Ekstra ordinært MED-møde mandag d. 16.september 2013
Budgetforslag 2014-2017 – høring i hjemmeplejen
Besparelsesforslag om at rengøring skal i udbud.
Der er en formodning om at der kan spares 500.000 kr. det første
år(besparelsen er et skøn) ved at ydelsen leveres af en privat leverandør.
Hjemmeplejen levere pt. 42 %, det svarer til 3 fuldtidsstillinger. Vi skal
ikke ud og opsige medarbejdere da det tænkes at det går op med naturlig
afgang.
Hjemmeplejens kommentar:
- Der kan være en udfordring i forhold til fleksibiliteten med at kunne rykke
rengøringer til en anden dag eller et andet tidspunkt på dagen, ved f.eks.
sygdom i en gruppe, møder mv., hvor vi tilbyder et erstatningsbesøg til
borgerne. Det kan vi ikke med ydelsen personlig pleje. Når muligheden for at
omrokere eller flytte ydelsen rengøring, kan vi i nogen tilfælde nå alle de
øvrige planlagte opgaver, uden at skulle have en vikar ind, for at levere det
der er visiteret.
- Der er en bekymring omkring demente borgere, hvor der så skal helt fremmede
mennesker (de private leverandører) ind i hjemmet.
- Der er også forslag fremme, om man evt. kunne differentiere i forhold til
leverandøren, når det er en dement borger? Så her er det hjemmeplejen der
levere ydelsen.
- Der er problemer med opsyn af private leverandører. Det er vis. der har
tilsynspligten, når de private udebliver fra opgaven, opdager hjemmeplejen det
og informerer visitationen – i hvor stort opfang er det?
- Forebyggelse, man kan ofte forebygge, at en borgers tilstand forværres når
det er en fag person der levere rengøringen, da borgerens tilstand uvilkårligt
observeres og der kan handles med det samme.
- Vi er et uddannelses sted hvor eleverne også skal nå mål i praktisk bistand,
hvordan i forhold til det?
- Det ses urealistisk med en besparelse på 500.000 kr. allerede i 2014, der
beskrives i skemaet at det først vil få fuldt effekt i 2015, i henhold til
tidshorisont og udbud.
- Der kan være en bekymring om, hvordan det kan påvirke BTP i hjemmeplejen,
hvis der ikke længere skal leveres rengøring herfra.
- Hvordan i forhold til processen med Aktivt liv, stilles der de samme krav
til private leverandører? Eller hos borgere der er i aktivt liv er det
hjemmeplejen der leverer ydelsen?
- Hos borgere der er i aktivt liv forløb, kan det være ganske små ting der
arbejdes med, som at tørre støv af – dette kan gå tabt, hvis der ikke tages de
rigtige beslutninger.

Der søges om en driftudvidelse med 12 akut stuer.
Kort beskrivelse af aktiviteten:
"Akutstuetilbuddet er et alternativ til sygehusindlæggelse for borgere, som
har behov for et kortvarigt / tidsbegrænset ophold på et døgntilbud. Tilbuddet
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etableres i ledige ældreboliger i tilknytning til et plejecenter og personalet
herfra indgår i ny drift med tilførsel af ekstra kompetencer. Tilbuddet skal
være et alternativ til indlæggelse og derfor indgår der også en besparelse i
forhold til den afregning der sker i regionen."
Hjemmeplejens kommentarer:
Hjemmeplejen har et ønske om at der oprettes akutstuer i flere dele af
kommunen, så det hele ikke samles et sted.

Vores ref.: anse
Sagsnr.:
Dok.nr.:

HJEMMEPLEJEN

– ODSHERRED KOMMUNE

Vangen 1 | 4500 Nykøbing Sjælland|Telefon: 59 66 57 06|
www.odsherred.dk | anse@odsherred.dk |

