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Bilag vedrørende borgmesterens forslag til korrigerende 

handlinger for 2020  
 

Nedenfor fremgår borgmesterens forslag til korrigerende handlinger til drøftelse og orientering 

i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Forslagene fremgår opdelt for de tre udvalg og med en kort 

beskrivelse.  

 

Børne- og Ungeudvalget, Bevilling 45  

 

Forslag til korrigerende handlinger: 

 

Bilagstabel 1. Forventet økonomisk effekt af forslag til korrigerende handlinger 2020. Mio. kr.  

Børne- og Ungeudvalget, Bevilling 45 2020 2021 

Reduktion i aflastning efter §§ 52 og 84 servicelov 0,00 3,00 

Nedsættelse af serviceniveau til supervision plejefamilier 0,00 0,50 

I alt 0,00 3,50 

 

Beskrivelse af forslag: 

 

1. Reduktion i aflastning efter §§ 52 og 84 i serviceloven 

Forslagets indhold:  

Familierådgivningen skal – jf. servicelovens § 52 – træffe afgørelse om foranstaltninger når 

et barn har et særligt behov for støtte. Dette kan fx være en aflastningsordning i en 

plejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution.  

På samme vis skal der jf. servicelovens § 84 - efter en individuel vurdering - tilbydes 

afløsning eller aflastning til forældre der passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne.  

Forslaget indebærer, at der sker en revisitering af sagerne, således at serviceniveauet 

reduceres i forhold til både hyppighed samt antal timer. Der vil blive udarbejdet kategorier 

for timeaflastning og døgnaflastning. Der er i dag et stort spænd i forhold til omfanget af 

aflastning, der kan spænde fra flere dage i løbet af ugen til aflastning hver 3. weekend. 

Samt timeaflastning nogle timer om måneden til massiv timeaflastning i hjemmet for de 

børn og unge med mest vidtgående funktionsnedsættelse. I december 2019 var der 181 

sager efter § 84 og 51 sager efter § 52.3. 

Besparelse ved gennemførelse af forslaget: 

I budget 2020 er der afsat 31 mio. kr. Der forventes en besparelse på 3 mio. kr., hvis 

forslaget gennemføres. 
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Konsekvenser:  

En reduktion i serviceniveauet for aflastning vil påvirke forældre med børn med handicap, 

da der ikke er mulighed for aflastning i samme grad som tidligere. Ligeledes vil familier og 

udsatte børn ikke have samme mulighed for kompenserende støtte i form af aflastning, 

som skaber grundlag for, at barnet kan blive hjemme og familien forblive samlet. 

Forslaget kan medføre en stigning i antallet af anbringelser samt en stigning i antallet af 

klager. 

 

2. Nedsættelse af serviceniveau på supervision i plejefamilier 

 

Forslagets indhold:  

Det fremgår af serviceloven, at der skal tilbydes supervision til plejefamilier efter behov. 

Plejefamilierne har både ret og pligt til supervision. I lovgivningen er det ikke angivet, hvor 

mange timer det drejer sig om, men at den anbringende kommune skal sikre den fornødne 

supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang. Supervision giver mulighed 

for at arbejde med børnenes og familiernes særlige udfordringer.  

Forslaget om nedsættelse af serviceniveauet for supervision indebærer, at omfanget af 

supervision nedsættes med ca. 25 %.  

Konkret betyder forslaget, at der i højere grad vil blive tilbudt gruppeforløb for 

plejefamilierne fremfor individuel supervision. Der vil desuden blive arbejdet mere med 

samtaler via Skype for at reducere transporttiden. Der er i dag 136 plejefamilier tilknyttet 

familieplejen. 

Besparelse ved gennemførelse af forslaget:  

0.5 mio. kr. 

Konsekvenser:  

Mulige konsekvenser af forslaget kan være at plejefamilien vil have vanskeligere ved at 

varetage opgaven. Dette vil/kan medføre skift i anbringelsessted for barnet. Samtidig kan 

der opleves rekrutteringsvanskeligheder i forhold til nye plejefamilier, da de ikke længere 

kan få det samme omfang af support. Dermed bliver det sværere at finde egnede pleje- og 

aflastningsfamilier, som kan varetage de opgaver, der er behov for. Dette kan i yderste 

konsekvens betyde, at anbringelserne bliver dyrere, da det vil være nødvendigt at anbringe 

på institution.  

