Høringssvar vedr. besparelser/omstillingsforslag
Seniorrådet ønsker generelt ikke at medvirke til besparelser/omstillinger der reducerer antallet af ”varme
hænder”. Seniorrådet finder at de fleste besparelsesforslag er acceptable, men ønsker dog ikke at medvirke
til nedenstående forslag:
Nr. SSU-02
Accelererede træningsophold på plejecenter Lindehaven - korttidsboliger
Seniorrådet tror ikke på, at de ældre der skal genoptrænes, har lyst til at bo 2 i samme værelse. Vi er helt
med på at en social indsats kombineret med en fokuseret træningsindsats er en fordel, men vi tror ikke, at
det er til gavn for alle ældre. Mange vil ikke synes om at blive tvangsindlagt til at bo sammen med et helt
fremmed menneske i en periode.
Nr. SSU-4
Udbud af rengøring i hjemmeplejen og på plejecentre
Seniorrådet mener at forslaget vil øge antallet af personer den ældre bruger af hjemmepleje/plejecentre vil
møde daglig og det ønsker vi ikke at medvirke til.
Nr. SSU-07
Udtrykket ”Kategorisering” ønskes præciseret. Hvad menes?
Nr.SSU-10
Akuttilbud i aften- og nattetimerne
Seniorrådet ønsker ikke at krisetelefonen skal nedlægges. Den er etableret i 2016, og kendskabet til dens
eksistens, kan derfor være meget mangelfuldt – det kan være forklaringen på de få henvendelser. Den er
besværlig at finde fra ballerup.dk. Man skal fx først gå ind på Ballerup kommune, dernæst Brydehuset og
sluttelig ind på Psykisk syge og Sårbarhed.
Krisetelefonen er også brugbar i forhold til ældre borgere.
Nr. SSU-20
Ophør af ferielejr for pensionister på Bøtø
Seniorrådet ønsker ikke at medvirke til at Ballerup kommune skal ophøre med ferielejr for pensionister. Det
bliver nævnt i oplægget at man især i de sidste år har prioriteret svage borgere med fysiske og /psykiske
handicap og ensomme, og det er da rigtig gavnligt for netop de medborgere, at de får mulighed for at se
noget andet og være sammen med andre mennesker. Det kan godt give et fint løft i forhold til en måske
trist og ensformig hverdag.
Nr. ØKU-11 Pensionistskovture
Seniorrådet kan ikke medvirke til nedlæggelse af Pensionistskovturene. Dertil er de alt for populære. Vi kan
dog evt. medvirke til en mindre stigning i egenbetalingen.
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