Referat
fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social- og Sundhedsområdet
Dato: den 2. Februar 2022 kl. 12.30-14.00
Mødested: Undervisningslokale 1, Jobcenteret, Vitapark
Medlemmer:
Ledelsesrepræsentanter: Jette Lorenzen (formand), Anne Stenbæk og Britta Kempel
Medarbejderrepræsentanter: Rita Ernstsen (næstformand), Viki Kjær Kusk, Jeanne Bøg
Pedersen, Bodil Jeppesen, Waldemar Sawicki, Mie Krogh Hansen og Tom Thielemann
Arbejdsmiljørepræsentanter: Sabine Krieger og Britta Nielsen
HR/sekretær: Lisa Kolding
Afbud: Charlotte Harrit og Mette Nautrup Bruun
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 7. december 2021
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Bilag: doknr. D2021-132325
3. Orientering om økonomi v/Jette Lorenzen - til information og drøftelse
Præsentation af den økonomiske udfordring på Social- og Sundhedsområdet, herunder forslag
til initiativer for at imødekomme budgetoverholdelse i indeværende år. På mødet vil der blive
orienteret om den videre proces ligesom at eventuelle bemærkninger vil blive forelagt Udvalget
for Sundhed og Voksne den 9. februar 2022.
Forud for nærværende møde vil der være afholdt lokale MED udvalgsmøder samt møder i
Seniorråd og Handicapråd.
På mødet vil forslagene blive fremlagt, og der vil være mulighed for drøftelse.
Der arbejdes med, at forslagene kan rubriceres både som påvirkning af serviceniveauet og
ligeledes som at de foreholder sig til nye måder at arbejde på.
Jette Lorenzen (JL) orienterede indledningsvis om baggrunden for behovet for dagens møde
samt den videre proces. Der er frist for høringssvar fra bl.a. medarbejdersiden den 7. februar
2022, inden kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvilke af de foreslåede tiltag i vedlagte
bilagsmateriale, der skal igangsættes.
Anne Stenbæk (AS) redegjorde for baggrunden på sundhedsområdet. Der var i 2021 et
merforbrug på 18 mio. kroner, og der forventes også et merforbrug i 2022. Der er dog
forsigtig optimisme, da der i 2021 blev igangsat flere initiativer, som endnu ikke er slået fuldt
igennem. Der er flere udfordringer, herunder at Odder Kommune har flere ældre i kategorien
80+ end de kommuner, der sammenlignes med, konsekvensen af “det nære sundhedsvæsen”
mærkes, der opleves ny gruppe borgere med nye behov, der er rekrutteringsudfordringer, og

der er flere konsekvenser af corona, herunder den økonomiske udgift. Indsatsen med at
medbringe sygefraværet viste sin virkning i positiv retning, inden corona medvirkede til, at
sygefraværet igen steg.
Forslagene på sundhedsområdet er rubiceret under tre overskrifter:
 Serviceniveau
 Organisering
 Teknologi
Tom Thielemann (TT) spurgte, om der er forslag, der forventes at ramme særligt hårdt, hvis
de indføres?
AS svarede, at det bl.a. vil være klippekort, luftrensere, forringelse på rengøringstilbud samt
manglende mulighed for frivillighedstilbud for særlig gruppe af pensionister.
Rita Ernstsen (RE) tilføjede, at forslagene særligt vil ramme de svageste ældre borgere, og der
er en bekymring for, at det også vil påvirke arbejdsmiljøet i negativ retning. RE nævnte bl.a.
ophobning af vasketøj, der kan medføre en dårligt lugt.
Bodil Jeppesen (BJ) fremførte, at medarbejderne har brug for, at politikkerne bakker op om
beslutningerne. Det bliver for hårdt for bl.a. det frontpersonale, der skal stille de fornødne
krav, hvis der ikke er den nødvendige politiske opbakning.
JL erklærede sig enig heri og gjorde opmærksom på, at det netop er fordelen ved den
vedtagne process, at det medfører et politisk ansvar.
Der var en kort drøftelse om de nøgletal, der fremgår af bilagsmaterialet, hvor Odder
Kommune i forhold til hovedtallene ligger i midten af de nævnte kommuner. JL orienterede
om, at grundet udviklingen i demografien, vil Odder Kommune få tilført midler i 2023.
Britta Kempel (BK) orienterede om situationen på det specialiserede socialområde for voksne.
Det specialiserede socialområde for voksne er modsat sundhedsområdet ikke styret af en
automatisk budgetregulering. Der blev ved budgetlægningen inden sommerferien forventet et
underskud på 7 mio. kroner, hvor der blev tilført 2 mio. kroner, hvorfor opgaven var at finde 5
mio. kroner. Det er blevet undersøgt, om denne beregning fortsat er realistisk, hvilket det
desværre er. Derfor er der udarbejdet de løsningsforslag, som er vedhæftet som bilag. Det har
desværre været nødvendigt at medtage forslag til serviceforringelser for at opnå den
nødvendige samlede besparelse.
Forslagene på det specialiserede område for voksne er rubiceret under to overskrifter:
 Serviceniveau
 Innovation, organisering og effektivisering.
Der blev spurgt, hvilke forslag, der forventes at ramme særligt hårdt, hvis de indføres?
BK svarede, at det umiddelbart vil være en lukning af Pakhuset og “Vores Netværk” samt de
forslag, der reelt er en nedjustering af et eksisterende serviceniveau. Derudover anvendes der
nu ressourcer på at hjælpe tidligt og derved forebygge, hvilket der muligvis ikke vil være
ressourcer til fremover.
TT spurgte til eventuelle konsekvenser for berørte medarbejdere, hvis der skal ske lukninger af
fx Pakhuset. BK svarede, at der vil ske omplacering i videst mulige omfang efter gældende
regler og retningslinjer.

Der var en kort drøftelse af det tidsmæssige perspektiv i processen. Det er vigtigt, at der både
sikres tid til, at høringsparterne kan udarbejde høringssvar samtidig med, at der skal være en
opmærksomhed på, at jo længere tid en proces varer, jo længere tid vil evt. berørte borgere
og medarbejdere være bekymrede og afvente en afklaring.
JL opfordrede til, at der ved udarbejdelse af høringssvar overvejes fokus på det samlede,
generelle billede og de langsigtede konsekvenser, ikke blot for egen faggruppe, område eller
arbejdsplads. JL fremhævede endnu engang, at det ikke er en nem opgave at indfri det
nødvendige beløb.
JL sikrede sig, at der ikke var flere bemærkninger.
JL meddelte, at der nu afventes den politiske proces. Det er en vanskelig opgave, der er stillet,
men det er positivt, at der vil være politisk rygdækning til de beslutninger, der træffes og ikke
mindst konsekvenserne heraf. JL oplyste, at Udvalget for Sundhed og Voksne udtrykker en
stolthed over det arbejde, der udføres på området. JL afsluttede med at fastslå, “at vi driver
biksen med et menneskesyn, vi kan være bekendt både overfor borgerne, pårørende og
hinanden. Vi skal nok klare det.”
8. Opfølgning fra mødet, “Hvem gør hvad” v/ Jette Lorenzen
Medarbejdersiden fremsender høringssvar senest den 7. februar 2022 til Jette Lorenzen, Anne
Stenbæk og Britta Kempel.
9. Evt.
Der var intet at bemærke under eventuelt.