Forslaget vil desuden betyde personalereduktioner. 
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Socialudvalget, Bevilling 53 
 

Forslag til korrigerende handlinger: 

 

Bilagstabel 1. Forventet økonomisk effekt af forslag til korrigerende handlinger 2020. Mio. kr.  

Socialudvalget, Bevilling 53 2020 2021 

Hjemtagelse af borgere fra eksternt dagtilbud i Gødvad* 0,07-0,15 0,30-0,61 

Intet fastsat serviceniveau for ferie* 0 1,37 

I alt 0,07-0,15 1,67-1,98 

* Fremgår ikke af oversigt præsenteret for ØKE 16/6, da forslag er præsenteret første gang i 2018. 

 

Beskrivelse af forslag: 

 

1. Hjemtagelse af borgere fra eksternt dagtilbud 

 

Forslaget indebærer, at et antal borgere vil få et tilbud i Silkeborg Kommune, der er 

sammenligneligt med det dagtilbud, de aktuelt modtager i forbindelse med deres botilbud ved 

ekstern leverandør. Tilbuddet vil lokalt kunne leveres billigere, end det aktuelt købes 

eksternt.  Forslagets endelige reduktionspotentiale vil dog først være kendt efter en 

revisitation. Eventuelle befordringsomkostninger til nyt dagtilbud vil skulle modregnes 

pladspris-besparelsen.  

 

 

2. Intet fastsat serviceniveau for ferie 

 

Der er ikke et præcist lovkrav om, hvor mange feriedage (ferieture med personaleledsagelse 

fra tilbuddet) borgere i kommunale botilbud har krav på. Silkeborg Kommune kan derfor vælge 

ikke at have et serviceniveau for ferieture fra tilbud. 

 

Aktuelt er serviceniveauet for ferieture i alt 3 dage årligt, dvs. 2 overnatninger. 

  

Det vil fortsat være muligt for borgerne at komme på ferie med personaleledsagelse, men 

borgerne skal individuelt ansøge om dette. Kommunen har vejledningspligt herom.  

 

Det betyder, at der kan komme et øget omfang af enkelt-ansøgninger. Reduktionsforslagets 

økonomiske omfang afhænger derfor heraf.  

 

Vedtagelse af forslaget må forventes at medføre en stigning i individuelle ansøgninger om 

ledsagelse under ferieture. Besparelsespotentialet er således usikkert. 
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Sundheds- og Ældreudvalget, Bevilling 73 
 

Forslag til korrigerende handlinger: 

 

Bilagstabel 1. Forventet økonomisk effekt af forslag til korrigerende handlinger. Mio. kr.  

Forslag 2020 2021 

Besparelse på aktivitetscentre 0,15 0,3 

Lukning af Cafe-funktion på Marienlund 0 0,6 

Nedlæggelse af 19 midlertidige pladser på Fuglemosen*  0 4,5 

Lukning af daghjemspladser* 0 4,0 

Reduktion i omfang af træning i eget hjem 0,2 0,5 

Ændret serviceniveau for bestemte hjemmehjælpsydelser 

(levering af tøjvask) 

0 1,0 

Nedlægge funktionen som gruppesygeplejerske 0 2,2 

Klippekort i eget hjem* 0,25 1,0 

Reducere træningsindsats for borgere med ophold på GOR 0,2 0,8 

(Ny) Reduktion i træningsindsats på plejecentre 0,2 0,8 

Tildelingsmodel i hjemmeplejen** 0 2,0 

I alt 1,0 17,7 

*Indgår også i reduktionskatalog 
**Præsenteret for SÆU i juni 2020 og indgår ikke i oversigt præsenteret for ØKE 16/6 

 

 

Beskrivelse af forslag: 

 

1. Besparelse på aktivitetscentre 

SÆU 

 

Forslag  

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 

0,4 mio. kr. 

