 at etablere et botræningstilbud med fire pladser til
unge med psykiske vanskeligheder i bygningen Birkelyparken 1, som Greve Kommune ejer. Forslaget indebærer en lukning af dette botræningstilbud.
I forbindelse med godkendelse af Budget 2016 blev der afsat midler til at hjemtage borgere fra eksterne midlertidige botilbud. Dette arbejde pågår, men der er stor mangel på egnede boliger til hjemtagelsen af de borgere, som med fordel kan hjemtages.
Faciliteterne i Birkelyparken egner sig godt til netop midlertidig botilbud, og forslaget er derfor at
benytte faciliteterne til denne mere krævende målgruppe.
Af de fire eksisterende lejemål bliver et ledigt 1. juni 2016, to bliver ledige den 1. august 2016 og
det sidste bliver ledigt i februar 2017. Der er således ikke nogen borgere, som vil blive opsagt før
tid. På baggrund af en individuel vurdering vil de unge, som tidligere blev visiteret til Birkelyparken,
fortsat kunne få tilbudt pædagogisk støtte til at komme i gang med uddannelse og job.Dette vil ske
på baggrund af en udredning og med anvendelse af det vedtagne serviceniveau i kvalitetsstandarderne.
Målgruppe
Målgruppen er unge, som ikke er i målgruppen for de øvrige boligfællesskaber i PPV på Skoleholmen og i Freyas Kvarter. Det drejer sig om unge mellem 18 og 30 år med psykiske vanskeligheder
eventuelt kombineret med misbrugsproblemer. Botræningen i Birkelyparken er en støttende og udviklende, social indsats, hvor den unge gradvis trænes til at bo i egen bolig eventuelt med støtte.
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Fordele og ulemper
Botræning er ikke en lovbestemt ydelse, og den kan derfor nedlægges, hvorved der frigives midler
og boliger til andre borgere med behov.
Der vil ved en lukning af botræningen kunne frigøres billige boliger, som kan indgå i en egentlig
hjemtagelse af nye mere støttekrævende borgere end den nuværende målgruppe. F.eks. borgere
som endnu ikke er placeret i udenbys botilbud, men som må formodes at skulle visiteres til et sådan tilbud inden for en kortere tidshorisont.
Ulempen er at den målgruppe som har modtaget botræning, er en sårbar og socialt udsat ungegruppe med behov for støtte og guidning. Disse borgere vil fortsat kunne modtage støtte, men de
skal selv være mere opsøgende, og støtten vil være reduceret og mere gruppebaseret.
Afledte konsekvenser
Der skal ske en opsigelse af de nuværende beboere og eventuel visitation til gruppestøtte. Derudover kan der være behov for støtte til anden bolig, f.eks. ungdomsbolig. Da nuværende tilbud er
botræning er lejekontakterne kortvarige og dermed vil 3 af nuværende lejemål være ledige i løbet
af 2016, det sidste i starten af 2017.
Der skal ligeledes ske en opsigelse med gældende opsigelsesvarsel af personalet i PPV, som er
tilknyttet Birkelyparken.
Økonomi og tidsplan
Forslaget forventes at have en implementeringsperiode på 6-7 måneder fra beslutning. Når forslaget er fuldt implementeret, opnås fra 2018 en årlig besparelse på 1,046 mio. kr. I 2017 kan besparelsen ikke få fuld effekt, og udgør derfor kun 0,5 mio. kr.
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Ændringsforslag til budget 2017-20
Nedlæggelse af støttekontaktperson til hjemløse
Udvalg:
Budgetområde:
Center:
Forslagstype:
Forslagsnummer:

Social- og Sundhedsudvalget
5.02 Voksne og handicap
Job & Socialservice
Prioriteringsrum
Ja
Serviceramme Ja/Nej:
502.08.03.17
Drift/anlæg/finansiering: Drift

Forslag:
Tekst
Nedlæggelse af støttekontaktperson til hjemløse
I alt

2017
300
300

2018
400
400

2019
400
400

2020
400
400

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)
- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. (2017-priser)

Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020

Oprindeligt
budget
-697
-697
-697
-697

Ændring
300
400
400
400

Korrigeret Ændring
budget
i%
-397
43,0
-297
57,4
-297
57,4
-297
57,4

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser
Indhold og baggrund
I forbindelse med Greve Kommunes hjemløsestrategi blev det besluttet at oprette en støtte- og
kontaktpersonsordning (SKP) med særligt fokus på hjemløse. Støtte- og kontaktpersonens primære arbejdsopgaver består i at opsøge, vejlede og motivere udsatte borgere om misbrugsbehandling, hjælp til at søge kontanthjælp, hjælp til diverse ansøgninger, boligsøgning og boligbesigtigelser, støtte i eget hjem. Der sker blandt andet via kontaktbesøg på forsorgshjem, rehabiliteringscentre, opsøgende arbejde på gaden, i boligområder med mere.
Støttekontaktpersonen har et tæt samarbejde med boligselskaber. Dette har været med til at styrke
samarbejdet, hvilket har været efterspurgt af selskaberne. Formålet er at gennem hjælp til selvhjælp på det praktiske og personlige plan at styrke de hjemløses og hjemløsetruedes mulighed for
at bibeholde en egen bolig.
En tidligere opgørelse fra 2014 viste, at støttekontaktpersonen det år var i kontakt med 44 borgere
heraf 28 mænd og 16 kvinder.
Støttekontaktpersonen for hjemløse indgår i SKP-teamet, hvor den lovpligtige støtte til udsatte borgere, herunder opfølgning og motivation af misbrugere er organiseret. Teamet er tæt på akuttilbuddet, så eventuelle behov for opfølgning styrkes.
Målgruppe
Hjemløse og udsatte borgere der i risiko for at blive hjemløse.
Fordele og ulemper
Fordelen er, at der frigives midler.
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Ulempen er, at Greve Kommune mister muligheden for at lave en tidlig indsats i forhold til de hjemløse borgere. Det er som bekendt et område i stor stigning. Der er således risiko for, at de hjemløse marginaliseres yderligere og i sidste ende havner i en tilstand af kronisk hjemløshed. Forslaget gør desuden SKP-teamet mere sårbart og reducere det faglige miljø og fleksibiliteten i forhold
til hjemløshed, misbrug og psykisk syge.
Afledte konsekvenser
Der vil være risiko for, at flere af de hjemløse forbliver hjemløse og bliver sværere at hjælpe.
Økonomi og tidsplan
Med forslaget kan der årligt spares 0,4 mio. kr. svarende til en stilling. Forslaget har en indkøringsperiode på ca. 6 måneder fra forslagets vedtagelse, og har derfor kun en økonomisk effekt på 0,3
mio. kr. i 2017.
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Ændringsforslag til budget 2017-20
Specialundervisning til voksne
Udvalg:
Budgetområde:
Center:
Forslagstype:
Forslagsnummer:

