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Høringssvar budget 2018 – CenterMED for Ældre
CenterMED for ældre har på ekstraordinært møde d. 10. august 2017 drøftet det administrative sparekatalog i
forbindelse med budget 2018. Nedenfor er indsat høringssvar:

CenterMED 10.8.2017
Budgetforslagene for SSU blev gennemgået og kommenteret. Birgit Mortensen, Lone
Christoffersen, og Anne Jensen godkender endeligt høringssvar.
SSU-31-01 a + b + c: Alle tre forslag drøftedes i sammenhæng.
CenterMED finder, at forslag 31-01-b vil kunne praktiseres. Der udtrykkes dog bekymring for
visitatoropgaven, idet det med nuværende bemanding vil betyde længere ventetider på øvrige
visitationsopgaver. Det vil således ikke kunne forventes, at hele besparelsen vil kunne opnås i
2018, som forudsat i forslaget.
CenterMED gør opmærksom på, at borgere på Bornholm bør behandles lige, hvilket betyder, at
kvalitetsstandarden for rengøring bør være ens uanset om man er hjemmeboende, eller bor på
plejecenter.
SSU-31-02:
CenterMED anbefaler forslaget.
SSU-31-03:
CenterMED giver udtryk for, at der altid skal ske en individuel vurdering af behovet for hjælp, også
i weekenden. Det kan til tider være svært med vikardækning i weekenderne, og initiativet kan være
med til at der er brug for færre personaler, og dermed give mulighed for kontinuitet med fast
personale. Der blev fra medarbejderside givet udtryk for bekymring for medarbejdernes
arbejdsglæde, og at der i givet fald skal tages initiativer, så dette kan følges løbende.
SSU-31-04:
CenterMED anbefaler forslaget.
SSU-31-05:
CenterMED udtaler, at det viser sig sværere at implementere rehabiliteringen, end antaget, der er
derfor en bekymring i forhold til, om målet kan nås for 2018.
Generelt udtrykkes en bekymring for, om man kan nå rehabiliteringsmål og reduktion i tid for det
antal borgere, som forventes i forslaget.

SSU-31-06:
CenterMED gør opmærksom på, at borgere på Bornholm bør behandles lige, hvilket betyder, at
kvalitetsstandarden for rengøring bør være ens uanset om man er hjemmeboende, eller bor på
plejecenter.
CenterMED gør desuden opmærksom på, at en besparelse på rengøringen på plejecentrene kun
bør effektueres i borgerens egen bolig, og ikke på fællesarealerne. Dette af hensyn til hygiejnen,
hvor mange er samlet og f.eks. spiser m.m.
SSU-31-07
CenterMED har ingen kommentarer.
SSU-33-01
CenterMED gør opmærksom på, at der er en lovmæssig forpligtelse i servicelovens § 84, og at
dagcentrene derfor skal tage imod de borgere, som i dag visiteres til et dagtilbud, og at
dagcentene ikke kan ”sige fra overfor visitationen om at tage nye/flere borgere ind med særlige
problemstillinger”, som det bl.a. er anført i de servicemæssige konsekvenser.
SSU-33-02
CenterMED forudsætter, at det ikke får konsekvenser for Den Rehabiliterende Organisation.
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