HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Institution / afdeling / råd / udvalg
Skema nr.
Hjemmeplejen, fagcenter Omsorg og Sundhed

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

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
Mandag d. 21.09.15

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
Driftudvidelse – pris * mængde ændringer

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2016-2019
For det første er vi glade for, at der gives midler på grund af en stigning af de visiterede timer § 83
ydelser, da der ikke har været det rigtig budget grundlag for 2015, budgetforudsætninger for 2015 og
overslagsårene var dannet på et meget lavt antal timer, hvilket har vist sig ikke at være realistisk.
Ligeledes er det positivt at der gives 6 mio. til driftudvidelser. MEDudvalget har et ønske om at blive
involveret ved udmøntning af midlerne.
Hjemmeplejen har ansøgt om midler til nedenstående:
kompetenceudvikling: I henhold til de nye sundhedsaftaler udskrives patienterne hurtigere fra
sygehusene, og med en større kompleksitet, får at kunne matche fremtidens udfordringer, er der
behov for et højt fagligt niveau for pleje personalet.

Nye enheder: Smartphones, Ipad, og gamle PC’er er meget tidskrævende, da det er meget langsomt
isenkram og noget er forældet, kan ikke holde strøm, lukker ned midt i der dokumenteres i
borgerjournal, er langsom om at starte op og genstarte. Er ikke sikker på smartphones fungere
optimalt, hvorfor der anvendes kørelister eller alle borgere skrives op i kalender.
Der er høje krav om dokumentation, da skal enheder også virke optimalt.
Biler: Et ønske om at der løbende kan udskiftes biler, når der er behov for det. Dvs. at der afsættes
midler hertil årligt. Samt til cykler.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Afd. leder Anette Sørensen

Dato
21.09.15