Social- og Sundhedsudvalget
5.02 Voksne og handicap
Center for Job & Socialservice
Serviceramme Ja/Nej:
Prioriteringsrum
Ja
Drift/anlæg/finansiering: Drift
502 08 04 17

Forslag:
Tekst
Specialundervisning til voksne.
I alt

2017
205
205

2018
205
205

2019
205
205

2020
205
205

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)
- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. (2017-priser)

Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020

Oprindeligt
budget
-6.108
-6.108
-6.108
-6.108

Ændring
205
205
205
205

Korrigeret Ændring
budget
i%
-5.903
3,4
-5.903
3,4
-5.903
3,4
-5.903
3,4

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser
Indhold og baggrund
På Specialpædagogisk bistand/specialundervisning til voksne er ca. 92 % af budgettet bundet op
på abonnementsbetaling til CSR Roskilde og til objektiv finansiering (efter indbyggertal) af landsdækkende specialinstitioner. De sidste 8% af budgettet er afsat til individuelle pladskøb af specialundervisning.
Med udgangen af 2015 er abonnementsaftalen med Center for Døve opsagt. Samtidig er der en
marginal stigning i abonnementet til finansiering af institutionen Kofoedsminde og modsatrettet et
fald i abonnementet til CSR Roskilde.
Målgruppe
Voksne som benytter specialundervisning i objektivt finansierede specialinstitutioner.
Fordele og ulemper
Fordelen er, at der frigives økonomi til prioriteringsrummet.
Ulempen er, at når abonnementsaftalen med Center for Døve er ophørt, skal der i stedet betales
særskilt for individuelle undervisningsforløb, hvilket dog forventes at være billigere end abonnemnetsordningen
Afledte konsekvenser
At der som nævnt skal betales for individuelle undervisningsforløb for døve.
Økonomi og tidsplan
Samlet vil der være en besparelse på 0,205 mio.kr. fra og med budget 2017 og fremefter.
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Ændringsforslag til budget 2017-20
Lukning af café på Nældebjerg
Udvalg:
Budgetområde:
Center:
Forslagstype:
Forslagsnummer:

Social- og Sundhedsudvalget
5.03 Hjemmepleje
Center for Sundhed og Pleje
Prioriteringsrum
Ja
Serviceramme Ja/Nej:
503.08.01.17
Drift/anlæg/finansiering: Drift

Forslag:
Tekst
Lukning af Cafe på Nældebjerg
I alt

2017
412
412

2018
550
550

2019
550
550

2020
550
550

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)
- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. (2017-priser)

Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020

Oprindeligt
budget
-600
-600
-600
-600

Ændring
412
550
550
550

Korrigeret Ændring
budget
i%
-188
68,7 %
-50
92 %
-50
92 %
-50
92 %

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelse og konsekvenser
Indhold og baggrund
Byrådet kan efter serviceloven iværksætte eller yde tilskud til forskellige generelle tilbud. I dag
leverer Greve Kommune nogle tilbud, som ikke er lovpligtige. Disse aktiviteter kan fravælges, for
kun at prioritere de lovbundne ydelser. Drift af cafeer på pleje- og dagcentre er ikke lovpligtigt.
Det er vanskeligt at optimere cafédriften, så der er sund økonomi i at drive caféer på plejecentre. I
Odense Kommune besluttede man tilbage i 2012 helt at lukke cafeerne på en række plejecentre,
grundet en for lille efterspørgsel sammenlignet med udgifterne til cafédrift. For at ældre, der
tidligere benyttede cafeerne, fortsat kunne spise sammen med andre, har Odense Kommune
tænkt i alternativer, blandt andet via en øget inddragelse af civilsamfundet, ved for eksempel at
samarbejde med frivillige spisevenner organiseret i foreninger.
Forslaget vedrører lukning af cafétilbud på Nældebjerg Plejecenter. Hvis caféen på Nældebjerg
Plejecenter lukkes, vil der fremover være cafétilbud til ældre på to plejecentre i Greve Kommune;
et tilbud i nord på Strandcentret og et i syd på Langagergård.
For at ældre, der tidligere benyttede caféerne, fortsat kan spise sammen med andre, er der
medregnet en udgift i forslaget på 0,050 mio. kr. Midlerne skal understøtte, at de nuværende
brugere af caféerne kan spise på en af de andre caféer eller modtage tilbud om frivillig spiseven,
som en række borgere har mulighed for i dag.
Målgruppe
Caféernes brugere, herunder borgere som er visiteret til daghjem/dagcentre og borgere udefra,
som ønsker at spise et måltid i deres lokalområde.
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Afledte konsekvenser
Borgere fra Greve Midt skal med bus eller tog for at kunne benytte cafétilbud på henholdsvis
Strandcentret eller Langagergård.
Såfremt dagcenterfunktionen fortsætter på Nældebjerg, vil borgerne her skulle medbringe
madpakke.
Caféen på Nældebjerg er et samlingssted, hvor det at spise sammen med andre gør en forskel for
den enkelte borger - lige fra samvær til ernæringsrigtig kost.
Økonomi og tidsplan
Forslaget forventes at kunne have virkning fra marts 2017 af hensyn til opsigelsesvarsler og
udbetaling af restferie.

BUDGETOPLÆG

2

01.06.2016

PRIORITERINGSKATALOG

BUDGET 2017-2020

Ændringsforslag til budget 2017-20
Nedlæggelse af dagcentrene

Udvalg:
Budgetområde:
Center:
Forslagstype:
Forslagsnummer:

Social- og Sundhedsudvalget
5.03 Hjemmepleje
Center for Sundhed og Pleje
Prioriteringsrum
Ja
Serviceramme Ja/Nej:
503.08.02.17
Drift/anlæg/finansiering: Drift

Forslag:
Tekst
Nedlæggelse af dagcentrene
I alt

2017
1.425
1.425

2018
1.900
1.900

2019
1.900
1.900

2020
1.900
1.900

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)
- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. (2017-priser)

Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020

Oprindeligt
budget
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900

Ændring
1.425
1.900
1.900
1.900

Korrigeret Ændring
budget
i%
-475
75 %
0
100 %
0
100 %
0
100 %

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser
Indhold og baggrund
Byrådet kan efter serviceloven iværksætte eller yde tilskud til forskellige generelle tilbud. I dag
leverer Greve Kommune nogle tilbud, som ikke er lovpligtige. Disse aktiviteter kan fravælges for
kun at prioritere de lovbundne ydelser. Dagcentrene er i denne sammenhæng et ”kan-tilbud”.
Forslaget vedrører en nedlæggelse af dagcentrene på Nældebjerg og Strandcentret, samt
aktiviteten på Hedebo. Gennemføres forslaget, kan der opnås en besparelse på i alt 1,900 mio.
kroner. Vælger man et bevare et minimum af aktiviteter på hvert center på niveau med Hedebo i
dag, kan der opnås en besparelse på 600.000 kr.
Center for Sundhed & Pleje vurderer ud fra nedenstående, at både dagcenterfunktionen på hhv.
Nældebjerg og Strandcentret i dag er velbesøgt. På aktivitetscentrene har vi fra tidligere optællinger
mere end 60 gæster, og er på enkelte ugedage oppe over 150. Gæsterne deltager i forskellige
aktiviteter, eksemplevis banko, gymnastik, værksted, billard, håndarbejde, læser eller øvrige
gøremål i selve ”aktiviteten” og caféen. Der foregår også forskellige arrangementer om aftenen:
billiard, bestyrrelsesmøder, huskekoret mm.
Målgruppe
Forslaget har betydning for brugerne af kommunens dagcentertilbud samt for beboerne på
plejecentrene generelt.
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Fordele og ulemper
Dagcentrene er en væsentlig del af kommunens forebyggende indsats mod ensomhed blandt
kommunens ældre. Forslaget kan på sigt føre til øget ensomhed blandt de ældre, der er vant til at
komme i kommunens dagcentre og her skabe relationer med andre ældre. Endvidere er dagcentrene
et af de tiltag, der i dag er stærkt medvirkende til at skabe ”liv” på plejecentrene, hvorfor en
nedlæggelse vil have vidtrækkende konsekvenser for dagligdagen på plejecentrene.
Afledte konsekvenser
Øget ensomhed og inaktivitet kan føre til reduktion i borgerens funktionsniveau og i sidste ende
evnen til at klare sig selv. Dette kan på længere sigt betyde et øget udgiftsniveau for kommunen på
andre ydelser.
Økonomi og tidsplan
Forslaget forventes at kunne have virkning fra marts 2017 af hensyn til opsigelsesvarsler og
udbetaling af restferie.
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Ændringsforslag til budget 2017-20
Nedlæggelse eller reduktion af § 79-pulje
Udvalg:
Budgetområde:
Center:
Forslagstype:
Forslagsnummer:

Social- og Sundhedsudvalget
5.03 Hjemmepleje
Center for Sundhed og Pleje
Prioriteringsrum
Ja
Serviceramme Ja/Nej:
503.08.03.17
Drift/anlæg/finansiering: Drift

Forslag:
Tekst
Nedlæggelse eller reduktion af § 79-pulje
I alt

2017
254
254

2018
254
254

2019
254
254

2020
254
254

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)
- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. (2017-priser)

Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020

Oprindeligt
budget
-254
-254
-254
-254

Ændring
254
254
254
254

Korrigeret Ændring
Budget
i%
0
100
0
100
0
100
0
100

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser
Indhold og baggrund
Servicelovens § 79 er en kan-bestemmelse, som giver kommunerne mulighed for at give tilskud til
generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. I Greve Kommune gives midler efter § 79
til sundhedsfremmende og netværksskabende aktiviteter for ældre.
En del af puljen, 121.000 kr., bruges i 2016 på kommunens pensionistcentre, hvor brugerrådene
på de enkelte steder bruger de tildelte midler til vedligehold af stedet, udskiftning af inventar og diverse aktiviteter. De resterende 126.000 kr. bruges til uddeling af tilskud til en række foreninger efter en fordelingsnøgle, der blev vedtaget i december 2015. En mindre del af puljen går til det årlige
dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og de frivillige foreninger.
Forslaget indebærer en hel eller delvis nedlæggelse af puljen.
Forslaget om at nedlægge eller reducere § 79-puljen fremsættes, da § 79 er en kan-bestemmelse,
og Greve Kommune derfor ikke er forpligtet til at afsætte midler til puljen.
Nedlægges puljen helt, kan der opnås en besparelse på i alt 254.000 kr. Alternativt kan man vælge
at afskaffe støtten til foreningerne, men fastholde støtten til de forskellige centre og væresteder.
Her opnås en besparelse på 126.000 kr.
Målgruppe
Frivillige foreninger i målgruppen for at modtage midler fra § 79 puljen.
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Fordele og ulemper
Nedlægger man støtten til pensionistcentrene og værestederne i kommunen, er det tvivlsomt, om
de fortsat kan fungere. De fleste steder bidrager brugerne allerede med egenbetaling til deres respektive foreninger og diverse aktiviteter. At pålægge dem brugerbetaling for vedligehold af lokaler
og inventar vil være vanskeligt.
Ved afskaffelse af puljebeløbet må det forventes, at frivillige tilbud primært målrettet ældre, som får
støtte efter § 79, vil bortfalde, fx visiteret motion til svage borgere, som efter endt træningsforløb i
træningsenheden deltager i frivillige motionstilbud.
Jf. ny lovgivning om forebyggende hjemmebesøg 2016 er kommunen forpligtet til at tilbyde særligt
sårbare borgere fra 65 år til 79 år forebyggende hjemmebesøg. Tilbud skal gives med henblik på at
skabe tryghed og trivsel, yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder. Greve Kommune samarbejder med frivillige om disse tilbud, hvilket betyder, at såfremt disse ikke modtager
driftstilskud, vil de formentlig ophøre med at eksistere. Greve Kommune vil derfor have vanskeligheder med fremover at finde egnede tilbud til sårbare borgere.
Forslaget vil kunne medføre øget ensomhed blandt kommunens ældre.
Endelig skal nævnes nedenstående uddrag af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 3. maj
2016 i sagen om ”Udfyldelse af prioriteringsrum til budget 2017-20” (sag 1):
”….. og at Social- og Sundhedsudvalget genovervejer besparelsen på § 79 puljemidler til sundhedsfremmende og netværksskabende aktiviteter for pensionister i Greve Kommune på grund af
de konsekvenser, den har for tiltag på Kultur- og Fritidsudvalgets område.”
Økonomi og tidsplan
Forslaget kan have effekt fra 1. januar 2017
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Ændringsforslag til budget 2017-20
Rammebesparelse på ældreområdet
Udvalg:
Budgetområde:
Center:
Forslagstype:
Forslagsnummer:

Social- og Sundhedsudvalget
5.03 Hjemmepleje
Center for Sundhed og Pleje
Prioriteringsrum
Ja
Serviceramme Ja/Nej:
503.08.04.17
Drift/anlæg/finansiering: Drift

Forslag:
Tekst
Rammebesparelse ældreområdet
I alt

2017
8.256
8.256

2018
8.256
8.256

2019
8.256
8.256

2020
8.256
8.256

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)
- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. (2017-priser)

Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020

Oprindeligt
budget
-8.256
-8.256
-8.256
-8.256

Ændring
8.256
8.256
8.256
8.256

Korrigeret Ændring
budget
i%
0
100 %
0
100 %
0
100 %
0
100 %

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelse og konsekvenser
Indhold og baggrund
Forslaget vedrører en rammebesparelse på ældreområdet. Der bliver flere ældre i Greve
Kommune det kommende årti. Befolkningsprognosen for 2016 viser, at antallet af 80+ årige
forventes at være steget med 41,2 pct. i 2020 og med 148 pct. i 2027.
En større andel af driften på ældreområdet har været konkurrenceudsat de seneste år, og der er
indgået aftaler med en række private leverandører. Kontrakterne har betydning for, hvordan
ændringer i budgettet kan realiseres.
Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til
ældreområdet. På finansloven 2016 er der afsat en ekstra milliard kroner årligt fra 2016 og frem til
en mere værdig ældrepleje.
Greve Kommune har således fået forhåndstilsagn om 8.256.000 kr. (PL2016) fra Sundheds- og
Ældreministeriet i 2017, på baggrund af en politisk vedtaget værdighedspolitik og udmøntning af
denne, som skal vedtages hvert år.
Værdighedsmidlerne skal udmøntes i tiltag, som ligger ud over kommunens vedtagne budget for
området i 2017, og de skal derfor gå til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende. Midlerne kan
anvendes til at ansætte yderligere personale og til kompetenceudvikling ud fra en vurdering af,
hvor behovet er størst lokalt.
Forslaget indebærer derfor, at midlerne til en værdig ældrepleje i 2017 anvendes til at sikre en god
og værdig ældrepleje i Greve Kommune efter implementeringen af den foreslåede
rammebesparelse på 8,256 mio. kr. Ved at lade midlerne til en værdig ældrepleje supplere det
vedtagne budget for 2017 på ældreområdet, vil borgerne ikke komme til at opleve en
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serviceforringelse i ældreplejen på den baggrund, men i stedet den gode og værdige pleje, som
afspejles i den vedtagne værdighedspolitik.
Den konkrete udmøntning af forslaget skal godkendes i Social- og Sundhedsudvalget.
Målgruppe
Borgere som modtager ydelser på ældreområdet
Økonomi og tidsplan
Forslaget kan implementeres pr. 1 januar 2017.
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Ændringsforslag til budget 2017-20
Reduktion af praktisk hjælp fra hver 2. uge til hver 3. uge

Udvalg:
Budgetområde:
Center:
Forslagstype:
Forslagsnummer:

Social- og Sundhedsudvalget
5.03 Hjemmepleje
Center for Sundhed og Pleje
Prioriteringsrum
Ja
Serviceramme Ja/Nej:
503.08.05.17
Drift/anlæg/finansiering: Drift

Forslag:
Tekst
Reduktion af praktisk hjælp fra hver 2. uge til hver
3. uge
I alt

2017
750

2018
1.400

2019
1.400

2020
1.400

750

1.400

1.400

1.400

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)
- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. (2017-priser)

Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020

Oprindeligt
budget
-6.104
-6.104
-6.104
-6.104

Ændring
750
1.400
1.400
1.400

Korrigeret Ændring
budget
i%
-5.354
12,3 %
-4.704
24,6 %
-4.704
24,6 %
-4.704
24,6 %

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelse og konsekvenser
Indhold og baggrund
Forslaget vedrører en reduktion af den praktiske hjælp (rengøring) fra hver anden uge til hver
tredje uge. Forslaget omfatter alene borgere i eget hjem, der for nuværende er visiteret til
rengøring hver anden uge.
Det følger af serviceloven, at kommunen skal tilbyde praktisk hjælp til personer, som på grund af
midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale
problemer, ikke selv kan udføre opgaven.
Det er Byrådet, som fastsætter det kommunale serviceniveau for praktisk hjælp inden for
lovgivningens rammer. Ved ændring i serviceniveauet skal visitationen foretage en konkret og
individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. For at kunne revisitere de mange borgere indgår
det i forslaget at ansætte en vikar i visitationen, som får til opgave at revisitere de berørte borgere i
en intensiv indsats over 4 måneder.
Forudsætningen for at kunne realisere besparelsen i dette forslag er, at ca. 75 % af de borgere,
der i dag modtager A-pakker (rengøring) hver anden uge, vil kunne overgå til reducerede pakker
hver tredje uge.
I henhold til en afgørelse fra Ankestyrelsen (Principafgørelse 82-12), som danner praksis for det
kommunale serviceniveau, er et kommunalt generelt serviceniveau, hvor rengøring bevilges hver
tredje eller fjerde uge, som et vejledende udgangspunkt ikke i strid med serviceloven.
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Borgere der modtager hjælp gennem en privat leveranddør, kan vælge at tilkøbe sig yderligere
rengøring fra deres hjemmeplejeleverandør. Dette er ikke muligt for borgere, der modtager hjælp
fra den kommunale hjemmepleje. Men disse borgere kan købe ekstra rengøringshjælp hos en
privat leverandør.
Målgruppe
Borgere som modtager praktisk hjælp.
Fordele og ulemper
Forslaget betyder en kraftig reduktion i serviceniveauet, For mange borgere vil det opleves som
utilfredsstillende kun at få gjort rent hver 3. uge. Det vil afhænge af borgerens økonomiske
situation, om vedkommende har mulighed for at betale for yderligere rengøring.
Afledte konsekvenser
Flere borgere i Greve Syd som har valgt den kommunale leverandør, kan tænkes at overgå til den
private leverandør, for at få mulighed for at tilkøbe ydelser hos deres vanlige
hjemmeplejeleverandør.
Forslaget kan ikke vedtages, hvis det samtidig også vedtages at reducere fra 26 til 24 ugers
rengøring om året (forslag 503.08.07.17).
Hvis forslaget vedtages sammen med forslaget om selvkørende støvsugere (forslag 503.08.08.17),
vil besparelsen på indførelsen af støvsugere blive reduceret.
Den økonomiske sammenhæng mellem de tre forslag om ændring af rengøringen fremgår af
denne tabel:
Forslag Besparelse i 2017 Besparelse i overslagsår
Selvkørende støvsugere
250
800
26-24 uger
230
460
2-3. uge
750
1400
Selvkørende støvsugere og 26-24 uger
460
1.200
Selvkørende støvsugere og 2.- 3 uger
980
1.933

Økonomi og tidsplan
Da samtlige 1000 borgere der modtager praktisk hjælp, skal revisiteres, kan forslaget være fuldt
implementeret fra juli 2016. Der er i forslaget taget højde for økonomi til revisitation af alle borgere,
der modtager de relevante pakker. Der er afsat 150.000 kr. til ekstra hjælp i visitationen i
forbindelse med gennemførelsen af forslaget.
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Ændringsforslag til budget 2017-20
Reduktion i pakker til personlig pleje og praktisk hjælp
Udvalg:
Budgetområde:
Center:
Forslagstype:
Forslagsnummer:

