
                                                                                                                                                                              

 

Kære Byråd 

 

Jeg var lige ved at kløjs`i kaffen da jeg læste om det store underskud i Faxe kommune - og det blev da ikke 

bedre da jeg så, hvad man har i tankerne for at spare en masse penge. 

Det kan undre mig at man på ældreområdet ikke har mere styr på økonomien, da jeg har fået den 

forståelse, at man holder økonomimøder chef og leder i mellem? SÅ kan det, da vel ikke komme som et 

chok for alle?? 

Har i byrødder tænkt over, hvad det vil gøre for arbejdsmiljøet, hvis man ændre på A til A tiden, det ser så 

godt ud i tal – MEN ude i den virkelige verden hos borgerne - kan det ikke gøres, så let som, at se på et tal.  

 Der skrives, at god pleje ikke kun er målt på den tid med borgeren - og nej det har I, da nok ret i- MEN det 

er godt nok en stor del af tiden der bruges på borgeren og nogen har mere brug for personlig hjælp end 

andre, og det skal det vel også være med den kvalitet i beder om I Faxe kommune? 

I skriver også med risiko for at plejepersonalet skal løbe hurtigere – JA DET TØR SIGES det gør de jo allerede 

i dag og bliver der strammet op igen, så tror jeg ikke på i får et lavere sygefravær i Faxe kommune tror I??? 

De visiteret timer er grundtid, men der må og skal være et plus og minus, da det er mennesker vi har med 

at gøre. 

Jeg kan spørge om et eks. til hver af jer, hvor lang tid er i på toilettet? er det samme tid hver gang i skal 

derud? også både når I har tynd og hård mave f.eks.????   

Dette er nemlig det I ser på når I snakker tid - mennesker er nu engang ikke maskiner der skal arbejdes med 

- men måske nogen af jeres kære – OG det er mine medlemmer der hele tiden skal gå på kompromis med 

deres faglighed! Det simpelthen ikke OK. 

Jeg tænker ikke at der i Faxe kommune gøres som der bliver bedt om fra folketinget – her bliver der givet 

midler til bedre normeringer og op i tid – dem får i så og så tager i dem samtidig til besparelse, HVOR er det 

så lige man bliver opnormeret?? 

Jeg kan se man snakker om at spare på rehabiliteringen ude – hmmm tja den har så ikke virket meget 

længe på hele døgnet og - personalet har måtte ændre i deres arbejdsmønster x mange for at der ikke er 

styr på det sted, så de fortjener, at der ikke bliver pillet på dem uden, man tænker sig godt om og så har en 

plan som passer jer politikker og som der er til at arbejde med - også fagligt.  

Der mangler synlig ”rigtig” ledelse og det er ikke fordi jeg har noget at udsætte på alle mellemledere, MEN 

det, at man ikke som personale kan få et svar rimelig hurtigt når man har brug for det giver så dårligt 

arbejdsmiljø, at folk vil flygte fra arbejdspladserne og det har I vel ikke brug for. 

Jeg har i går talt med Borgmester Ole Vive om, hvordan jeg kunne ytre mig til jer – så hvis I har brug for 

nærmer forståelse eller har spørgsmål kan jeg kontaktes på mail eller telefon, hvor jeg meget gerne står til 

rådighed for spørgsmål  piap@foa.dk eller 23 64 37 49  

PS: jeg syntes jeres besparelsesplan er svær at overskue – hvad skal med og hvad skal ikke. 

      Og så tænker jeg HUSK jeres ansatte og deres Medudvalg - nu i åbner budgetterne op igen 

Venlig hilsen Pia Paaske FOA Sydsjælland                                                                                
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