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Ældre- og Handicapudvalget (ÆHU) 
 

Nedenfor er forslag, der kan henføres til udvalgets område, listet.  

Bemærk at investeringskolonnen indeholder engangsinvesteringer, der ikke indgår i budget 

eller anlægsbudget 2016-2019. 

Budgetløftkolonnen viser til orientering det budgetløft (tilførsel af midler til 

personaleressourcer), der forudsættes i 2017. Det budgetløft der evt. forudsættes i de 

kommende år, hvor beløbet kan være afvigende fra behovet i 2017, er ikke anført. 

Der er ved beregning af reduktionen i hvert af årene arbejdet med en nettoreduktion – det vil 

sige at der er taget højde for udgiften til eventuelt budgetløft.  

 

 

Nummer Reduktionsforslag Budgetløft Investering 2017 2018 2019 2020 

ÆHU 

(HP) 

Ændrede støtteformer i 

hjemmevejledning   -0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 

ÆHU 

(HP) 

Ændring af serviceniveau 

STU     0,6 0,6 0,6 0,6 

ÆHU 

(HP) 
Ændring af serviceniveau 

i botilbud     0,5 1,0 1,0 1,0 

ÆHU 

(HP) Dagtilbudsområdet      0,5 0,5 0,5 0,5 

ÆHU 

(HP) 

Effektivisering af den 

administrative 

opgaveløsning     0,5 0,5 0,5 0,5 

ÆHU og 

ØKE (HP) 

Opfølgning vedrørende 

borgere i andre 

kommuner -0,5   0,5 1,0 1,5 2,0 

ÆHU 

(HP) Mobile nattevagter     0,3 0,5 0,5 0,5 

ÆHU 

(HP) Marienlund     0,3 0,6 0,6 0,6 

ÆHU 

(HP) 

Reduktion af 

serviceniveau for ferie     0,3 0,3 0,3 0,3 

ÆHU 

(HP) 

Nedlæggelse af MED- 

niveau 4     0,7 0,7 0,7 0,7 
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ÆHU 

(SO) 

Reduktion i antal 

plejeboliger     0 7,5 11,3 11,3 

ÆHU 

(SO) Sygeplejeklinikker   -2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

ÆHU 

(SO) 
Mestringsindsats via 

velfærdsteknologi   -3,0 0 1,0 2,0 2,0 

ØKE, 

SFU, 

ÆHU 

(SO) 

Reduktion på ledelse for 

administration     1,4 2,9 2,9 2,9 

ÆHU 

(SO) 

Reduktion i 

serviceniveau - 

Hjemmeplejen     2,0 2,0 2,0 2,0 

ÆHU 

(SO) 

Ændre 

standardrengøringspakke 

fra hver. 2. uge til hver 

3. uge   -0,5 2,3 3,4 3,4 3,4 

ÆHU 

(SO) Vareudbringning     1,0 1,0 1,0 1,0 

ÆHU 

(SO) 

Justering af den 

kommunale pris på 

fritvalgsområdet     2,0 2,0 2,0 2,0 

  I alt -0,5 -5,6 14,4 27,0 32,3 32,8 
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Ændrede støtteformer i hjemmevejledning (32) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 32 

 

 Fuld effekt: 

0,5 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget:  

Der tænkes nye måder at levere hjemmevejledning på: 

 Hjemmevejledning i grupper (ikke autister) 

 Virtuel hjemmevejledning 

 Hjemmevejledning leveres i dagtilbud (for borgere der modtager dagtilbud) 

 Tværgående bemanding i bofællesskaber 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der vil være udgifter til uddannelse af medarbejdere samt investering i it og andet udstyr der 

understøtter den virtuelle støtte. 

Investeringsbehovet forventes at være ca. 50 t. kr. 