 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  

Det foreslås, at aktivitetscentrene: Rosengårdscentret, AL-huset, Voel og Sorringhus reduceres 

svarende til én stilling. 

 

Silkeborg Kommune finansierer i dag tilbuddene med 2 mio. årligt til aktiviteter, 

køkkenpersonale og vedligehold af bygninger, og der er indtægter for ca. 1,7 mio.  

 

Der er ugentligt ca. 2500 borgere der deltager i spisning og aktiviteter på centrene og der er ca. 

300 frivillige tilknyttet. 

 

Tilbuddene på aktivitetscentrene er noget som en kommune kan vælge at tilbyde, men det er 
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ikke et lovkrav. 

 

Konsekvens for borgere: 

• Reduktion i udbuddet af tilbud og/eller 

• Reduktion i serviceniveau for cafe f.eks. ved ændringer i åbningstiden. 

 

Når borgerne rehabiliteres til at blive helt eller delvist selvhjulpne, så kommer der ikke længere 

dagligt så mange forbi i hjemmet. Derfor skal der sættes et alternativ op til borgeren f.eks. en 

cafe’, hvor borgeren i stedet kan møde andre mennesker og herved fastholde socialt samvær. 

Der er en beviselig sammenhæng mellem ensomhed og tab af funktioner. 

 

Konsekvens for personale: 

Reduktion med 1 årsværk.  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

Ingen 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Sundhed og omsorg 

 

Tidshorisont: 

 

2020 (vedtagelse 

før 1. 

september) 

2021 2022 2023 2024 

0,15 0,3 0,4 0,4 0,4 
 

 

 

2. Lukning af cafe-funktion på Marienlund 

SÆU 

 

Forslag  

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 

0,8 mio. kr. 

 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  

Det foreslås, at cafe-funktionen på Marienlund lukkes, og eventuelt overgår til drift på frivillig 

basis, brugerstyret tilbud. På sigt kan der arbejdes med at udlicitere driften eller som 

socioøkonomisk virksomhed.  

Cafe’en fungerer som mødested for områdets hjemmeboende pensionister, og medvirker derved 

til at understøtte fællesskaber, modvirke ensomhed og give borgerne en mulighed for at købe et 

ernæringsrigtigt måltid. Det er faktorer, som hjælper den enkelte borger til at opretholde sine 

funktioner og dermed understøtter borgerens evne til at klare egen hverdag uden hjælp / med 

reduceret hjælp.  

 

Konsekvens for borgere: 

Borgerne i området vil mangle et samlingssted. Herudover er Caféen på Marienlund et aktiv i 

den fremadrettede rehabiliterende strategi, da caféen aktivt spiller ind i en 

efterbyggelsesindsats. Når borgerne rehabiliteres til at blive helt eller delvist selvhjulpne, så 

kommer der ikke længere dagligt så mange forbi i hjemmet. Derfor skal der sættes et alternativ 

op til borgeren f.eks. en cafe’, hvor borgeren i stedet kan møde andre mennesker og herved 

fastholde socialt samvær. Der er en beviselig sammenhæng mellem ensomhed og tab af 

funktioner. 
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Konsekvens for personale: 

En reduktion med 0,8 mio.kr er svarende til 2 årsværk. Da der er høj anciennitet hos de berørte 

medarbejdere, vil der ikke være effekt af forslaget i 2020. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

Ingen 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Sundhed og omsorg 

 

Tidshorisont: 

 

2020 (vedtagelse 

før 1. 

september) 

2021 2022 2023 2024 

0 0,6 0,8 0,8 0,8 
 

 

3. Nedlæggelse af 19 midlertidige pladser på Fuglemosen (fremrykkes fra 

reduktionskatalog) 

SÆU 

 

Forslag  

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 

6 mio. kr. 

