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Hermed hørringssvar til budgetforslag 2023 fra det samlede lokal MED 

i Plejehjemmet Lindehaven og Aktivitets- og aflastningstilbuddet  

 

 

SÆU-B23-01 
Stoppe tilskud til to 

aktivitetstilbud 

- Hyggekrogen 
- Lundebjerg pensionistklub 

 

Borgerne kan tilbydes at deltage i andre tilbud, 
fx Det kommunale pensionisttilbud i Aktiv Center 

Ballerup eller Det gamle Posthuset. 

 

SÆU-B23-05 

66% reduktion af 
klippekortsordning på plejehjem 

Det vil medføre forringet livskvalitet i hverdagen 

for borgere. Det har særlig konsekvenser for 
borgere uden ressourcestærkt 

netværk/pårørende. 

Det kan medfører færre aktiviteter for 
plejehjemsborgerne og kan øge ensomheden 

hos specielt de stille borgere. 

SÆU-B23-07 

Nedlæggelse af stilling i Aktiv 
Center Ballerup 

Det vil medføre omlægning i medarbejdernes 

opgaver i Aktiv Center Ballerup for at opretholde 
det nuværende aktivitetsniveau. Leasing aftale 

af bus skal undersøges således at udgiften ikke 

kontraktmæssigt fastholdes, den kan evt. 
omlægges til andet brug/location. Borger der i 

dag benytter bussen vil i fremtiden kunne 

transporterer sig til tilbuddet med enten 
flextransport eller servicebus. 

SÆU-B23-14 

Fjernelse af Ballerup Kommunes 

særlige tandplejetilskud 

Da Ballerup kommune er den eneste kommune, 

der giver dette, er dette rimmeligt. 

SÆU-B23-17 

Udbud af tøjvask på 

plejehjemmene 

Ønsker at bibeholde ordningen i Lindehaven. På 

korttidspladser i huset vil det medføre 

omfattende administrationsopgaver for 

personale. Nogle borgere har ikke hjemme 
vaskeordningen og det vil være en stor opgave 

at oprette dem for en periode. Allerede nu 

opleves det, at borgerne på korttidspladserne 
ikke har tøj nok, fremadrettet vil det kunne 

betyde, at der må bestilles et mindre lager af 

institutionstøj til disse situationer, hvor der nu 
kan vaskes akut i huset. 

SÆU-B23-18 

Udbud på rengøring i borgerens 

eget hjem 

Dette kan have konsekvenser i forhold til tidlig 

opsporing af demenssygdom. Det kendte 

sundhedsfaglige personale, der kommer hos 
borgerne kan bedre fange den begyndende 

forandring (de 10 tegn på demens).  

SÆU-B23-19 Det vil betyde forringelse af service og 

livskvalitet for borgerne. Det kan medfører 
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Nedsætte lønbudgettet på 

plejehjem 

længere ventetid på hjælp, færre aktiviteter, 

mindre social kontakt samt større risiko for 

nedslidning af personale.  
Det forventes, at det bliver sværere at fastholde 

og rekruttere personale.  

Forringelse af den faglige kompetence og 
udvikling af denne ved, at der er færre af 

ressourcepersoner tilstede i organisationen. 

Forringelse af forebyggende behandling for 
borgerne, hvilket giver en større økonomisk og 

sundhedsmæssig konsekvens på længere sigt.  

Det bliver vanskeligt at overholde tidstro 

dokumentationskrav m.m.  
Det bliver svært at afsætte ressourcer til at 

deltage i de fælles udviklingstiltag i kommunen. 

 

 

Dette Lokal MED har ikke forholdt sig til følgende forslag: SÆU-B23-02, SÆU-B23-10 

og SÆU-B23-16. 

 

På vegne af Lokal MED 

 

Anette Wintlev-Jensen 

Leder af Demensområdet i Ballerup kommune. 

Leder for plejeboligerne i Lindehaven samt for Aktivitets- og aflastningstilbuddet i 

Ballerup.  

  

 


