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Referat
Formand for Ældre- og Handicapudvalget Hans-Jørgen Hørning bød velkommen til dialogmødet vedrørende temaer til bevillingsmål 2018 på bevilling 73.
Hans-Jørgen Hørning orienterede om budgetopfølgningen:
• Marienlund – der er mindre udgifter, fordi ikke alle etager er taget i brug endnu. Det
forventes, at der tages endnu en etage i brug i september 2017.
•

Der er mindre udgifter til sosu-hjælperuddannelsen, da antallet af uddannelsespladser
er skåret ned.
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•
•

•

Udgifterne til respiratorbehandling er stigende, fordi der er indgået en ny aftale.
Det forventes, at udgifterne til hjemmesygepleje vil stige i år. Årsagen hertil er Nære
Sundhedsvæsen, hvor borgerne udskrives hurtigere fra hospital og efter udskrivningen
har brug for hjemmesygepleje
Projektet om det gode samarbejde i hjemmeplejen fortsætter. P.t. interviewes borgerne om deres tanker og ideer om det gode samarbejde.

Temaer til bevillingsmål 2018 for bevilling 73 er:
• Det gode hverdagsliv på plejecentrene
• Det gode samarbejde i hjemmeplejen
• Demensvenlig kommune
• En værdig død
• Nære sundhedsløsninger
Anlæg – budget 2018
Der er bl.a. budgetteret med nyt plejecenter i Alderslyst (48+48 pladser).
Seniorrådet spørger, hvorfor ikke hele puljen vedr. værdighedsmilliarden er brugt i 2016?
Inge Bank:
Der er overført 4,3 mill. af værdighedsmilliarden til 2017. De projekter, der er bevilget
midler til, er godt i gang, men det har ikke været muligt tidsmæssigt at få brugt hele puljebeløbet i 2016, derfor overføres de resterende midler til 2017 og bruges på samme områder. Det samme gør sig gældende vedr. klippekort i hjemmeplejen.
Friplejehjemmet
Seniorrådet spørger til de oplysninger, der er i pressen om, at det er dyrere for kommunen, når borgere bor på friplejehjem i stedet for på et kommunalt plejecenter.
Hans-Jørgen Hørning: Beregninger har vist, at det koster ca. 4 mio. kr. mere i kommunalt
tilskud til friplejehjemmet end det koster at drive et lignende kommunalt plejecenter.
Borgmesteren og Hans-Jørgen Hørning skal mødes med friplejehjemmets ledelse, og håber her at kunne få en aftale med friplejehjemmet om ændring af tilskuddet til friplejehjemmet. Det er beregnet, at det koster 146.000 kr. mere for kommunen for en borger på
friplejehjemmet end på de kommunale plejecentre.
Hans-Jørgen Hørning fortæller, at Silkeborg kommune er bevilget puljemidler på 5,3 mill.
kr. til ombygning af 3 køkkener på Sejs Plejecenter. Der søges endvidere om midler til
ombygning af køkkenet på Fårvang Ældrecenter.
På spørgsmål fra Seniorrådet om puljemidler, mener udvalget, at det er en udfordring, at
kommunerne ikke selv kan prioritere, fordi puljemidlerne er rettet mod bestemte områder.
I stedet kunne udvalget ønske, at puljemidlerne bevilges generelt til ældreområdet, så
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kommunen selv kan prioritere, hvad midlerne skal bruges til.
Hans-Jørgen Hørning foreslår, at Seniorrådet og Ældre- og Handicapudvalget mødes for at
evaluere den seneste valgperiode.
Seniorrådet: Nogle i Seniorrådet føler ikke, at Seniorrådet bliver hørt, når de kommer med
forslag, selvom der i lovgivningen står, at Seniorrådet skal rådgive byrådet vedrørende
ældreområdet. Andre i Seniorrådet er ikke enige i den opfattelse, mener der er et godt
samarbejde med politikerne – føler sig hørt. Vil gerne mødes med udvalget til en evaluering af valgperioden.
Anbefalingen fra Seniorrådet er, at Seniorrådet i næste byrådsperiode ikke skal referere til
2 udvalg (p.t. Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget).
Hans-Jørgen Hørning foreslår, at Seniorrådet, i forbindelse med valget i efteråret, skal ud
og fortælle om den indflydelse på ældreområdet, Seniorrådet har haft i de forløbne 4 år,
og hvad de har været med til at indføre.
Lene Fruelund: Vigtigt at afstemme forventningerne, når et nyt udvalg og et nyt Seniorråd
tiltræder. Seniorrådet er enig heri.
Hans-Jørgen Hørning takkede for mødet.
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