
Lundehaven/Rosenhavens høringssvar 

til Budget 2023 

SÆU-B23-01 

Stoppe tilskud til to aktivitetstilbud 

Lundehaven/Rosenhavens MED-udvalg bakker op om dette forslag. 

SÆU-B23-02 

Ophør af kommunens betaling for levering til visiteret indkøbsordning 

Lundehaven/Rosenhavens MED-udvalg bakker op om dette forslag. 

SÆU-B23-05 

Ophør af klippekortsordning på plejehjem  

Vi er meget bekymret over ophøret, da det vil betyde et mindre budget. 

Et ophør af ordningen vil betyde, at der vil være mindre mulighed for at lave aktivi-

teter med beboerne, da det er en serviceforringelse.  

På Rosenhaven og Lundehaven vil det qua antallet af beboere svarer til en forholds-

vis stor påvirkning, som vil gøre, at vi ikke kan have de aktivitetsmedarbejdere an-

sat, som vi har ansat på nuværende tidpunkt.  

Besparelsen kan først effektueres ift. opsigelsesvarsler, da det handler om medar-

bejdere, som skal opsiges med deres individuelle opsigelsesvarsel.  

Aktiviteter for beboere, såsom strikkeklub, koncerter, biograf, alle ture ud af huset, 

en-til-en aktiviteter vil nærmest være umuligt vil være en voldsom forringelse for 

borgerne. Vi kan også frygte at samarbejdet med frivillige vil blive dårlige, da akti-

vitetsmedarbejderne er direkte kontakt til de frivillige - vi frygter at vores frivillige 

vil ophøre deres virke på vores plejehjem, hvilket ved betyde endnu færre aktivite-

ter til vores beboere.  

Kontaktøer vil blive sværere at lave, da en-til-en-tid vil blive stærkt reduceret. Vi 

kan være nervøse for at det vil betyde at demensramte vil blive mere udad reage-

rende, med stor gene for de resterende beboere. Det vil være svært at opretholde 

og udføre demensrejseholdets principper, hvilket vi kan frygte vil give flere borgere 

apatiske, passiv aggressive, ensomme.  

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi er direkte uenige i at der ikke vil opleves 

personalereduktion, da det vil betyde ophør af medarbejdere, nemlig vores aktivi-

tetsmedarbejdere. 

ROSENHAVEN/LUNDEHAVEN 

Dato: 8. september 2022 

E-mail: chjr@balk.dk

Kontakt: Charlotte Grønning Jørgensen 



 

 

Side 2 

 

SÆU-B23-10 

Lukning af varmtvand bassin i Lundehaven 

Lundehaven/Rosenhavens MED-udvalg bakker op om dette forslag. 

Dette vil medføre at timerne, som bruges på dette fra Lundehavens rengøringsper-

sonale, skal flyttes til andre opgaver.  

 

 

SÆU-B23-14 

Fjernelse af Ballerup Kommunes særlige tandplejetilskud 

Lundehaven/Rosenhavens MED-udvalg mener, at det er et trist forslag, men vi un-

drer os over at vi er den eneste kommune i landet, som har denne ordning.  

 

 

SÆU-B23-16 

Stoppe tilskud til tre pensionistklubber 

Lundehaven/Rosenhavens MED-udvalg bakker op om dette forslag. 

 

SÆU-B23-17 

Udbud af tøjvaske på plejehjemmene  

Vi oplever at der er flere aspekter der er forbundet med dette punkt, hvilket gør det 

vanskeligt at svare og svært at gennemskue.  

Umiddelbart vil udbuddet vil betyde en reduktion af Lundehaven og Rosenhavens 

budget på hhv. 115.200 kr. og 172.800 kr., dvs. en samlet reduktion på kr. 

288.000 kr. på budgettet samlet, da borgerne ikke betaler til plejehjemmene mere.  

Derudover vil der skulle reduceres i medarbejdere, da der ikke udføres denne op-

gave af vores personale mere.  

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at borgerne får en merudgift til tøj, dyner, puder 

mm., da de fleste ikke har tøj til 14 dage.  

Vi ønsker at sætte fokus på, at der stadig vil være noget, som skal vaskes i huset 

af vores personale, såsom vendelagen, dyner, puder, betræk til kørestolspudebe-

træk, sejl mm., da det ikke kan vente 14 dage med at blive vasket og hvis vi skal 

have flere sejl, betræk mm., vil det betyde en merugift på hjælpemidler.  

 

SÆU-B23-18 

Udbud på rengøring i borgernes eget hjem 

Vedrører Lundehaven Ældrebolig. Det vil betyde en reduktion i personaletimer. Det 

vil få nogle personlige konsekvenser for dem, som er ansat til den aktivitetsstyrede 

enhed. Vi ser, at der vil være fare for, at der vil komme flere forskellige i borgerens 

hjem og tab af observationer, hvis der er rengøring udefra - især en frygt ift. de 

borgere, som kun modtager rengøring og ingen af hjælp vil det være et tab af ob-

servationer omkring borgeren. 

 

 

SÆU-B23-19 

Nedsætte lønbudgettet på plejehjem 

Vi vil gerne kommentere, at dette ikke er en effektivisering men besparelse. I for-

vejen er vi i gang med at tilpasse husenes drifts ift. økonomi. 

På nuværende tidpunkt er vores vagtplaner tilpasset det serviceniveau som kvali-

tetsstandarden i Ballerup Kommune fastlægger.  

Yderligere reduktion vil medføre besparelse og serviceforringelse. Vi har på nuvæ-

rende tidspunkt allerede arbejde i gang med tilgangen til vagtplanlægning og arbej-

der tværgående blandt andet i sygeplejen, rengøringen, kvalitets- og udviklings-

funktionen, i funktioner såsom forflytningsvejleder osv., og i ledelsen og i admini-

strationen. Vi udnytter allerede kompetencer blandt plejehjemmene og har opnået 

ensartethed og besparelser i driften. Vi har lavet sammenlægninger af afdelinger til 

fløje, så vi dækker ind samlet set og arbejder på tværs af afdelinger.  



 

 

Side 3 

 

Hvis pengene til bedre bemanding ikke bliver tildelt til os i 2023 (kr. 893.000 kr.) 

vil det være en meget stor direkte forringelse af plejen og borgernes vil opleve, at 

vi ikke kan give samme service. Vi frygter masseflugt blandt personalet. 

 

Vi er dybt bekymret over dette forslag og kan frygte hvordan vi skal kunne drifte 

husene med denne besparelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