  

Konsekvens for borgere/brugere: 

Kun borgere der efter en konkret vurdering kan profitere af de nye måder at få 

hjemmevejledning vil blive berørt af forslaget. Borgerne vil dog i forhold til situationen i dag få 

mindre støtte 1:1 og dette kan for den enkelte borger opfattes som en direkte 

serviceforringelse. 

 

I relation til tilbuddet om virtuel hjemmevejledning er der også fordele forbundet med denne 

ændring. Fx vil borgere, der af forskellige årsager er forhindrede i fysisk at være sammen med 

deres hjemmevejleder nu kunne få støtten alligevel – blot virtuelt. Dette vil reducere antallet af 

aflysninger for denne gruppe. 

 

Tværgående samarbejde mellem flere bofællesskaber vil betyde mindre individuel støtte til 

beboerne samt perioder, hvor der ikke vil være personale tilstede. 

 

Konsekvens for personale: 

Der vil skulle ske personalereduktion svarende til ca. et årsværk. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen 
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Ændring af serviceniveau STU (33) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 33 

 Fuld effekt: 

0,6 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Taksten for Lysbro Uddannelsescenters STU reduceres med 6 %. 

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

En reduktion på 6 % af taksten betyder, at undervisningsholdene udvides, og undervisningen 

skal ske indenfor de eksisterende fysiske og reducerede personalemæssige rammer. 

  

Det vurderes, at en række elever ikke vil kunne have svært ved at deltage i større 

sammenhænge og med en reduceret personalenormering. Der må derfor forventes et mindre 

frafald fra STU’en til en alternativ aktivitetsindsats. 

 

Herudover vil det fremover blive vanskeligere at etablere eksterne praktikker for særligt de 

svageste elever, og samarbejder med interne og eksterne samarbejdspartnere vil blive 

reduceret, idet undervisningstimer skal prioriteres. 

 

Konsekvens for personale: 

Personalereduktion svarende til ca. 1,5 årsværk. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen 
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Ændring af serviceniveau i botilbud (34) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 34 

 Fuld effekt: 

1,0 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Der skal reduceres i grundnormeringen på de enkelte botilbud i alt 1,7 mio. kr. svarende til ca. 4 

årsværk.  

 

Nedenstående tal er nettotal, dvs. lig den del af besparelsen, der vil komme Silkeborg Kommune 

selv til gode. Dette ud af en samlet / ”bruttobesparelse” på 1,7 mio. kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,5 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgerne vil kunne opleve mindre tid med personalet, at personalet deles mellem flere borgere 

ad gangen samt længere tid inden hjælpen kommer. Endvidere vil det kunne medføre mindre tid 

til at støtte borgerne i deres fritidsaktiviteter m.v.  

 

Konsekvens for personale: 

Arbejdsmiljøet vil kunne blive påvirket af beslutningen, idet medarbejderne kan føle, at 

serviceniveauet og kvaliteten af deres arbejde skal ændres så meget, at de ikke kan stå inde for 

det faglige niveau. 

 

Derudover vil der være personalereduktioner svarende til ca. 4 årsværk, som forventes klaret 

ved naturlig afgang. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen 
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Dagtilbudsområdet (35) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 35 

 

 Fuld effekt: 

0,5 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Viften af dagtilbud foreslås reduceret med enkelte specifikke aktiviteter. Det skal nærmere 

afklares hvilke aktivitetstyper, der konkret skal peges på. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Nogle borgere vil opleve et fald i serviceniveau. 

