
Når der trylles med besparelser 
I en artikel den 11. september om privatisering af tøjvask fortæller Tom Larsen (formand for ældre- og 

sundhedsudvalget) at ”Der kan også være en besparelse for den enkelte ældre borger ”, men intet om, at 

der skal være en brugerbetaling på 200 kr. om måneden. 

Tom Larsen fortæller også, at ordningen har ”et besparelsespotentiale på op til 2 mill. kroner årligt”. Men 

intet om, at besparelsen kun opnås, hvis borgerne springer fra (50% i hjemmeplejen og 10 % på plejehjem). 

Ja, du læste rigtigt. Vi har en administration og et byrådsudvalg, der udarbejder forslag til ydelser, som de 

selv synes er elendige. Så elendige, at de forventer at borgere, der har ret til og brug for hjælp, er nødt til at 

sige ”nej tak”. 

Hvem forventer udvalget så tager over? Jo det skal være ” netværk/familie”. Mon Tom Larsen tænker på 

kvinder i 50 – 60-årsalderen? Du ved, de der skal tage sig af lægebesøg og meget andet for deres forælder, 

af børn og børnebørn, lige skal have tid til at være frivillige for kommunen og som så i øvrigt også skal blive 

lidt længere på arbejdsmarkedet? 

Den 13. september mødte vi igen Tom Larsen. Denne gang om 73 borgere der har fået bevilliget hjælp til at 

smøre mad. Her foreslås en madpakke fra fælleskøkkenet. Væk med indflydelse på egen mad, hvis du har 

brug for hjælp. 

Vi læser at det er for at spare timer i plejen på grund af personalmangel og at den forventede besparelse er 

508.000 kr. Tom Larsen får ikke lige nævnt at en lille madpakke koster ca. 650 kr.  og en stor ca. 1300 kr. pr. 

måned. 

Et lille regnestykke viser at den lille madpakke til 73 borgere koster 586.000 kr. pr. år. Så intet er sparet, 

tværtimod. Udgiften bliver blot skubbet over på nogle af de borgere der har færrest penge. 

Udvalget har selv været med til at indføre et minut tyranni i hjemmeplejen. 7 min. Til at serverer 

aftensmad, 4 minutter til indkøb osv. Ingen tid til transport mellem borgerne. Har udvalget overvejet, at 

hvis man ændrer på det, så vil det blive lettere at skaffe personale?  

Tom Larsens mangelfulde fremlæggelse er et demokratisk problem. Hvordan skal borgerne følge med i, 

hvad der sker i kommunen, og hvordan de valgte røgter deres hverv, hvis vi ikke kan stole på, at vore 

folkevalgte fortælle om det fulde omfang af en evt. beslutning? 

For øvrigt: Jeg synes godt nok, at det er nogle sølle forslag. 

Birthe Lauridsen 

Bresemanns Alle 7, Nakskov 

 

Link til dagsorden hvor du kan læse begge forslag med kommentarer fra mødet den 2. september: 

https://www.lolland.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=9bc78e32-7c58-

45d2-902a-256debdc3a83 