Social- og Sundhedsudvalget
5.03 Hjemmepleje
Center for Sundhed & Pleje
Prioriteringsrum
Ja
Serviceramme Ja/Nej:
503.08.06.17
Drift/anlæg/finansiering: Drift

Forslag:
Tekst
Reduktion i pakker til personlig pleje og praktisk
hjælp: C 1-4, E og B0
I alt

2017
2.600

2018
3.100

2019
3.100

2020
3.100

2.600

3.100

3.100

3.100

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)
- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. (2017-priser)

Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020

Oprindeligt
budget
-82.737
-82.737
-82.737
-82.737

Ændring
2.600
3.100
3.100
3.100

Korrigeret Ændring
budget
i%
-81.387
3,1 %
-80.037
3,7 %
-80.037
3,7 %
-80.037
3,7 %

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser
Indhold og baggrund
Forslaget vedrører både personlig pleje, vedligeholdende træning/aktivitet og støtteopgaver i forbindelse med indkøb mm. i hjemmeplejen.
Greve Kommune tildeler hjælpen til den visiterede hjælp til borgerne i pakker og ikke i enkeltydelser. Hvis man fx skal have hjælp til at blive vasket, hjælpes i tøjet, og få redt hår – så er det ikke 3
ydelser man får, men en pakke, der indeholder tid til, at ydelserne kan leveres. Pakkerne kan så
være større eller mindre, alt afhængig af hvor selvhjulpen borgeren er.
Forslaget indebærer, at en række af pakkerne reduceres, samt at flere pakker lægges sammen.
Det følger af serviceloven, at kommunen skal tilbyde personlig pleje til personer, som på grund af
midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale
problemer ikke selv kan udføre opgaven.
Det er Byrådet, der fastsætter det kommunale serviceniveau for personlig pleje og praktisk hjælp
inden for lovgivningens rammer. Ved ændring i serviceniveauet skal visitationen foretage en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp.
Der foreslås følgende ændringer:
1. Reduktion i C-pakkerne. Der forslås følgende reduktioner i C-pakkerne til personlig pleje:
• C1 går fra 27 til 25 minutter
• C3 går fra 54 til 50 minutter
• C4 går fra 126 til 120 minutter
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Besparelsen skønnes at være på 2,1 mio. kroner.
2. Reduktion i E-pakkerne. E1 gives til fysisk træning. Det foreslås, at gåture i pakken bortfalder som ydelse, og at kun borgere, der er visiteret til vedligeholdende træning i eget hjem,
modtager ydelsen. Det svarer til en halvering af udgifterne til pakken. Besparelsen skønnes
at være på 830.000 kroner.
3. Det foreslås endvidere at slå B0.1 og B0.2 sammen til én pakke og reducere i minuttal, sådan at to gange 15 minutter reduceres til i alt 20 minutter. Pakkerne gives til hjælp til bestilling af indkøb over internettet samt hjælp til apotek, bank etc. Besparelsen skønnes at være
på 170.000 kr.
Forslag på E- og B-pakker skønnes at være en ændring i serviceniveau, og kræver derfor revisitation. Alle ændringer vil have gennemslag hos både private og kommunale leverandører. Borgere
der vælger en privat leverandør, vil have mulighed for at tilkøbe ydelser ud over den visiterede
pakke.
Målgruppe
Målgruppen er borgere i hjemmeplejen.
Fordele og ulemper
Greve Kommune har indgået aftale med KORA om at undersøge og give forslag til, hvor Greve
Kommune med fordel kan sikre en robust økonomi på ældreområdet i forhold til den forventede
stigning i antallet af ældre. Det er muligt, at KORA kommer med en anbefaling om, at Greve Kommune kan tilpasse tiden i hjemmeplejeydelserne i forhold til andre kommuner og i forhold til regions- og landsgennemsnit. Rapporten foreligger til juni 2016.
Under arbejdet med datatræk til KORA er det fremkommet, at tiden i Greve Kommunes ydelser i
hjemmeplejen ligger over sammenlignelige kommuner. Det kunne derfor tyde på, at serviceniveauet i Greve Kommune er højt i forhold til andre kommuner.
Såfremt forslaget gennemføres, betyder det, at den enkelte borger, der modtager de nævnte pakker vil opleve, at hjemmeplejen er kortere tid i hjemmet, end de plejer, og derved udfører opgaverne med en lavere kvalitet. Særligt i forhold til E-pakkerne vil det ikke længere være muligt for de
berørte borgere, at få følgeskab af en medarbejder på en gåtur. Det vil på sigt kunne medføre
større inaktivitet, lavere livskvalitet og øget sygdom og ensomhed.
Medarbejderne vil opleve, at de får mindre tid til at udføre opgaverne i, og der vil være medarbejdere, der ikke kan følge med i tempoet. På sigt er der risiko for nedslidning af den enkelte medarbejder med deraf følgende risiko for højere sygefravær.
Afledte konsekvenser
Bortfald af gåture vil kunne betyde et dårligere funktionsniveau hos de berørte borgere, og det kan
betyde et højere udgiftsniveau for kommunen på sigt.
Reduktion i C-pakkerne kan betyde, at det bliver sværere at praktisere den tidlige opsporing af begyndende sygdomme. Dette kan betyde et højere udgiftsniveau for kommunen på sigt.
Revisitation af borgerne vil betyde en ophobning af sager i visitationen samt en forlænget sagsbehandlingstid i borgersager, mens revisitationen pågår.
Økonomi og tidsplan
Forslaget kræver revisitation i forhold til E- og B-pakkerne, og vil på disse områder kun have halv
effekt i 2017.
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Ændringsforslag til budget 2017-20
Rengøring reduceres fra 26 til 24 uger om året
Udvalg:
Budgetområde:
Center:
Forslagstype:
Forslagsnummer:

Social- og Sundhedshedsudvalget
5.03 Hjemmepleje
Center for Sundhed & Pleje
Prioriteringsrum
Ja
Serviceramme Ja/Nej:
Drift/anlæg/finansiering: Drift
503.08.07.17

Forslag:
Tekst
Fra 26 til 24 ugers rengøring om året
I alt

2017
230
230

2018
460
460

2019
460
460

2020
460
460

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)
- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. (2017-priser)

Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020

Oprindeligt
budget
-6.104
-6.104
-6.104
-6.104

Ændring
230
460
460
460

Korrigeret Ændring
i%
budget
-5.874
3,7 %
-5.644
7,5 %
-5.644
7,5 %
-5.644
7,5 %

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelse og konsekvenser
Indhold og baggrund
Forslaget vedrører en reduktion af den praktiske hjælp fra 26 til 24 uger om året. Forslaget
betyder, at der er to uger om året, hvor der ikke tilbydes rengøring. Borgere, der får rengøring hver
2. uge, vil altså opleve to perioder om året, hvor der går 4 uger i mellem rengøringen. Det foreslås,
at ugerne lægges omkring jul og påske, hvor der i forvejen ligger mange helligdage, og hvor der i
forvejen skal flyttes rengøringsaftaler, da der kun er helligdagsbemanding i hjemmeplejen.
Det følger af serviceloven, at kommunen skal tilbyde praktisk hjælp til personer, som på grund af
midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale
problemer ikke selv kan udføre opgaven.
Det er Byrådet, der fastsætter det kommunale serviceniveau for praktisk hjælp inden for
lovgivningens rammer. Ved ændring i serviceniveauet skal visitationen foretage en konkret og
individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Reduktionen af rengøringshjælpen to uger om
året er at betragte som en ændring i serviceniveauet, og der skal derfor ske en revisitation, inden
ændringen kan gennemføres.
Målgruppe
Målgruppen er borgere, der modtager praktisk bistand i eget hjem.
Fordele og ulemper
Det vil være en ulempe for borgerne i de to perioder om året, hvor der går 4 uger mellem en
rengøring.
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Det kan være en fordel for planlægningen i hjemmeplejen, at der netop i perioderne efter påske og
jul ikke skal planlægges med yderligere rengøring som erstatning.
Afledte konsekvenser
Forslaget foreslås kun vedtaget, hvis man bevarer rengøring hver 2. uge. Med en kadence på 3
uger i mellem rengøringer, vil en reduktion på yderligere 2 uger være for meget.
Hvis forslaget vedtages sammen med forslaget om selvkørende støvsugere (forslag 503.08.08.17)
vil besparelsen på indførelsen af støvsugere blive reduceret.
Den økonomiske sammenhæng mellem de tre forslag om ændring af rengøringen fremgår af
denne tabel:
Forslag Besparelse i 2017 Besparelse i overslagsår
Selvkørende støvsugere
250
800
26-24 uger
230
460
2-3. uge
750
1400
Selvkørende støvsugere og 26-24 uger
460
1.200
Selvkørende støvsugere og 2.- 3 uger
980
1.933

Økonomi og tidsplan
Forslaget kræver en revisitation og kan først træde i kraft medio 2017.
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Ændringsforslag til budget 2017-20
Selvkørende støvsugere

Udvalg:
Budgetområde:
Center:
Forslagstype:
Forslagsnummer:

Social- og Sundhedsudvalget
5.03 Hjemmepleje
Center for Sundhed og Pleje
Prioriteringsrum
Ja
Serviceramme Ja/Nej:
503.08.08.17
Drift/anlæg/finansiering: Drift

Forslag:
Tekst
Selvkørende støvsugere
I alt

2017
250
250

2018
800
800

2019
800
800

2020
800
800

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)
- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. (2017-priser)

Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020

Oprindeligt
budget
-6.104
-6.104
-6.104
-6.104

Ændring
250
800
800
800

Korrigeret Ændring
budget
i%
-5.854
4,1 %
-5.304
13,1 %
-5.304
13,1 %
-5.304
13,1 %

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelse og konsekvenser
Indhold og baggrund
Når der tildeles hjælp efter § 83 i serviceloven, er hensigten i lovgivningen, at borgeren i størst
muligt omfang selv skal deltage aktivt i opgaveudførelsen. Dette er også tilgangen i Greve
Kommune, hvor hverdagsrehabilitering i en årrække har været højt på dagsordenen, og hvor
borgerne med den nødvendige vejledning støttes til at blive selvhjulpne.
Greve Kommune har indtil nu valgt en model med selvkørende støvsugere, hvor det er borgeren,
som skal vælge enten en selvkørende støvsuger eller manuel støvsugning. Det er kun få borgere,
som pt. har valgt en selvkørende støvsuger. Dette understøtter ikke Byrådets hensigt om, at
teknologi med fordel kan anvendes, hvor den kan effektivisere arbejdsprocesser.
Selvkørende støvsugere kan frigive personaleressourcer fra støvsugning til øvrig hjælp til
borgerne, og udgør for den enkelte borger et hjælpemiddel til rengøring. Ankestyrelsen har således
truffet afgørelse om, at det var et lovligt kriterium, da en kommune ved vurderingen af behovet for
praktisk hjælp ifølge kommunens kvalitetsstandard lagde vægt på, om borgeren selv kunne
varetage rengøringen ved at bruge hjælpemidler.
De selvkørende støvsugere er nu at betragte som et forbrugsgode, som mere end 70 % af landets
kommuner anvender, mens 9 ud af 10 kommuner ifølge en undersøgelse fra KL ville tage de
selvkørende støvsugere i brug inden udgangen af 2015.
Forslaget betyder en ændring i serviceniveauet, og består i, at hjælp til støvsugning som
hovedregel kun ydes til borgere, der ikke er i stand til selv at betjene en selvkørende støvsuger.
Hvis borgeren ikke kan betjene en selvkørende støvsuger, består hjælp til støvsugning i hjælp til at
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betjene en selvkørende støvsuger. Kun i de hjem, hvor f.eks. helbredsmæssige eller
bygningsmæssige forhold begrunder, at der ikke kan anvendes en selvkørende støvsuger, vil
borgeren blive tildelt hjælp til manuel støvsugning med en traditionel støvsuger.
Forslaget vil nedsætte antallet af visiterede A-pakker (rengøring) med ca. 2.700 timer om året
svarende til 800.000 kr. Det vurderes, at 75 % af modtagerne af A-pakker kan overgå til
selvkørende støvsugere.
Greve Kommune har de seneste år haft fokus på velfærdsteknologi og innovation. Investeringer i
velfærdsteknologi og innovation er en måde at undgå at ansætte flere medarbejdere, eller lade
medarbejderne arbejde hårdere og dermed blive hurtigere nedslidt. Velfærdsteknologi er kort sagt
en måde at udnytte det teknologiske fremskridt til at få mere velfærd for pengene.
Inddragelse af frivillige
Som led i implementering af selvkørende støvsugere er det en mulighed at inddrage frivillige, som
kan bidrage med at opsætte, tømme poser og vedligeholde. Frivillige tænkes primært inddraget
hos borgere, hvor hjemmeplejen ikke kommer så ofte. I Odense Kommune er der indgået et
samarbejde med Ældre Sagen, som stiller med en række frivillige, der hjælper til med teknikken i
forhold til selvkørende støvsugere.
Afledte konsekvenser
Hvis forslaget vedtages sammen med forslag om rengøring fra hver 2. til hver 3. uge (forslag
503.08.05.17) eller forslag om reduktion af rengøring fra 26 til 24 uger om året (forslag
503.08.07.17), vil besparelsen på indførelsen af støvsugere blive reduceret.
Den økonomiske sammenhæng mellem de tre forslag om ændring af rengøringen fremgår af
denne tabel:
Forslag Besparelse i 2017 Besparelse i overslagsår
Selvkørende støvsugere
250
800
26-24 uger
230
460
2-3. uge
750
1400
Selvkørende støvsugere og 26-24 uger
460
1.200
Selvkørende støvsugere og 2.- 3 uger
980
1.933
Målgruppe
Borgere der modtager praktisk hjælp i Greve Kommune.
Økonomi og tidsplan
Ændring i serviceniveau kræver en konkret og individuel vurdering af alle berørte borgere. Denne
opgave vil være en belastning for visitationen, og forventes at være tidskrævende, hvorfor
implementering af forslaget først kan forventes at have fuld effekt fra juli 2017.
Derudover må der forventes en øget udgift til ekstraarbejde i visitationen for at gennemføre
visitationerne. I forslaget er således modregnet en udgift på 150.000 kr. til visitationens arbejde i
forbindelse med revisitation.
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Ændringsforslag til budget 2017-20
Udbud af tøjvask og linnedleje for borgere på plejecentre
Udvalg:
Budgetområde:
Center:
Forslagstype:
Forslagsnummer:

