
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høringssvar til budgetforslag 2023 
 
Det samlede sparekatalog 2023 og effekten heraf i 2023 og frem til 2026 er 
gennemgået på LokalMED for Sundhedsområdet den 7. september 2022. 
 
På baggrund af gennemgang af det samlet katalog, har vi følgende 
kommentar til forslag på Social- og ældreområdet. Det øvrige område har vi 
ingen kommentar til. 
 
Generelle kommentar: 
Generelt er det medarbejdernes opfattelse i Sundhedsområdet, at 
besparelserne på lukning af tilbud medfører, at der bliver færre tilbud at 
udsluse borger til efter genoptræning, og det kan betyde, at borgerne taber 
funktion og får behov for et nyt genoptræningsforløb. Dette gælder både for 
tilbud som er af social karakter og for fysisk træning. Vi vil dog gøre 
opmærksom på, at vi er glade for, at dette omhandler tilbud hvor borgerne 
skal ud af hjemmet og ikke tilbud til de mest sårbare, som i forvejen har 
vanskeligt ved at komme ud af hjemmet. 
 
Der er et skisma mellem forventninger fra borger/pårørende og til det 
faktiske serviceniveau allerede i dag, og vi forventer med nuværende 
sparekatalog, at dette skisma på ældreområdet vil blive endnu større, og 
derfor giver ekstra arbejde til personalet med borgernære opgaver. Der 
bruges i forvejen tid på at skabe en forståelse for og rumme den 
utilfredshed som borger og deres pårørende oplever, og vi forventer at 
dette bliver mere med disse serviceforringelser. 
 
Der er et ønske om, at besparelserne meldes ud i Ballerup Bladet på en 
overskuelig måde, evt. som NYT fra Kommunen, så medarbejderne kan 
blive støttet i opgaven med at stå på mål for Kommunens besparelser. 
 
Konkret til spareforslag: 
 
SÆU-B23-10 Lunkning af varmtvandsbassin i Lundehaven 
Lukning af varmtvandsbassinet vil betyde, at T og A fremover ikke vil kunne 
tilbyde denne form for træning. Det er primært borgere med svære 
smerteproblematikker eller kroniske sygdomme, som får et kommunalt 
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tilbud i bassinet. Borgerne vil opleve en serviceforringelse ved, at træningen 
fremover skal foregå på land, da borgerne oplever velvære og 
smertereduktion ved træningen i vand fremfor på land. Der er dog ikke 
evidens for, at træning i vand er bedre en træning på land. Borger kan 
derfor godt få et andet tilbud af Kommunen eller kan overgå til en privat 
klinik. 
 
SÆA-B23-17 Udbud af tøjvask på plejehjemmene 
Vi er bekymret for hvilken betydning dette får for borgerne på 
korttidspladserne, som har behov for vask af tøj samt vask af dyner og 
puder hyppigere end hver 14. dag. Der er et højt flow (5-8 borger om ugen) 
på korttidspladserne, og der er forløb som er kortere end 14 dage, hvilket 
kan betyde, at borger er kommet hjem, mens vasketøjet er af sted til vask. 
Derfor bliver der administration ved, at tøjet ikke længere vaskes i huset. 
Plejecenter Lindehaven betales i dag af korttidspladserne for at løse denne 
opgave.  
 
Endvidere vil der altid være behov for akut tøjvask på både et plejehjem og 
korttidspladser, hvor borgerne er afhængig af meget hjælp og ofte 
inkontinente. Der vil være behov for kunne håndtere meget snavset tøj 
dagligt. 
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