 

Konsekvens for personale: 

Der skal ske personalereduktion svarende til ca. 1 årsværk. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap og Psykiatriafdelingen 
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Effektivisering af den administrative opgaveløsning på 

voksenhandicapområdet (36) 
 

Udvalg: ÆHU 

 

Forslag 36 

 

 Fuld effekt: 

0,5 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Den administrative opgaveløsning for de enkelte tilbud på voksenhandicapområdet har været 

organisatorisk samlet i over et år, hvilket har givet en effektivisering af arbejdsgange samt øget 

fokus på digitale løsninger. Der vil fortsat være fokus på LEAN tilgange mv, hvilket forventes at 

give en yderligere effekt. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Konsekvens for personale: 

Der skal ske personalereduktion svarende til ca. et årsværk. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen 
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Opfølgning vedrørende borgere i andre kommuner (37) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 37 

 

 Fuld effekt: 

2 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Med henblik på en mere hyppig opfølgning på sager, hvor Silkeborg Kommune er 

handlekommune og borgeren er bosiddende i andre kommuners eller regionens tilbud, 

opnormeres myndighedsteamet svarende til ét årsværk.  

 

Der er erfaring for at en hyppig opfølgning kan nedbringe udgifterne i konkrete sager via en 

tilpasning af takst i fht faktisk leveret ydelse.  

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,5 mio. kr. 1 mio. kr. 1,5 mio. kr. 2 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

Der skal ansættes en yderligere socialrådgiver svarende til ét årsværk eller ca. 0,45 mio. kr. 

årligt. Denne investering vil skulle ske på bevilling 14, mens potentialet vil være på bevilling 74. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

De borgere der fremover modtager et mindre indgribende tilbud vil jo opleve dette. Men idet det 

ud fra en socialfaglig vurdering svarer til deres reelle behov vil de eventuelle negative 

konsekvenser være meget begrænsede. 

Konsekvens for personale: 

Ingen, idet det alene vil vedrører andre kommuner og regioners tilbud. 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Investeringsbehov på 0,45 mio. kr. på bevilling 14. 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap og Psykiatri afdelingen 
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Mobile nattevagter (38) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 38 

 

 Fuld effekt:  

0,5 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Som alternativ til faste nattevagter i alle botilbud etableres i stedet mobile nattevagter, 

kaldeanlæg til en nattevagt i et andet botilbud eller i samarbejde med hjemmeplejen.  

 

En sådan ordning kunne være relevant på botilbuddet Vesterbo på voksenhandicapområdet, 

hvor der i dag er vågen nattevagt.  

 

Der er allerede erfaringer med en sådan ordning, hvor det vurderes at udgiften til 

nattevagtsdækningen kan halveres ifht. den nuværende ordning. (Ordningen kan dog ikke 

udrulles generelt, da borgernes støttebehov mange steder er for stort til at dette vil være 

hensigtsmæssigt og forsvarligt). 

 

Nedenstående tal er nettotal, dvs. lig den del af besparelsen, der vil komme Silkeborg Kommune 

selv til gode. Dette ud af en samlet / ”bruttobesparelse” på 0,8 mio. kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,3 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgere i de berørte botilbud vil ikke længere kunne opsøge en nattevagt fysisk ved behov. I 

stedet skal denne tilkaldes via et kald eller at nattevagten besøger den konkrete borger i løbet af 

natten efter aftale.  

Konsekvens for personale: 

Nedlæggelse af 2 stillinger/årsværk. 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Såfremt der benyttes en ordning i samarbejde med hjemmeplejen vil afregning af denne ydelse 

ske efter gældende takster og derfor forventes der ikke nogen direkte konsekvenser her.  

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap og Psykiatri afdelingen 
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Marienlund (39) 
 

Udvalg: ÆHU 

 

Forslag 39 

 Fuld effekt: 

0,6 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Når de 24 pladser til udviklingshæmmede på Marienlund skal driftes bør der findes såvel 

økonomiske som faglige og udviklingsmæssige synergier. Der bør bl.a. ses på potentiale ift 

nattevagtsdækning, vagtdækning aften og weekend, køkkendrift, samarbejdet med frivillige 

m.v. 

 

Der forventes ikke fuld effekt i 2017, idet tilbuddet først tages i brug i foråret 2017 og ikke vil 

have fuld belægning i den første tid.  