 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  

Nedenfor er præsenteret forslag til ændring i strukturen på midlertidige pladser i sektionen Nære 

Sundhedstilbud. I dag er de midlertidige pladser placeret på 3 steder: Gødvad (17 pladser + 2 

akut pladser); Fuglemosen (19 pladser) og Døgnrehabiliteringsafdelingen Remstruplund (19 

pladser)  

 

Det var som følge af Corona nødvendigt at frigøre midlertidige pladser, hvilket medførte mere 

end 30 ledige pladser gennem marts og april måned. Trods nu to måneder med fuld aktivitet på 

sygehusene, ses der fortsat +20 ledige pladser fordelt på de tre midlertidige enheder. 

Baggrunden for dette er en ændring i udskrivelsespraksis både i regionalt og kommunalt regi, 

samt den styrkede rehabiliterende tilgang til borgerne, der nu i højere grad hjælpes i eget hjem, 

fremfor på midlertidige pladser. 

 

Det foreslås derfor, at der nedlægges 19 midlertidige pladser på Fuglemosen. Borgerne vil i 

stedet for skulle modtage hjælp i eget hjem. Der opnås herved en besparelse på husleje og 

medarbejdere, men det er dog væsentligt at borgerens behov ikke ændres og under alle 

omstændigheder skal dækkes.  

 

Budgettet er ca. 0,5 mio. kr. pr. plads – i alt 9,5 mio. kr. Det er indregnet i forslaget, at der skal 

reserveres 0,18 mio. kr. fra hver plads til enten hjemmepleje eller sygepleje. Altså, der frigøres 

9,5 mio. kr. heraf kan der spares 6,0 mio. kr., mens 3,4 mio. kr. skal reserveres til forventede 

udgiftsstigninger i myndighed, som følge af tildeling af hjælp i hjemmet.  

 

Konsekvens for borgere: 

Borgerne vil mærke at der sættes øget fokus på rehabilitering i eget hjem, hvorfor der ikke 

umiddelbart ikke bliver tildelt en midlertidig plads ved funktionstab. Flere borgere bliver således 

udskrevet direkte til eget hjem. 

 

Konsekvens for personale: 



7 

 

En nedlæggelse af midlertidige pladser på Fuglemosen vil svare til ca. 23,2 årsværk (ekskl. 3,6 

årsværk til terapeuter). 

Der vil ses en øgning af ydelser i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, hvorfor der her vil blive 

behov for en mernormering, hvilket vil kunne betyde mulighed for omplacering af nogle af de 

berørte medarbejdere. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

Bevilling 12 Kommunale ejendomme vedr. tomgangsudgifter, ombygningsudgifter og evt. drift af bygninger  

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Sundhed og omsorg 

 

Tidshorisont: 

 

2020 (vedtagelse 

før 1. 

september) 

2021 2022 2023 2024 

0 4,5 6,0 6,0 6,0 
 

 

 

4. Nedlæggelse af daghjemspladser (fremrykkes fra reduktionskatalog) 

SÆU 

 

Forslag  

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 

5,3 mio. kr. 

 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  

Det foreslås, at der nedlægges 29 almindelige daghjemspladser.  

For at udnytte de lokalemæssige fordele på Marienlund anbefales det, at flytte daghjemspladser 

målrettet borger med en demensdiagnose fra daghjemmene Dybdal, Kæret, Livsgnisten til 

Marienlund. Det er nødvendigt at lave lokalemæssige tilpasninger på Marienlund Plejecenter.  

Silkeborg Kommune har i dag følgende antal daghjemspladser pr. uge:  

- Kæret, Kjellerup: 9 pladser til 28 demente brugere  

- Livsgnisten, Funder: 10 pladser til 28 demente brugere  

- Dybdal, Resenbro: 15 pladser til 27 demente brugere  

- Marienlund, Silkeborg: 25 fuldtidspladser fordelt på 62 brugere og 8 halvtidspladser fordelt på 

18 brugere (her er pt. 9 ledige halvtidspladser) – flest uden demens.  

 

Ved at nedlægge daghjemspladserne vil der kunne opnås en reduktion på udgifter til kørsel samt 

aktivitets- og centerfunktionen i daghjemmet herunder personaleudgifter.  

