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Høringssvar til budget 2020 

 

Seniorrådet udtaler følgende til det foreliggende forslag til budget 2020 fra SÆU incl. de 

seneste beslutninger om besparelser og byrådets tilsagn om tilførsel af midler. 

Seniorrådet ser med stor bekymring på den økonomiske udvikling indenfor Sundheds- og 

Ældreområdet, idet vi mener det måske rokker ved det politiske fundament for ”Sundheds- og 

Ældrepolitikken i Silkeborg kommune”. 

Derfor er vi stærkt i tvivl om grundlaget for politikkerne om: ”Det gode hverdagsliv på 

plejecenter” - ”Værdighedspolitikken” – ”Det gode samarbejde” - ”Kvalitetsstandarderne” 

stadig er til stede. 

Vi er i Seniorrådet også meget bekymret for, at det foreliggende budgetforslag med 

besparelser, vil gå voldsomt ud over kontakten med de ældre, samt aktiviteterne og 

livskvaliteten for de svageste ældre i hjemmeplejen og på plejecentrene. 

Med de vedtagne besparelser, som rammer de ældre direkte vil der i langt højere grad blive 

behov for en større indsats fra pårørende og frivillige. Ikke mindst på baggrund af bortfald af 

klippekortordningen på plejecentrene, rengøring hver 3. uge i stedet for hver 2. uge, bortfald af 

levering af varm mad hver dag. Stramning af kriterierne for forebyggende hjemmebesøg, 

nedlæggelse af stillinger m.v. 

Det er desuden for os helt afgørende, at det gode samarbejde med sygehuset kan fortsætte på 

minimum samme niveau som i dag. Vi er i tvivl om, hvordan besparelserne på sygepleje 

området vil virke på netop dette område. 

SÆU’s opmærksomhed henledes ligeledes på en bekymring for følgerne af de 

personalemæssige besparelser, som vi frygter vil gå ud over arbejdsmiljøet, over plejen og 

kontakten til de ældre og pårørende, samt medføre en efterfølgende stigning i sygefraværet. 

SENIORRÅDET  
Silkeborg Kommune 

Vi vil gøre en forskel 

            12. september 2019 



 

 

Side 2 

Pårørende Vejleder: 

Som tidligere foreslået og beskrevet flere gange af Seniorrådet, ser vi et mere påtrængende 

behov for at der ansættes mindst 1 pårørende vejleder til området. En medarbejder der har til 

opgave at understøtte den langt større opgave og forventning, der stilles til de pårørende som 

en følge af besparelserne.  

Økonomien: 

Seniorrådets bekymring og undren over den økonomiske udvikling skal ses i lyset af at det 

foreliggende budgetforslag tilsyneladende ikke tager højde for årsagerne til de 

udgiftsstigninger der er konstateret det seneste ca. 1½ år, startende med et mindre forbrug på 

ca. 25 mil. kr. til et merforbrug på ca. 30 mil. kr. for området. 

Seniorrådet mener ikke at der med det foreliggende budgetforslag incl. besparelser og tilførsel 

af ca. 30 mil. er skabt sandsynlighed for budgetoverholdelse fremover. Dette begrundes bl.a. i 

det forhold, at analyser endnu ikke har vist hvad der helt konkret er årsagen til det voldsomme 

merforbrug. 

Derfor vil Seniorrådet foreslå at der inden endelig vedtagelse af budget 2020, foreligger en 

sikker annalyse og klarlæggelse af baggrunden for den store budgetglidning, der er sket over en 

meget kort periode, således at der i budget 2020 og overslagsårene sikres budgetoverholdelse.  

Seniorrådet vil endvidere opfordre SÆU til at arbejde for at generne af budgetreduktionerne 

minimeres så meget som muligt for de ældres livskvalitet og for medarbejdernes arbejdsmiljø, 

hvilket bedst kan gøres ved at rulle besparelse med størst virkning for de ældre tilbage. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

Seniorrådet Silkeborg Kommune 

Erling Prang 
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