 

Nedenstående tal er nettotal, dvs. lig den del af besparelsen, der vil komme Silkeborg Kommune 

selv til gode. Dette ud af en samlet / ”bruttobesparelse” på 1 mio. kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,3 mio. kr.  0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Der forventes ikke større negative konsekvenser for borgerne, idet der er tale om en 

effektivisering af opgaveløsningen som følge af stordrift.   

Konsekvens for personale: 

Personalet vil opleve at skulle løse flere opgaver efterhånden som belægningen stiger og at de 

personalemæssige ressourcer ikke stiger i samme takt.  

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Forslaget forudsætter et positivt og udviklende samarbejde (SoO + HoP) om driften af 

Marienlund på både det tekniske og faglige plan.  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

Når m2 optimeres/ikke længere anvendes vil det have betydning i forhold personalet i teknisk 

service og rengøring. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen 
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Reduktion af serviceniveau for ferie (40) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 40 

 

 

 Fuld effekt: 

0,3 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Serviceniveauet for ledsaget ferie for borgere, der er bosiddende i et af kommunens botilbud 

eller bofællesskaber reduceres fra de nuværende 5 dage årligt til 4 dage.  

 

Nedenstående tal er nettotal, dvs. lig den del af besparelsen, der vil komme Silkeborg Kommune 

selv til gode. Dette ud af en samlet / ”bruttobesparelse” på 0,4 mio. kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,3 mio. kr.  0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgerne vil komme mindre på ferie med kendt personale. Idet der ikke er mulighed for at 

tilkøbe ledsaget ferie vil langt de fleste beboere i botilbud og bofællesskaber kun have disse 

dage væk fra botilbuddet eller bofællesskabet.  

Konsekvens for personale: 

Besparelsen vil kunne resultere i at enkelte medarbejdere vil risikere at skulle gå ned i tid eller 

at der anvendes færre vikarer.  

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap og Psykiatri afdelingen 
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Nedlæggelse af MED-niveau 4 (41) 
 

Udvalg: ÆHU 

 

Forslag 41 

 

 Fuld effekt: 

0,7 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Handicap og Psykiatriafdelingen har - som en særlig ordning godkendt i HovedMED - to 

LokalMED niveauer: Niveau 3: ”Center-Med” og Niveau 4: ”LokalMed”. Den ”ordinære” 

kompetence for LokalMED forhold ligger i CenterMED. Det andet LokalMED niveau (niveau 4)  

kan overvejes nedlagt, hvorved der frigøres personaletid svarende til ca. 2.000 

medarbejdertimer årligt på voksenhandicapområdet og ca. 200 medarbejdertimer på 

børnehandicapområdet. (I Socialpsykiatrien har man allerede valgt kun at have Centermed). 

Den særlige ordning med 4 MED-niveauer er pt under evaluering. Evalueringen vil blive forelagt 

HovedMed. 

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,7 mio. kr.  0,7 mio. kr.  0,7 mio. kr.  0,7 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Ingen 

Konsekvens for personale: 

Besparelsen vil kunne resultere i at enkelte medarbejdere vil skulle gå ned i tid eller at der 

anvendes færre vikarer. 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap og Psykiatri afdelingen 
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Reduktion i antal plejeboliger (42) 
 

Udvalg: ÆHU 

 

Forslag 42 

 

 Fuld effekt: 

11,3 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

På nuværende tidspunkt vurderes det, at der er overkapacitet af plejeboligpladser, 

efterspørgslen er vigende (ventelisten er begrænset) samtidig med, at der er åbnet 36 nye 

pladser på Friplejehjem Kjellerup.  

 

I henhold til rapport om Silkeborg Kommunes fremtidige plejeboligbehov udarbejdet af KLK, ses 

det, at der i 2016 er en overkapacitet på 22 boliger (inklusiv midlertidige pladser), når der tages 

højde for borgernes forventede raske leveår og stigende middellevealder, endvidere at der 

korrigeres for aktuelt køb af friplejehjemspladser og nettokøb i andre kommuner (s. 19 i KLK-

rapport). I 2017 med åbningen af Marienlund vil overkapaciteten øges med netto 47 pladser. 