En lukning af de 29 daghjemspladser kan medføre en øget søgning af plejeboliger, da 

daghjemspladser for nogle brugere er plejehjemsforebyggende. Alternativ vil nogle borgere have 

et øget behov for hjælp samt afløsning og aflastning i eget hjem.  

Der er indarbejdet udgifter til øget behov for hjemmepleje/hjemmesygepleje – 40 pct. af 

udgifterne til plejepersonale (1,8 mio. kr. ud af 4,5 mio. kr.). Ellers består besparelsen af 

udgifter til transport, lokalleder, aktivitetsmedarbejdere og 60 pct. af plejen.  

Tilbuddet om daghjem er en kan-opgave, men man skal være opmærksom på at afløsning og 

aflastning er en skal-opgave.  

 

Det vurderes, at der maksimalt skal bruges 0,5 mio. kr. til lokalemæssige tilpasninger (inkl. 

udearealer). Eftersom der er tale om forholdsvis små justeringer i form af enkelte skillevægge, 

døre og flytbare skillevægge er forslaget ikke koordineret med Ejendomme. Forslaget 
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forudsætter naturligvis, at der gives en anlægsbevilling, som skal koordineres mellem 

Ejendomme og Sundheds- og Omsorgsafdelingen.  

 

Konsekvens for borgere: 

Borgere, som ikke har en demensproblematik eller har let demens vil ikke fremadrettet have 

mulighed for et visiteret dagtilbud. Disse borgere vil i stedet skulle benytte kommunens øvrige 

aktivitetstilbud under sektionen for sundhed og forebyggelse. 
En lukning af de almene daghjemspladser kan betyde øget ensomhed for de borgere, som har vanskelig ved at tage vare 
på sig selv. Derudover betyder forslaget en skærpelse i adgangen til aflastning af pårørende til borger med almene 
somatiske udfordringer.  

 

Konsekvens for personale: 

En nedlæggelse af daghjemspladser og samling af øvrige demensdagshjems pladser på 

Marienlund, vil betyde en reduktion i medarbejdere svarende til ca.  

13 årsværk. 

Der vil kunne ses en øgning af ydelser i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, hvorfor der her vil 

kunne blive behov for en mernormering, hvilket vil kunne betyde mulighed for omplacering af 

nogle af de berørte medarbejdere. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

Bevilling 12 Kommunale ejendomme vedr. tomgangsudgifter, ombygningsudgifter og evt. drift af bygninger  

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Sundhed og omsorg 

 

Tidshorisont: 

 

2020 (vedtagelse 

før 1. 

september) 

2021 2022 2023 2024 

0 4,0 5,3 5,3 5,3 
 

 

 

5. Reduktion i omfang af træning i eget hjem 

SÆU 

 

Forslag  

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 

0,5 mio. kr. 

 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  

Det foreslås, at der reduceres i rammen til den udførende træning i eget hjem. I lyset af den 

fremadrettede rehabiliterende strategi, og den hertil anviste indsatstrappe for træning, vil flere 

borgere skulle træne virtuelt eller ambulant. 

Herudover er der en dialog med hospitalsenhed Midt om en reduktion af niveauet af 

genoptræningsplaner efter Sundhedslovens §140, i det Rambøll analysen har påvist at Silkeborg 

Kommune ligger betydeligt over niveau for modtagne genoptræningsplaner, i relation til 

sammenlignings kommuner på området. 

 

Konsekvens for borgere: 

Borgerne vil ikke længere i sammen omfang modtage træning i eget hjem, men i langt højere 

grad skulle træne ambulant eller alene i hjemme via skærm. 

Der kan i forbindelse med ambulant træning være en udgift forbundet til befordring. 
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Konsekvens for personale: 

En reduktion med 0,5 mio.kr er svarende til 1 årsværk.  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

Ingen 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Sundhed og omsorg 

 

Tidshorisont: 

 

2020 (vedtagelse 

før 1. 

september) 

2021 2022 2023 2024 

0.2 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

 

6. Ændret serviceniveau for bestemte hjemmehjælpsydelser 

SÆU 

 

Forslag  

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 

+1.0 mio. 

kr. 

