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Kære medlemmer
I ønskes alle en god jul og et godt nytår, som forhåbentlig bliver meget bedre end det
år, vi er på vej ud af.
Vi ved I kæmper en hård kamp på alle plejehjem for at holde corona i skak og humøret
og sundhedstilstanden oppe. Det er den hårdeste tid, vi har gennemlevet i mere end 100
år siden den spanske syge hærgede under 1. verdenskrig, og selv om det ser slemt ud
lige nu i København og omegn, så er der trods alt håb forude. Vaccinen er på vej.
Det blev desværre heller ikke muligt at mødes i årets løb, hverken til
repræsentantskabsmøde eller til konference på LO-Skolen. Vi satser på, at begge dele
kan gennemføres til næste år, men sandsynligvis først efter sommerferien.
Bestyrelsen har, som nævnt i forrige nyhedsbrev, rettet henvendelse til såvel ministeriet
som kommunen i de verserende sager om pleje, Else-sagen, og organiseringen på
plejehjemmene, herunder hvordan man sikrer borgernes indflydelse på driften i de
kommunale plejehjem og styrker bestyrelsernes indflydelse i de selvejende.
Disse henvendelser, som indebærer snarlige drøftelser med ministeriet om indholdet af
den kommende lovgivning på området, betyder også, at der den 7. januar 2021 er aftalt
et møde med borgmesteren for sundhed og omsorg, Sisse Marie Welling.
Dette møde vil blive fulgt op af et møde med forvaltningen, hvor de mere detaljerede
forhold omkring dagligdagen og samarbejdet med kommunen drøftes.
Endelig skal det fremhæves, at formanden havde et indlæg på det årlige fællesmøde for
samtlige selvejende plejehjem i København, den 25. november 2020, hvor han rejste
kravet om indflydelse på den overordnede budgetlægning for de selvejende plejehjem.
Indlægget blev modtaget med et tilsagn om, at man vil indstille til politikerne, at
Selvejenetværket indgår blandt de organisationer m.fl., som høres i forbindelse med
udarbejdelsen af forslaget til budget, som sker i det tidlige forår.
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