 

Ved at reducere med op til 70 plejeboliger vil der kunne spares godt 11 mio. kr. Der er i 

beregningen af potentialet taget højde for, at der tilføres hjemmeplejen 50 pct. af budgettet. Da 

der er en overkapacitet vil man i stedet for kunne lukke 35 plejeboliger uden at kompensere i 

hjemmeplejen.  

 

Forslaget indeholder en besparelse svarende til 3 lederstillinger (ca. 1,5 mio. kr.), som er 

medtaget i forslaget om reduktion på ledelse og administration.  

 

I forslaget er der ikke indregnet merudgiften ved, at der åbnes nye plejeboligpladser i Silkeborg 

Kommune i 2017 med ibrugtagningen af Marienlund Plejecenter med de 47 pladser. 

Tidshorisont: 

I mio. kr. 

 

2017 2018 2019 2020 

0 mio. kr.  7,5 mio. kr.  11,3 mio. kr.  11,3 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Ledig og overskydende boligkapacitet vil skulle håndteres. Behovet er ikke opgjort. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Reduktionsforslaget vil betyde flere borgere i hjemmeplejen. Ved lukning af plejeboliger tilbydes 

borgere en anden bolig. Forslaget kan give venteliste til plejebolig. 

Konsekvens for personale: 

Det vil betyde en reduktion i plejepersonalet. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Forslaget vil betyde en mindre udgift til boligydelser samt en udgiftsreduktion til ejendomsdrift 

af bygninger. Tomgangsudgift frem til salg/anden anvendelse vil skulle afholdes. 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
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Sygeplejeklinikker (43) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 43 

 

 Fuld effekt: 

1,0 mio. kr. 

 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

I dag modtager borgerne som hovedregel sygepleje i deres eget hjem. Ved at indføre 

sygeplejeklinikker vil udgangspunktet være, at sygepleje ydes på en sygeplejeklinik, medmindre 

særlige forhold taler imod (fx borgeren er for dårlig til at komme i klinikken).  

 

Der er en række fordele forbundet med at indføre sygeplejeklinikker. Klinikkerne kan placeres i 

hhv. Them, Silkeborg og Kjellerup. Borgerne vil opleve mindre ventetid og som regel møde de 

samme sygeplejersker. 

 

For personalet vil det betyde bedre arbejdsmiljømæssige og hygiejniske forhold, da klinikkerne 

er optimalt indrettet til at levere ydelserne. 

 

Der oprettes tre sygeplejeklinikker i kommunen. Borgeren; 

 skal være henvist af egen læge, hospital, speciallæge eller ambulatorium 

 kan booke en fast tid 

 skal selv kunne transportere sig til klinikken eller få hjælp af pårørende eller andre 

 

Klinikkerne vil kunne yde hjælp indenfor bl.a.: 

 Sårbehandling 

 Kompressionsbehandling 

 Kateterskift 

 Injektioner 

 Medicinadministration 

 Blodtryks- og blodsukkermåling 

 Øre- og øjendrypning 

 

Det vurderes at omkring 15-20 % af borgere vil anvende klinikkerne.  

 

Ud over at der skal laves anlægsinvesteringer, skal der forventes en investering i at få borgerne 

til at anvende klinikkerne. 

 

Der vil kunne realiseres effektiviseringsgevinster ved planlægning, mindre kørsel mv. 

 

Eksempler på forventede effektiviseringer i andre kommuner: 

Hjørring: En besparelse på 435.000 kr. ved at 25 % af borgerne anvender klinikkerne.  

 

Kolding: en besparelse på 1,5. mio. kr. Dette er fremkommet ved: 

gennemsnitlig vurderet vejtid på 15 min. pr borger x 90 borgere x aflønning.  

