HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2018-2021

Høringssvar
Institution / afdeling / råd
Hjemmeplejen

1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
LMU

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
14.09.17

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
ældreområdet

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angivelse af
navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er)
DU13. Tilpasning af budget i forhold til politisk vedtaget serviceniveau.

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2018-2021
Hjemmeplejen finder det positivt, at der tilføres ekstra i årene 2018-2021 svarende til 200.000
kr. pr. år. Vi kan dog stadig være i tvivl om hvor vidt beløbet vil være tilstrækkeligt især i det
tilfælde, at antallet af uddelegerede sygeplejeydelser fortsat stiger med den fart, som det har
været tilfældet de sidste par år.
At det resterende beløb op til den manglende million skal hentes ved at omlægge nattevagter, vil
være forbundet med nogle opmærksomhedspunkter, man skal tænke ind i dette.
- Der må forventes en øget kørsel i hjemmeplejens biler, idet færre medarbejdere, nu skal
dække flere besøg.
- Det må forventes, at der vil kunne forekomme længere responstid på nødkald af samme årsag.
- Denne omlægning, vil kræve et større samarbejde mellem hjemmeplejen og fagcentrets øvrige
nattevagter, hvorfor det kan blive nødvendigt at trække ressourcer herfra.
- Det kan ikke udelukkes, at det kan blive nødvendigt at ændre på personalesammensætningen

om natten i mere bred forstand, idet færre personer skal kunne løse også de mest komplekse
opgaver, hvilket stiller større krav til den enkelte medarbejders kompetenceniveau.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Hjemmeplejens LMU

Dato
14.09.17

