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Referat dialogmøde 22. august 2018 mellem Seniorrådet og Sundheds- og 
Ældreudvalget om budget 2019 
 
Deltagere 
Fra Seniorrådet 
Erling Prang 
Alice Lemming (afbud) 
Steen Konradsen (afbud) 
Hans-Jørgen Hørning (afbud) 
Ingrid Thorsted 
Katrine Nyholm (afbud) 
Greta Haagen Jensen 
Lene Jensen 
Sven Møller Jensen 
 
Fra Sundheds- og Ældreudvalget 
Gitte Willumsen (afbud) 
Kaper Thomassen (deltog indtil kl. 15.30) 
Flemming Heiberg 
Ivan Greve 
Kuno Danielsen 
Lene Fruelund 
 
Afbud: 
Lars Faarup 
 
Fra Administrationen 
Inge Bank 
Jesper Riis-Jensen 
Ulla Vester (referent) 
 
Referat 
Lene Fruelund bød velkommen til dialogmødet med Seniorrådet om budget 2019. 
 
Lene Fruelund nævner også de 2 planlagte temamøder i september om 
værdighedspolitikken og det gode hverdagsliv, hvor Seniorrådet også har mulighed for at 
komme med deres input. 
 
Grundlaget for Budget 2019 er som tidligere år, der skal spares 1%. Udvalget har peget 
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Side 2 

på 4 områder, der skal spares:  
 
 Afregningspris for selvvalgte hjælpere 
 Pakkeafregning – omlægning af J-pakker til at afregne med det faktiske antal timer 

der gives til borgere, der er visiteret til J-pakker 
 Klippekort til borgere på plejecentre, tiden ændres fra 50 minutter til 30 minutter om 

ugen 
 Der lukkes 2 aflastningspladser på Rødegård  
 
Formand for Seniorrådet Erling Prang takkede for indbydelsen til dialogmødet. Spørger til 
størrelsen af besparelser på budget 2019 i alt – og på hvilke områder? 
 
Lene Fruelund: Budgetforslaget indeholder besparelser på ca. 8 mio. kr. som følge af, at 
budgetrammen er reduceret med 1%. Derudover har det været nødvendigt med 
omprioriteringer bl.a. for at sikre økonomi til hjemmesygeplejen. De fire nævnte områder, 
hvor der er foretaget reduktioner, udgør tilsammen 10,9 mio. kr.  
 
Ingrid Thorsted siger, at det er beklageligt, at klippekortordningen ændres fra 50 til 30 
minutter ugentlig. Hvor bruges de penge, der spares? og er midlerne til klippekort ikke 
øremærket mere? 
 
Lene Fruelund - Det er ikke en god løsning, at der skal spares netop på 
klippekortordningen, men udvalget valgte denne reduktion for samlet at få budgettet i 
balance. Besparelsen bruges til at dække andre områder på ældreområdet. Fra 2019 
overgår midler til klippekort til bloktilskud. 
 
I budget 2020 er der besparelser som ikke er udmøntet endnu. Beløbet er på 6,6 mio. kr. 
 
Sven Møller Jensen glæder sig over, at ældreområdet ikke får større besparelser, end det 
er tilfældet. 
 
Inge Bank – der overflyttes mange opgaver fra sygehusvæsenet til hjemmesygeplejen – 
de ydelser er dyre, og derfor er midlerne omprioriteret. Sundheds- og Ældreudvalget og 
Sundheds- og Omsorgsafdelingen skal løse denne opgave bedst mulig – selvom andre 
beslutter opgaveflytninger. 
 
På spørgsmål fra Seniorrådet svarer Inge Bank, at der ikke følger midler med, når borgere 
udskrives hurtigere fra sygehusene og skal plejes af hjemmesygeplejen. Der er givet 
midler via finansloven, men de dækker ikke de faktiske udgifter. 
 
Erling Prang – Det er godt, at ældreområdet ikke skal være med til at finansiere, at andre 
områder skal have budgetudvidelser. 
 
Seniorrådet er glade for, at udvalget har fulgt Seniorrådets anbefalinger om, at der ikke 



 
 

 

 

Side 3 

skal være egenbetaling for ophold på akutpladser. Seniorrådet kommer med et 
høringssvar herom. Høringssvaret kommer også til at indeholde forslag til, hvordan 
egenbetalingen på de øvrige midlertidige pladser kan fjernes. 
 
Rekruttering af medarbejdere på ældreområdet – både Sundheds- og Ældreudvalget og 
Seniorrådet har fokus på, at der mangler medarbejdere på området. 
 
Seniorrådet nævner, at en måde vil være at ansætte medarbejderne på fuld tid i stedet 
for på deltid.  
 
Inge Bank nævner, at der arbejdes på at løse problematikken både i samarbejde med 
Ældreministeriet og Kommunernes Landsforening. 
 
Lene Fruelund afrundede med at takke for et godt møde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