Kolding har i dag 8 klinikker og etablerer 2 yderligere i foråret 2016.  

I Kolding har man 41 sygeplejeruter hvoraf de 10 er klinikkerne (ca. 25 %). 

Sygeplejeklinikkerne foretager en vurdering af, om borgeren selv evner at komme til 

sygeplejeklinikken eller om hjemmesygeplejen må ud i borgers hjem.  

 

Eksempler på etableringsomkostninger: 

Kolding: Ved oprettelse af klinik, hvor der i forvejen er skyllerum og depot: 150-200.000 kr. 
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Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der skal etableres klinikker. Investeringsbehovet er opgjort til 2 mio.kr.  Ejendomsstaben 

vurderer efterfølgende det opgjorte investeringsbehov med henblik på yderligere kvalificering. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgerne vil opleve mindre ventetid og som regel møde de samme sygeplejersker. Samtidig 

understøtter klinikkerne den rehabiliterende tilgang, idet borgerne selv skal stå for at komme til 

sygeplejeklinikken samt aftale en tid. Borgeren skal selv arrangere og betale for transporten. 

Der er tale om et ændret serviceniveau, da borgeren ikke kan vælge at få hjemmesygepleje i 

eget hjem, da det vil være en sygeplejefaglig vurdering, om sygeplejen kan gives i klinikken. 

Konsekvens for personale: 

Bedre arbejdsmiljømæssige og hygiejniske forhold. 

Effektiviseringsgevinsten medfører reduktion i personale. 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Sundheds- og Omsorgsafdelingen.  
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Mestringsindsats via velfærdsteknologi (44) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 44 

 

 Fuld effekt: 

2,0 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Ved at tilbyde de borgere i hjemmeplejen, med behov for hjælp og som kan drage nytte af 

robotstøvsugere, skylletoiletter samt hjælp til medicintagning via doseringssystem opnås det, at 

de borgere i højere grad selv kan udføre dagligdags gøremål. Derved højnes borgerens 

mestringsevne og livskvalitet, ligesom der kan reduceres i den personlige og praktisk hjælp. 

 

Tidshorisont: 

I mio. kr. 

 2017 2018 2019 2020 

Gevinst 0,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der skal investeres i: 

 Robotstøvsugere 

 Skylletørretoilet  

 Hjælpemidler i forbindelse med medicintagning 

 

Investeringsbehov 3 mio.kr.  

 

Ligesom der skal investeres i implementering af velfærdsteknologien, hvor udgifterne består i 

udgifter til visitering, installation samt introduktion af produktet hos borgeren. 

 

Der ligger i forslaget en stor investering i velfærdsteknologi i 2017, hvorfor forslaget i 2017 vil 

indebære en investering, som ikke vil betale sig hjem i det første år.  Der ønskes investeringer 

ud over anlægsbudgettet til velfærdsteknologi. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgerne vil opleve større selvstændighed, værdighed og livskvalitet ved at have mulighed for at 

kunne støvsuge selv, komme på toilet, når man selv ønsker det, samt tage egen medicin. Mere 

velfærdsteknologi til borgerne understøtter således den mestrende/rehabiliterende tilgang, idet 

borgerne får mulighed for i højere grad selv at kunne.  

 

Konsekvens for personale: 

Effektiviseringsgevinsten medfører reduktion i personale. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Sundhed & Omsorg 
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Reduktion på ledelse for administration (45) 
 

Udvalg: ØKE, 

SFU, ÆHU 

 

Forslag 45 

 

 Fuld effekt: 

2,9 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

En besparelse vil kunne opnås ved at optimere opgavefordeling og effektivisere administrative 

arbejdsgange. 

 

Indeholdt i forslaget er besparelsen på lederstillinger jf. forslag om reduktion i plejeboliger 

svarende til 1,5 mio. kr., som er en forudsætning for at den samlede besparelse på 2,9 mio. kr. 

kan opnås.  

