
 

 
 

Sekretariat tlf. 8970 1852 

Økonomi og Erhvervsudvalget 
Silkeborg kommune. 
. 
 

 
 

 
 
 
Til borgmester/kommunaldirektør og økonomi og erhvervsudvalget. 
 
Høringssvar vedr. borgmesterens forslag til korrigerende handlinger indenfor ældre- og 
sundhedsområdet i 2020: 
 
Seniorrådets er fortsat af den holdning, at alle disse forslag til forringelser af vore ældre og 
mest sårbare borgere i kommunen kunne/kan fortsat undgås, hvis man nøje gransker 
udviklingen i forbrugte af timer inden for hjemmepleje/hjemmesygepleje området i perioden 
fra 2017 - 2018! Regnskabet for området i 2017 viste et overskud på ca. 25 mill. Regnskabet 
for 2018 viste derimod et underskud på over 60 mill. Hvordan kan dette ske?  
 
Kvalitetsstander på disse områder har være uændrede i perioden og derfor må visitationen også 
have fortsat uændret! Årsagen til det massive merforbrug må derfor først og fremmest ligge i 
en lavere brugertidsprocent, altså fordi medarbejderen er hos borgerne en kortere del af deres 
arbejdstid. Vi har tidligere forslået, at ældrechefen tildeles et engangsbeløb på 10 mill, til at 
sikre, at man vender tilbage med en klart bedre fordeling af medarbejderens arbejdstid. 
 
Generelt om borgmesterens forslag, samt ligeledes en stor del af forslagene i kataloget for 2021 
har vi følgende kommentarer:  
Om- og udbygningsplanen er gennemgående bygget op på overskuelighed, mindre decentrale 
enheder, livskvalitet for de svageste herunder nærhed til mest muligt personale, indsatser for at 
mindske ensomhed, tryghed i nærmiljøet samt et stort ønske om bruger og pårørende 
inddragelse! Midlertidige pladser og daghjemspladser til borgere med forskellige behov er 
meget vigtige tilbud for at undgå en endnu større vækst i behovet for plejehjemspladser.  
Nedgangen i anvendelse af de midlertidige pladser, skyldes først og fremmest behovet for at 
frigøre pladser, som følge af Covid19, og det kan konstateres at anvendelse af pladserne igen er 
stigende. 
 
Det fremtidige behov for plejehjemspladser er vurderet ud fra, at de øvrige forebyggende tiltag 
er til stede! Pladserne er i høj grad også anvendt til aflastning af pårørende. Pårørende som alle 
ved til tider er hårdt spændt for, og kun kan fortsætte med at støtte ægtefællen, hvis der er 
aflastning, supervision mv. At borgerne der bruger tilbuddene også får en væsentlig forøget 
livskvalitet, er vigtig at fremhæve! 
 
Som det fremgår af ovennævnte vil vi være stærkt imod at nedlægge/samle 
daghjemstilbuddene og de midlertidige pladser. De små enheder på Fuglemosen, på Rødgård 
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Side 2 

og i Funder er fantastiske. Man byggede ikke Marienlund for at nedlægge daghjemspladser 
efter få år. 
Vi har en forventning om, at der i fremtiden bliver brug for flere midlertidige pladser og ikke 
færre. For få år siden foreslog administrationen at udvide antallet af pladser væsentligt. Alle 
forventer at indlæggelsestiden på hospitalerne bliver kortere og at ikke mindst ældre slet ikke 
skal indlægges. Alle ved at drift af plejehjemspladser er væsentlig dyrere end disse 
forbyggende tiltag. 
 
Nedlæggelse af gruppesygeplejefunktionen har vi svært ved at vurdere resultatet af, men vi kan 
se at udgifter til sundhed i kommunen generelt ligger på et lavt niveau. Men måske en 
omlægning af organisationen af hjemmesygeplejen kunne overvejes! 
 
Det er vores opfattelse, at borgmesterens forslag til korrigerende handlinger, skal ses sammen 
med reduktionsforslagene i sparekataloget. Og at man burde have foreslået, at høringssvarene 
samt drøftelsen i byrådet skulle ske ud fra at samtlige forslag var med i oplægget! 
 
 
På seniorrådets vegne 
Erling Prang, formand. 
 