Social- og Sundhedsudvalget
5.03 Hjemmepleje
Center for Sundhed og Pleje
Prioriteringsrum
Ja
Serviceramme Ja/Nej:
503.08.09.17
Drift/anlæg/finansiering: Drift

Forslag:
Tekst
Udbud af tøjvask for borgere på plejecentre,
herunder indførelse af linnedpakker
I alt

2017
375

2018
750

2019
750

2020
750

375

750

750

750

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)
- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. (2017-priser)

Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020

Oprindeligt
budget
-165.223
-165.196
-165.196
-165.196

Ændring
375
750
750
750

Korrigeret Ændring
budget
i%
-164.848
0,2 %
-164.446
0,5 %
-164.446
0,5 %
-164.446
0,5 %

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser
Indhold og baggrund
Greve Kommune kan indhente en besparelse ved at lade en ekstern leverandør varetage tøjvask
for borgerne bosat på kommunens plejecentre.
På tre af kommunens plejecentre er det i dag plejepersonalet, der vasker borgernes tøj i små
vaskerier, der er etableret i tilknytning til leve-bo miljøerne. På det fjerde plejecenter er der ansat
én medarbejder i vaskeriet. Her vasker plejepersonalet kun ved særlige behov.
Jævnfør kvalitetsstandarden for ”inde”-området varetager plejepersonalet følgende opgaver i
relation til tøjvask:
•
•
•
•
•
•

Afhentning og sortering.
Vask af tøj i vaskemaskine.
Vask af linned.
Eventuelt køb af vaskekort.
Lægge tøj på plads.
Skift af sengetøj.

Når det er muligt, løses opgaverne i et samarbejde med den enkelte borger for at understøtte
rehabilitering og aktivering af borgeren. Hyppigheden af vask er efter den enkelte borgers behov.

BUDGETOPLÆG

1

01.06.2016

PRIORITERINGSKATALOG

BUDGET 2017-2020

Såfremt tøjvask for borgere på plejecentre bliver lagt ud til en ekstern leverandør, skal
plejepersonalet fortsat varetage følgende opgaver:
•
•
•

Afhentning til vask.
Lægge tøj på plads.
Skift af sengetøj.

Den eksterne leverandør vil afhente beskidt og aflevere rent vasketøj én gang om ugen på det
enkelte plejecenter.
Borgerne betaler i dag enten pr. vask eller bliver opkrævet et månedligt beløb. Borgernes pris på
kommunens plejecentre afhænger af, hvorvidt vaskeriet på plejecentret er ejet af det boligselskab,
som ejer bygningerne, eller om vaskeriet er opstillet af Greve Kommune/plejecentret selv.
Priserne er i 2016:
• Nældebjerg: borgerne betaler 137 kr. pr. måned for vask og tørring af tøj.
• Strandcentret: borgerne på Strandbo/kvisten betaler 137 kr. pr. måned for vask og tørring
af tøj. Øvrige borgere på Strandcentret betaler 10 kr. pr. vask og 6 kr. pr. tørring.
• Møllehøj: Greve Boligselskab opkræver den enkelte borger for tøjvask og tørretumbling
over huslejen. Det koster 12 kr. pr. maskine og 25 øre pr. minut for tørretumbling.
• Langagergård: borgerne betaler 137 kr. pr. måned for vask og tørring af tøj.
Til sammenligning kan det oplyses, at hjemmeboende borgere betaler et fast månedligt beløb på
255 kr. for at få vasket maks. 8 kg tøj to gange per måned.
Linnedpakker
I dag medbringer borgerne sengelinned og håndklæder, når de flytter i plejebolig. Noget af dette er
af ældre karakter, og går i stykker ved vask. Hvis vask af borgernes tøj bliver udliciteret til en
ekstern leverandør, vil Center for Sundhed & Pleje anbefale, at borgerne samtidig skal købe
linnedpakker af leverandøren.
Linnedpakker omfatter sengelinned og håndklæder i forskellige farver og mønstre, der ikke
længere minder om hospitalslinned. Borgerne vil typisk få leveret 4 forskellige typer rent
sengelinned og håndklæder, så de kan se, at der er kommet rent linned på sengen og rene
håndklæder på badeværelset.
Medtagning af linnedpakker i en aftale med en ekstern leverandør betyder, at borgerne ikke skal
medbringe sengelinned/håndklæder, når de flytter i plejebolig, og det vil spare plejepersonalet for
tid til administrative opgaver i forbindelse med sengelinned/håndklæder, som er gået i stykker ved
vask samt have en positiv effekt på de priser, som Greve Kommune skal betale for vask af tøjet
(færre kilo tøj pr. måned og færre antal vaske).
Center for Sundhed & Pleje har fra en af de nuværende leverandører af tøjvask på udeområdet
fået oplyst, at prisen typisk vil ligge på 25 -30 kr. pr. linnedpakke. Borgerne skal betale denne
omkostning, og der ydes ikke tilskud fra Greve Kommune.
Målgruppe
Borgerne på kommunens plejecentre
Medarbejderne på kommunens plejecentre
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Fordele og ulemper
Fordele:
• Bedre APV for personalet.
• Miljø: Minimering af vand/energiforbrug/Co2-udledning.
• Hygiejnisk korrekt vask og minimering af smitterisiko.
• Mulighed for borgerne for aflevering af rensetøj, stryg og uldvask.
• Frigivelse af plads på plejecentrene.
• Minimering af støv og fugt og dermed bedre indeklima.
• Høj kvalitet på vasketøjet og mindre slid af tøjet.
• Økonomiske besparelser.
• Korrekt håndtering af vasketøj.
Ulempe:
• Borgerne kan ikke benytte eget sengelinned og håndklæder.
• Borgerne bliver påført en omkostning til leje af linnedpakker.