 

Tidshorisont: 

I mio. kr. 

 

2017 2018 2019 2020 

1,4 mio. kr.  2,9 mio. kr.  2,9 mio. kr.  2,9 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

- 

Konsekvens for borgere/brugere: 

- 

Konsekvens for personale: 

Det vil betyde en reduktion i ledelse samt administrativt personale. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
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Reduktion i serviceniveau – Hjemmeplejen (46) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 46 

 

 Fuld effekt: 

2,0 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Sammenlignet med en række sammenlignelige kommuner, har Silkeborg Kommune et højt 

udgiftsniveau pr. hjemmeplejemodtager og et højere antal visiterede timer pr. modtager af 

hjemmepleje. Der vurderes således, at være mulighed for at justere i serviceniveauet. En del af 

reduktionen kan tilvejebringes ved at sætte endnu mere fokus på den mestrende indsats i de 

indsatser Sundheds- og Omsorgsafdelingen visiterer.  

 

Efter gennemgang af serviceniveauet foreslås følgende justeringer:  

 

Vareudbringning 

Via et øget fokus på rådgivning og vejledning vurderes det, at serviceniveau i forhold til 

indkøbsordning kan skærpes.  

 

Mad 

For at understøtte borgernes mestringsevne skal borgere, der selv kan opvarme maden, 

visiteres til kølepakket mad. Der med forslaget tale om en ændring i serviceniveauet, da man i 

dag kan få varm mad. 

 

Tøjvask 

Fokus ved visitation og levering af tøjvask skal være den mestrende tilgang, således at borgere 

der fx. selv kan komme tøj i maskinen og sætte den i gang, men ikke evner at hænge det tunge 

tøj op, alene skal have hjælp til dette. I visitationskriterierne skal det tydeliggøres, at tøjvask 

gives ud fra en mestrende tilgang.  

 

Pleje 

Der kan sættes mere fokus på at indarbejde mestringsforløb som udgangspunktet, når borgere 

søger om hjælp til personlig pleje. Fx skal borgere, der har behov for bad, som udgangspunkt 

tilbydes et rehabiliteringsforløb, så denne så vidt muligt gøres helt eller delvist selvhjulpne.  

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgere vil opleve at blive revisiteret til et rehabiliteringsforløb med henblik på at øge borgerens 

selvhjulpenhed. Som endelig konsekvens vil borgere opleve at blive afvisiteret ydelser.  

Konsekvens for personale: 

Man må forvente personalereduktion 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
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Ændre standardrengøringspakke fra hver 2. uge til hver 3. uge 

(47) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 47 

 Fuld effekt: 

3,4 mio. kr. 

 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

I dag tilbydes borgerne i udgangspunktet rengøring hver 2. uge. Ved at ændre på 

serviceniveauet for rengøring, så der i udgangspunktet tilbydes hjælp til rengøring hver 3. uge, 

kan der opnås en besparelse på op til 3,4 mio. kr.  

 

Borgerne vil stadig skulle vurderes individuelt og visiteres herefter. Enkeltborgere kan derfor 

stadig modtage mere rengøring efter vurdering. Der er vedlagt en oversigt over, hvor meget 

rengøring der er visiteret efter individuelt skøn. 

 

En større besparelse kan opnås ved, at rengøring i stedet tilbydes hver 4. uge. 

 

Tidshorisont: 

Ændring fra hver 2. uge til hver 3. uge i mio. kr. 

2017 2018 2019 2020 

                                                           
2,3 mio. kr.  

                                                           
3,4 mio. kr.  
 

                                                          
3,4 mio. kr.  
 

                                                          
3,4 mio. kr.  

 

Ændring fra hver 2. uge til hver 4. uge i mio. kr. 

2017 2018 2019 2020 

                                                         
3,5 mio. kr.  

                                                          
5,3 mio. kr.  
 

