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Vi opfatter det som meget positivt, at der er bevilget penge til rotationsprojektet, da
det giver mulighed for en opgradering af medarbejdernes kompetence i en tid med
øget kompleksitet, samtidig med, at det skaber mulighed for at nogle dygtige
arbejdsledige, måske kan komme i varig ansættelse.
Vi finder det yderst fornuftigt, at der nu afsættes midler til en vaskerobot. Det kan
kun skabe bedre forhold for alle både når det drejer sig om arbejdsstillinger,
bakterier og leveringstid på hjælpemidler. I denne tid med et voksende antal
multiresistente bakterier mener vi, det er et meget positiv fremtidsorienteret tiltag.
Det er efter vores mening meget positivt, at der satses på genoptræningen, og rent
økonomisk mener vi også, det er en god investering i kommunens borgere og deres
muligheder for at bevare job og ressourcer ved hurtig genoptræning.
Vi finder det bekymrende, at der ikke er givet tilsagn om at bevilge penge til løbende
uddannelse af demenskoordinatorer, da vi gennem flere år har haft de skærmede
pladser placeret ude på de enkelte centre. De demensproblematikker, vi står overfor
i det daglige, bliver mere og mere komplekse. Vi vil foreslå, at man så i stedet
overvejer, at genetablere ét demensafsnit med kompetent personale, da det vil
være langt mindre omkostningsfuldt.
Vi mener, det er beklageligt, at man har valgt ikke at bevilge ressourcer til økonomi
og sagsbehandling i Center for Omsorg og Sundhed, da vi med vores kendskab til
centret, er overbeviste om, at de penge hurtigt vil være tjent ind i form af bedre
sagsbehandling og sikring af økonomistyringen samt en skarp tilgang til
leverandører.
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