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1 (Offentlig) Dialogmøde mellem Seniorrådet og 
Sundheds- og Ældreudvalget

Sagsbehandler: Fr10337

SagsID: EMN-2018-01889

Resume
Seniorrådet er indbudt til dialogmøde med Sundheds- og Ældreudvalget om Udvalgsaftalen for 
Sundheds- og Ældreudvalget – budget 2020.

Beslutning

Gitte Willumsen bød velkommen til dialogmøde mellem Seniorrådet og Sundheds- og 

Ældreudvalget om Sundheds- og Ældreudvalgets Udvalgsaftale 2020. Herudover har 

Seniorrådet også ønsket også at høre om økonomien på ældreområdet på baggrund af 

udmeldingen om det forventede underskud i 2019.  

Gitte Willumsen gennemgik forslag til udvalgsaftale og fortalte, at Sundheds- og 

Omsorgsudvalget har besluttet at videreføre mission og vision fra 2019 til 2020.

Udvalget ønsker at lave fælles mål med Børne- og Ungeudvalget om børns sundhed.

Endvidere laver udvalget fælles mål med Arbejdsmarkedsudvalget om unges mentale sundhed 

og om unge 15-30 årige, der modtager offentlig forsørgelse.

Sundheds- og Ældreudvalgets mål for bevilling 73 er:

Videreudvikling af Mester i eget liv – at borgerne bevarer egen mestringsevne og 

livskvalitet ud fra den enkelte borgers ressourcer.

Virtuel hjemmepleje, f.eks. telemedicin for borgere med KOL og virtuel hjemmepleje og 

hjemmesygepleje.

Sammenhængende sundhedsindsats med øget samarbejde med praktiserende læger og 

hospitaler om videreudvikling af sundhedsvæsenet.

Mere lighed i sundhed – røgfri fremtid og sundhedsindsatser i nærmiljøer til understøttelse 

af mestring af kroniske lidelser hos udsatte borgere

Fastholdelse og rekruttering på sundheds- og ældreområdet – tilrettelægge indsatser, 

der har fokus på at fastholde medarbejdere på ældreområdet og opmærksomhed på at få nye 

medarbejdere ansat. 
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Dele viden og udbrede god praksis – at succeshistorier udbredes systematisk i Sundhed og 

omsorg.

Formand for Seniorrådet, Erling Prang takkede for indbydelsen og beklagede fremmødet fra 

Seniorrådet. 

Seniorrådet mener, at Udvalgsmålene ligger meget i tråd med sidste års mål, og derfor er der 

ikke så meget nyt at holde dialogmøde om. 

Seniorrådet foreslår, at målene om fastholdelse og rekruttering på SOSU-området gøres mere 

ambitiøse. Målene bør være mere tydelige i forhold til ønsket om at tiltrække personale, det 

kunne f.eks. en bedre aflønning – og flere studerende på voksenelevløn.

Udvalget: Der er lavet en analyse om fastholdelse af personale om SOSU-området. Analysen 

har givet udvalget ideer til, hvordan man kan tiltrække og fastholde personale. Men samtidig 

skal man være opmærksom på økonomien ved at give voksenelevløn. Enige i at målet ikke er 

fyldestgørende, men det betyder ikke, at det ikke fylder i udvalget.

Seniorrådet – er der overvejet bonus for at blive på arbejdspladsen?

Svaret er, at det er ikke under overvejelse. Man prøver i stedet at gøre arbejdspladserne 

attraktive, således at flere vil søge de ledige stillinger.

Inge Bank: Der arbejdes videre ud fra de resultater analysen viste, bl.a. om hvordan man får 

personalet til at blive længere på arbejdsmarkedet, og udvalget har endvidere besluttet at øge 

optag af SOSU-elever. 

Erling Prang – opfordrer udvalget til at skrive de handlinger, som er nævnt på mødet ind i 

Udvalgsaftalen – fastholdelse og rekruttering er et af de indsatsområder, der kalder på 

handling. 

Gitte Willumsen spørger om Seniorrådets holdning til målet om virtuelle hjemmeplejebesøg?

Seniorrådet – er enige i, at det skal afprøves. Vurderer at det giver større frihed for de enkelte 

borgere, men det skal naturligvis kun være et tilbud til de borgere, der kan gøre brug af de 

virtuelle besøg. 

Gitte Willumsen - Det er samme tankegang bag oprettelsen af sygeplejeklinikker 

(sundhedshuse). Det vil give mere frihed for borgerne, at de selv kan bestemme, hvornår de 

kommer i sygeplejeklinikken.

Økonomi

Seniorrådet har bedt om en gennemgang af økonomien i forhold til det udmeldte underskud i 

2019
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Gitte Willumsen gennemgik budgetudfordringerne for 2019:

På ældreområdet viste budgetopfølgningen pr. 31 marts 2019, at der kan forventes et 

underskud på ca. 37 mio. kr. med udgangen af 2019, hvis der ikke laves korrigerende 

handlinger. En del af underskuddet er overført fra 2018.  Udvalget arbejder på at lave 

korrigerende handlinger, der skal imødegå det forventede underskud.  

Seniorrådet: Vidste udvalget ved budgetopfølgning marts 2018, at der skulle indregnes et 

underskud fra 2018 i budget 2019?

Svar – Ja – det vidste udvalget. Det var ikke ventet, at underskuddet i 2018 blev af den 

størrelse. Der blev i løbet af 2018 lavet korrigerende handlinger, men ikke nok til at hele 

underskuddet blev dækket.

Udvalget: En del af de midler, der er overført fra 2018 til 2019 er øremærkede midler, der kun 

kan bruges til de projekter, midlerne er søgt hjem til.

Økonomien er især presset på det nære sundhedsvæsen og hjemmeplejen. Årsagen hertil er, 

at der er flere meget dårlige borgere, f.eks. senhjerneskadede borgere, der skal have hjælp 

hele døgnet. Gruppen af borgere, der skal have hjælp døgnet rundt, både i hjemmeplejen og 

på plejecentrene, er steget i en udstrækning, der ikke er set tidligere.

Seniorrådet opfordrer Sundheds- og Ældreudvalget til at søge byrådet om at få underskuddet 

dækket, da der ikke er noget, der tyder på, at udgifterne på området vil falde. 

Gitte Willumsen takkede for mødet og mindede om, at Seniorrådet har mulighed for at komme 

med et skriftligt høringssvar. Høringsfristen er 3. juni 2019.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der er følgende dagsorden til mødet

 Velkomst ved udvalgsformand Gitte Willumsen 

 Gennemgang af Udvalgsaftalen for Sundheds- og Ældreudvalget 2020

Seniorrådets kommentarer til Udvalgsaftalen

 Eventuelt
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Udover kommentarerne på dialogmødet har Seniorrådet mulighed for at komme med et 
skriftligt høringssvar. Høringsfristen er 3. juni 2019.

Bilag
1 (Udkast til udvalgsaftale for budget 2020-2023 - 7699974)
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