
Høringssvar fra Ballerup Hjemmepleje 
 
Det lokale MED ved Ballerup Hjemmepleje er blevet præsenteret for en samlet 
oversigt over forslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 samt 
Sparekataloget 2023. 
 
Lokal MED i Hjemmeplejen har nedenstående opmærksomhedspunkter og 
kommentarer til de forskellige forslag, som ligger i oplægget. 
 
Vedr. Stoppe tilskud til to aktivitetstilbud 
Lokal MED er enig i forslaget om egenbetaling, med den begrundelse, at der også er 
egenbetaling for andre borgere i kommunen, hvorfor det vil blive ens for alle.  
 
Ophør af kommunens betaling for levering af visiteret indkøbsordning 
Lokal MED er enige i at udgiften for levering af dagligvarer skal være egenbetaling. 
Desuden er udgiften hos de to indkøbsleverandører høj, og der kan for borgers 
omkostninger ses på, om man overhovedet skal have en aftale med 
indkøbsleverandører. Mange borgere benytter sig af indkøbsordninger i dag til 
betydelig lavere omkostninger med levering – helt ned til 29 kr. for f.eks. Nemlig.com.   
 
Hjemmeplejens personale vil altid kunne være behjælpelig med bestillingen, hvor 
borger ønsker det, hvis der er visiteret til dette.  
Opmærksomhedspunkt er, at når borger selv skal betale for levering kan det være at 
borger så ikke vil have bestilt og leveret mad. Aftalen med de to indkøbsleverandører i 
dag er, at man kan bestille og få leveret uanset beløb man bestiller for. På de fleste af 
de billigere løsninger med levering, der kan kun leveres hvis man bestiller for over 
400 kr. pr. gang. Dette kan være en udfordring for borgerne, da de måske ikke har 
brug for så mange varer af gangen.  
 
Ophør af klippekortsordning på plejehjem 
De forskellige plejecentre bruger klippekortsordningen på mange forskellige måder. 
I Hjemmeplejen bruges klippekortet hovedsageligt på hygge, aktiviteter og tøjvask – 
ting som alligevel sker på et plejehjem. Derfor synes klippekortet at være mere 
relevant i Hjemmeplejen.  
Et opmærksomhedspunkt er dog, at når plejecentrene får disse penge, kan de have 
en højere normering. Hvis klippekortet ophører på plejecentrene, vil de så være nød 
til at skære ned på personalenormeringen og dermed skæres i de sociale 
arrangementer? 
 
Nedlæggelse af stilling i Aktiv Center Ballerup 
Ingen kommentarer 
 
Lukning af varmtvandsbassin i Lundehaven 
Lokal MED ser dette som en mulig besparelse, da der er andre varmtvandsbassiner i 
kommunen. 
 
  



Fjernelse af Ballerup Kommunes særlige tandplejetilskud 
Ingen kommentarer, da det stadig er muligt for økonomisk svagt stillede borgere, at 
søge om tilskud til tandpleje. 
 
Stoppe tilskud til tre pensionistklubber 
Lokal MED ser dette som en mulig besparelse, da der kan indføres egenbetaling. 
 
Udbud af tøjvask på plejehjemmene 
Hvis borgerne på plejehjemmene får tilbudt samme mulighed for tøjvask, som 
borgerne i Hjemmeplejen har, så vil det kunne frigive ressourcer og tid hos personalet 
til kerneopgaven. 
 
Udbud på rengøring i borgerens eget hjem 
Et opmærksomhedspunkt vil være, at plejepersonalet ikke har mulighed for tidlig 
opsporing, som de gør nu, da disse borgere kun får hjælp til rengøring. Dvs. at det 
måske opdages senere, når en borger får behov for øget hjælp. Det kan dog løses, 
hvis rengøringsopgaverne gives til et firma, som vil samarbejde med kommunen, om 
at komme med bekymringshenvendelser, hvis borgers funktionsniveau eller adfærd 
ændrer sig, så der kan planlægges visitationsbesøg. 
Det vil kunne frigive tid i hjemmeplejen til bedre at imødekomme borgernes ønsker, 
f.eks. hvis der er en borger, der gerne vil sove længe og hellere vil have hjælp til bad 
om eftermiddagen. 
Det vil øge personalets arbejdsmiljø, da mange føler, at rengøringsopgaverne er fysisk 
hårde. 
Det uddannede personale vil bedre kunne bruge ressourcerne på andre faglige 
opgaver. 
Vi vil forvente, at det personale der er ansat i Hjemmeplejen til udelukkende at gøre 
rent, vil følge det firma, der overtager hjemmeplejens rengøringer. 
 
Nedsætte lønbudgettet på plejehjem 
Lokal MED finder det bekymrende, at man vil tage så stor en del af et lønbudget på et 
område, hvor der i forvejen mangler personale. 
 
  