 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  

Det foreslås, at der reduceres i servicerammen på praktisk hjælp ved at ændre på leveringen af 

hjælp til tøjvask på både plejecentre og i hjemmeplejen. Ændringen består i at udlicitere denne 

ydelse til privat aktør. 

Denne aktør afhenter, vasker og leverer tøjet til plejecentrene og den enkelte hjemmeboende 

borger. 

Udvalget besluttede på mødet i juni 2020, at afdelingen kunne gå videre med beregning af 

forslaget. 

 

Konsekvens for borgere: 

Borgerne vil opleve, at der går længere tid med vask af tøj, da der kun afhentes og leveres hv. 

14 dg. Det betyder i praksis, at der går 14 dg. Fra borgeren afleverer sit vasketøj til dette 

modtages retur. 

Borgerne vil derfor skulle have tøj og linned nok, for at kunne undvære tøj mv i en 14 dages 

periode. For nogle borge vil dette medføre en engangsudgift til køb af ekstra tøj og linned. 

 

Herudover vil borgerne få en egenbetaling til afhentning og vask af tøj. I dag har borger 

egenbetaling til sæbe, strøm, fælles vaskeri eller egen maskine. 

 

Konsekvens for personale: 

En reduktion med + 1 årsværk.  

Der vil skulle udarbejdes et udbud, hvorfor der må forventes at være et tidsperspektiv på op til 

8 mdr. før forslaget, kan gennemføres. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Sundhed og omsorg 
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Tidshorisont: 

 

2020 (vedtagelse 

før 1. 

september) 

2021 2022 2023 2024 

0 +1 +1 +1 +1 
 

 

 

7. Nedlægge funktionen som gruppesygeplejerske 

SÆU 

 

Forslag  

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt:  

2,2 mio. kr. 

 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  

Det foreslås, at funktionen som gruppesygeplejerske i hjemmeplejen nedlægges. Funktionen 

som gruppesygeplejerskerne varetager er, at rådgive og vejlede medarbejderne med 

dokumentationspraksis, beskrivelse af de 12 sygeplejefaglige indsatsområder og generelt 

undervise nye medarbejdere i dokumentation. Herudover afholder gruppesygeplejerskerne 

løbende undervisning i forskellige faglige emner mv.  

 

Konsekvens for borgere: 

Umiddelbart ingen 

 

Konsekvens for personale: 

En reduktion med 2,2 mio.kr er svarende til ca. 5 årsværk.  

Et fravær af gruppesygeplejersker vil kunne medføre en stigning i antallet af utilsigtede 

hændelser, flere påtaler fra tilsyn for forkert eller manglende dokumentation mv. 

Lokallederne vil skulle overtage opgaverne omkring kompetenceudvikling i dokumentation og 

sikring af korrekt dokumentationspraksis. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Sundhed og omsorg 

 

Tidshorisont: 

 

2020 (vedtagelse 

før 1. 

september) 

2021 2022 2023 2024 

0 2,2 2,2 2,2 2,2 
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8. Nedlæggelse af klippekort ordning til hjemmeboende borgere (fremrykkes fra 

reduktionskatalog) 

SÆU 

 

Forslag  

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 

1,0 mio. kr. 

 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  

Det foreslås at klippekortsordningen til borgere i eget hjem ophører. Ordningen trådte i kraft 

som følge af en pulje på finansloven i 2015 og 2016, og er siden udmøntet til kommunerne via 

bloktilskud.  

 

Konsekvens for borgere: 

Borgerne får i dag, via klippekortordningen mulighed for at få tildelt ekstra tid til aktiviteter, 

besøg på kirkegård, frisør, shopping mv i samvær med en medarbejder. 

En nedlæggelse af ordningen vil fjerne borgeren mulighed for at blive ledsaget af en 

medarbejder. Det vil for nogle borger betyde, at det ikke længere vil være muligt at opretholde 

forskellige aktiviteter, hvilket kan føre til øget ensomhed og evt. fald i funktionsniveau og behov 

for hjælp. 