Afledte konsekvenser
Besparelsespotentialet skal hentes hjem ved at nedsætte tiden i de tildelte plejepakker. Dette vil
afføde behov for rettelser i Greve Kommunes dokument om ”serviceniveau for plejepakker” samt i
Kvalitetstandarden for Plejebolig.
Økonomi og tidsplan
Udbuddet vil kunne gennemføres således, at der er en underskrevet kontrakt gældende fra 1. juli
2017.
Den årlige besparelse er vurderet til 750.000 kr. I 2017 vil der kun være en ½-års effekt svarende
til 375.000 kr.
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Ændringsforslag til budget 2017-20
Nedlæggelse af Sundhedsfremmepuljen

Udvalg:
Budgetområde:
Center:
Forslagstype:
Forslagsnummer:

Social- og Sundhedsudvalget
5.04 Sundhed
Center for Sundhed og Pleje
Prioriteringsrum
Ja
Serviceramme Ja/Nej:
504.08.01.17
Drift/anlæg/finansiering: Drift

Forslag:
Tekst
Nedlæggelse af sundhedsfremmepuljen
I alt

2017
393
393

2018
543
543

2019
543
543

2020
543
543

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)
- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:
i 1.000 kr. (2017-priser)

Oprindeligt
budget

Ændring

-543
-543
-543
-543

Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020

393
543
543
543

Korrigeret
budget
-150
0
0
0

Ændring
i%
82 %
100 %
100 %
100 %

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser
Forslaget indebærer et bortfald af Sundhedsfremmepuljen. Sundhedsfremmepuljen er en
formandspulje under Social- og Sundhedsudvalget. Puljen er afsat til sundhedsfremmende og
forebyggende aktiviteter i Greve Kommune.
Kommunerne har med Sundhedslovens § 119 fået hovedansvaret for at skabe sunde rammer og
etablere forebyggende tilbud for borgerne. Efter § 119 har kommunalbestyrelsen ”ansvaret for ved
varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for sund levevis
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne”
Sundhedsloven definerer ikke i hvilken form, på hvilke områder eller i hvilket omfang, kommunerne
skal tilbyde sundhedsfremme og forebyggelse til borgerne. Sundhedsindsatsen er således en skal
opgave, men da omfanget ikke er defineret, er en egentlig sundhedsfremmepulje at opfatte som et
kan-tilbud.
Sundhedsfremmepuljen yder i 2016 tilskud til indsatser, der understøtter Greve Kommunes
Sundhedspolitik 2013-2016 og anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Herunder
ydes der tilskud til indsatser vedrørende tidlig opsporing, forebyggelse og sundhedsfremme inden
for kronikerområdet og hos særligt sårbare borgere – herunder visiteret motion og motion til
særlige sårbare borgere via Greve Senior Sport og Tune IF - samt pilotprojekter, som fx er
målrettet borgere med overvægt. Desuden understøtter sundhedsfremmepuljen kampagner og
anden form for oplysning om sundhed til borgerne, samt at sundhedspersonalet til enhver tid er
opdateret på det sidste nye inden for sundhedsområdet.
Set i forhold til de samlede udgifter anvender kommunerne generelt set få ressourcer på
sundhedsfremme og forebyggelse. Greve Kommune anvender i særdeleshed meget få ressourcer,
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idet ca. 0,34 pct. af de samlede udgift til sundhedsområdet anvendes på sundhedsfremme og
forebyggelse. På landsplan anvendes i gennemsnit 2,7 pct. af de samlede udgifter på
sundhedsfremme og forebyggelse. Dette fremgår af nøgletalsrapporten 2016 for udvalgte
benchmark-kommuner, jf. nedenstående figur. Af figuren fremgår det, at Greve Kommune
anvender markant færre ressourcer på sundhedsfremme og forebyggelse end de øvrige
benchmark-kommuner.
Figur 0.1 Brutto- og nettodriftsudgifter til sundhedsfremme og forebyggelse, kr. pr.
indbygger, regnskab 2013
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Kilde: Nøgletalsrapport 2016 for de 5 benchmark-kommuner (behandlet i alle fagudvalgene i april
møderækken).
Forslaget vil ikke få fuld gennemslagskraft i 2017, da der er et halvt års opsigelse på kontrakter på
motionstilbud.
Målgruppe
Forslaget får betydning for kommunens borgere, som er særligt sårbare, har en kronisk sygdom
eller som er i risiko for at få en kronisk sygdom på sigt på baggrund af usund levevis.
Fordele og ulemper
Fordelen er den opnåede besparelse.
Ulemperne er, at de sårbare borgere med kroniske sygdomme, som fx afsluttes i
forløbsprogrammerne ude i træningsenheden, ikke har nogen motions tilbud at blive sluset ud i.
Sårbare borgere som af mange forskellige årsager ikke kan deltage i det almindelige foreningsliv,
har ikke nogen tilbud, som er særlig målrettet deres funktionsniveau, hvilket vil medføre, at de ikke
længere vil deltage i motionstilbud m.m., hvorved man kan forvente, at deres funktionsniveau vil
falde igen, de vil isolere sig og blive ensomme.
I forhold til de generelle sundhedstilbud er ulempen, at Greve Kommune ikke længere vil have
mulighed for at tilbyde særligt målrettede tilbud til borgere med behov for en sundhedsfremmende
og forebyggende indsats. Fx vil det ikke være muligt at tilbyde indsatser for børn med overvægt,
unge med ryge- eller alkohol problemer eller opspore særligt sårbare målgrupper – herunder
mænd med lavt uddannelsesniveau, som på sigt er i risiko for at udvikle kroniske sygdomme eller
mange andre indsatser.
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Afledte konsekvenser
På den lange bane kan det medføre dårlig livskvalitet og faldende funktionsniveau og dermed
øgede udgifter til borgerne i form af tidligere behov for hjemme- og sygepleje.
Da sundhedsfremmepuljens midler udmønter Greve Kommunes sundhedspolitik, vil et bortfald af
puljen betyde, at der ikke er midler til at udmønte konkrete tiltag.
Økonomi og tidsplan
Forslaget vil ikke få fuld gennemslagskraft i 2017, da der som nævnt er et halvt års opsigelse på
kontrakter på motionstilbud. Besparelsen er derfor på 393.000 kr. i 2017 og derefter 543.000 kr.

BUDGETOPLÆG

3

01.06.2016

