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Lb. Nr. SSU-F-02

Sæt kryds (__X____) (_______)

Rengøring hver 4. uge – i eget hjem og på plejecentre

Udvalg: Senior & Sundhedsvalget
Center: Center for Sundhed & Pleje
Funktion: 05.30.26

Beskriv nuværende situation inden ændring
I dag får langt størstedelen af alle, der er visiteret til rengøring gjort rent hver 3. uge. Det drejer sig 
om ca. 700 borgere. Kun et fåtal er visiteret til rengøring oftere grundet specielle behov.

Hvori består ændringen? 
Ændringen består i at ændre serviceniveauet, så den vejledende frekvens for rengøring er hver 4. 
uge i stedet for hver 3. uge. Det vurderes, at der ikke blandt de borgere, som i dag er visteret til 
rengøring hver 3. uge, umiddelbart er forhold, som betyder, at de ikke kan visteres til rengøring hver 
4. uge. Visiteringerne hertil vil dog fortsat ske ud fra en individuel konkret vurdering.
 
Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? 
Forslaget bidrager til en budgetreduktion, da den lavere frekvens for rengøring betyder at der kan 
reduceres i hjemmeplejens daglige ruter. Budgetreduktionen svarer til en reduktion på 2-3 
medarbejdere. 

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

- : Merindtægt/mindreudgift
+ : Mindreindtægt/merudgift

2020 2021 2022 2023
Serviceramme:
Udgift -783 -940 -940 -940
Indtægt 0 0 0 0
Ej serviceramme:
Udgift 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Nettovirkning -783 -940 -940 -940
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2020 2021 2022 2023
Budget før 
Budgettilpasning *)

25.749 26.440 27.243 28.002

*): Samlet forventet udgift til praktisk hjælp jf. beregnet demografi

Konsekvensen vil være, at hjemmet hos borgerne vil være mere beskidt, og det vurderes at borgerne 
vil opleve et væsentligt forringet serviceniveau. Faxe Kommune vil på landsplan lægge sig i den 
absolutte bund over serviceniveauet på dette område. 

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?
 Nej
Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?
Nej

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

FORUDSÆTNINGER