 

Konsekvens for personale: 

En reduktion med 1,0 mio.kr er svarende til 2,5 årsværk.  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Sundhed og omsorg 

 

Tidshorisont: 

 

2020 (vedtagelse 

før 1. 

september) 

2021 2022 2023 2024 

0,25 1,0 1,0 1,0 1,0 
 

 

 

9.  Reducere træningsindsats for borgere med ophold på GOR 0,8  

SÆU 

 

Forslag  

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 

0.8 mio. kr. 

 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  

Det foreslås at der reduceres 0.8 mio.kr i servicerammen for Rehabiliteringscenter 

Remstruplund. 

 

Konsekvens for borgere: 

Borgerne vil mærke at der f.eks. bliver færre timer til træning, kortere ophold eller mindre 

samvær og aktivitet med medarbejderbemanding. 

Der er ofte tale om svært skadede borgere med hjerneskade, som med den rette indsats kan 

forblive i eget hjem. 
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Konsekvens for personale: 

En reduktion med 0.8 mio.kr er svarende til 2 årsværk. Dette kan få betydning for muligheden 

for at koordinere borgernes indsatser, da der vil være mindre tid til tavlemøder og triage. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Sundhed og omsorg 

 

Tidshorisont: 

 

2020 (vedtagelse 

før 1. 

september) 

2021 2022 2023 2024 

0.2 0.8 0.8 0.8 0.8 
 

 

10.  (Ny) Reduktion af træningsindsats på plejecentre 

SÆU 

 

Forslag  

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 

0.8 mio. kr. 

 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  

Det foreslås at der reduceres 0.8 mio.kr i servicerammen til træningsterapeuterne til træning på 

plejecentrene. 

Plejecentrene i Silkeborg Kommune har tilknyttet et terapeutteam, der målrettet tilbyder 

træning efter servicelovens §86 vedligeholdende træning, til beboerne på plejecentrene. I flere 

andre kommuner ligger denne ydelse implicit i den almene normering / pladspris til 

plejecentrene. Forslaget går ikke på at fjerne hele det nuværende team, men alene på en 

reduktion af teamet. 

 

Konsekvens for borgere: 

Borgerne vil mærke at der f.eks. bliver færre timer til træning og længere intervaller mellem 

træningssessionerne. Dette kan medvirke til fald i funktionsniveau.  

 

Konsekvens for personale: 

En reduktion med 0.8 mio.kr er svarende til 2 årsværk. Dette kan få betydning for de øvrige 

medarbejdergrupper på plejecentrene, i det træningsydelser således skal integreres på anden 

vis i den daglige arbejdstilrettelæggelse. Herudover vil evt. funktionstab hos borgerne kunne 

betyde øget arbejdsbelastning. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Sundhed og omsorg 

 

Tidshorisont: 

 

2020 (vedtagelse 

før 1. 

2021 2022 2023 2024 
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september) 

0.2 0.8 0.8 0.8 0.8 
 

 

 

11.   Ny tildelingsmodel i hjemmeplejen 

SÆU 

 

Forslag  

Bevilling 73 Sundhed og Ældre Fuld effekt: 

2 mio. kr. 

 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  

Rambøll Management har i deres rapport til udvalget foreslået at der beregnes og opsættes en 

tydeligere tildelingsmodel til afregning af ydelser til leverandører af pleje og praktisk hjælp. 

Der afregnes i dag med en gennemsnitlig tid pr borger, hvilket i praksis betyder at leverandøren 

modtager samme pris pr borger, upåagtet om borgeren modtager en eller flere ydelser. 

 

Konsekvens for borgere: 

Umiddelbart ingen, da borgeren fortsat vil modtage de ydelser borgeren er visiteret til. 

 

Konsekvens for personale: 

En reduktion med 2 mio.kr er svarende til 5 årsværk i alt hos leverandørerne af pleje og praktisk 

hjælp 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Sundhed og omsorg 

 

Tidshorisont: 

 

2020 (vedtagelse 

før 1. 

september) 

2021 2022 2023 2024 

0 2 2 2 2 
 

 

 

 