                                                          
5,3 mio. kr.  
 

                                                          
5,3 mio. kr.  
 

 

Investeringsbehov: 

Alle borgere, som modtager hjælp til rengøring skal revisiteres. Engangsudgiften er beregnet til 

0,5 mio. kr. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgere får ikke gjort rent så ofte. 

 

 

Konsekvens for personale: 

Det vil betyde en reduktion i plejepersonalet. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Sundhed & Omsorg 
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Vareudbringning (48) 
 

Udvalg: ÆHU  

 

Forslag 48 

 

 Fuld effekt: 

1,0 mio. kr. 

  

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

I Silkeborg Kommune er cirka 730 borgere visiteret til indkøb.  

 

Man har valgt at benytte sig af godkendelsesmodellen, hvor der pt. er godkendt 23 

leverandører. Der faktureres 124,07 kr. eks. moms pr. varelevering. Den årlige omkostning er 

cirka 2,2 mio. kr. 

 

Silkeborg Kommune har et højt serviceniveau sammenlignet med andre kommuner og det 

gælder både antallet af leverandører, som borgerne kan vælge imellem, og den pris kommunen 

faktureres pr. levering.  

 

 Call-

bestilling 

Pr. 

levering 

Sætte 

varer 

på 

plads 

I alt Leverandør Modeller 

København 19,97 kr. 47,93 kr. 7,99 

kr.  

75,89 

kr.  

Multiindkøb og 

Iposen 

Udbud 

Herning  - 77,44 kr. - 77,44 

kr. 

Iposen  Udbud 

Aarhus - 25 kr. 18 kr.  43 kr.  Iposen, Letkøb 

og Købmand 

Smedegaard  

 

Udbud efter 

godkendelsesmodellen, 

hvor der findes én 

hovedleverandør, 

hvorefter andre 

leverandører kan 

godkendes på samme 

vilkår.  

Viborg  80 kr. og 

119 kr.  

 80 kr.  

119 

kr.  

Egebjerg 

Købmandsgård 

og Osuma.dk 

Udbud 

 

København har oplyst, at deres priser er et resultat af meget stor priskonkurrence, hvorfor de 

forventer en højere pris ved næste udbud.  

 

I Viborg Kommune medførte udbud en højere pris, men det var også en konsekvens af, at man 

stillede nye krav og den tidligere leverandør var meget billig.  

 

Det foreslås, at der sker en prisjustering af den nuværende indkøbsordning.  

 

Silkeborg Kommune kan vælge at varsle opsigelse af alle leverandører og meddele, at man 

ønsker at indgå nye kontrakter via den almindelige godkendelsesmodel, men til en lavere pris 

(formentlig omkring 50-80 kr.). Derved vil nuværende leverandører kunne fortsætte, hvis de vil 

acceptere de nye krav og priser. Denne model vil endvidere tilgodese muligheden for, at lokale 

leverandører kan fortsætte.  

 

Besparelsen vil være afhængig af, hvilke krav man stiller til leverandørerne. Udover en 

besparelse på prisen, vil der endvidere være en besparelse i relation til de pakker, der 
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indeholder tid til fritvalgsleverandøren til hjælp med bestilling og at sætte varer på plads.  

 

Samtidig vil der generelt bliver set på indholdet i kontrakten, der ikke er blevet opdateret de 

senere år. 

 

Et samlet provenu, ved en pris på 75 kr., vurderes at kunne ligge på 1,0 mio. kr. 

(prisnedsættelse 0,8 og mindre hjemmeplejetid 0,2).  

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Evt. konsulentbistand til: 

 Opsigelse af og udarbejdelse nye kontrakter 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Hvis borgerens nuværende leverandør ikke vil søge godkendelse på de nye vilkår, skal borgeren 

vælge ny leverandør.  

 

Konsekvens for personale: 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Sundheds- og Omsorgsafdelingen 

 

 


