1. september 2017

Referat af dialogmøde 30-08-2017 mellem Seniorrådet og Ældre- og Handicapudvalget om budget 2018 – bevilling 73
Deltagere:
Seniorrådet
Afbud: Axel Hofmann Schollert, Kaj Hansen, Poul Gudberg
Fra Ældre- og Handicapudvalget:
Hans-Jørgen Hørning, Lene Fruelund
Afbud: Rune Dreier Kristensen
Herudover deltog:
Direktør Anders Kjærulff
Sundheds- og Omsorgschef Inge Bank
Konsulent Ulla Vester (referent)
Referat
1. Referat fra punkt 1 og 2
Gennemgang af forslag til budget 2018 (bevilling 73) – med særlig fokus på
ændringer i budgettet.
Referat
Hans-Jørgen Hørning refererede fra netop afholdt byrådsmøde, hvor midler til køkkener på Fårvang Ældrecenter og Sejs plejecenter blev frigivet.
Seniorrådet gør opmærksom på, at det er nødvendigt, at der, i forbindelse med forbedringen af udenomsarealer på plejecentrene, bliver lavet planer for vedligeholdelse
heraf, således at man ikke i løbet af kort tid oplever, at arealerne forfalder.
Budget 2018
Hans-Jørgen Hørning fortalte om forslag til budget 2018:
Budgetrammen vedr. hjemmesygepleje forventes udvidet med 5 mill kr..
Herudover er der afsat midler til udvikling af profilplejehjem.
Spørgsmål fra Seniorrådet om, hvilke brugere i hjemmepleje, der får klippekort?
Svaret er, at det er de svageste borgere, der modtager klippekort. Daghjemsbeboerne
er ikke med i denne gruppe. (Der vedlægges oversigt over målgruppen til klippekort
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for borgere i eget hjem)
Der er afsat midler i budgettet til, at målgruppen vedrørende individuel handicapkørsel
udvides til at omfatte blinde og svagtseende fra 2018.
Der er også afsat midler til en alkoholsygeplejerske i hjemmeplejen, det har været et
stort ønske.
Seniorrådet spørger om de tidlige udskrivninger fra sygehusene ikke er en stor økonomisk byrde, der overlades til kommunerne?
Udvalget svarer: Det er en fælles opgave for region og kommune at løfte, at borgerne
udskrives hurtigt fra sygehusene. Der er givet yderligere midler til kommunerne i løbet
af årene. Det skal gøres bedst muligt for borgerne – derfor det nære sundhedsvæsen,
så borgerne får bedst mulige pleje – og helst i eget hjem.
Seniorrådet spørger til de midler til Seniorrådet/ældrerådet, der er afsat i budgettet.
Hvorfor er der afsat 320.000 kr., det får Seniorrådet ikke – forklaringen er, at kontoen
også indeholder midler til tilskud til foreninger.
Anlæg
Hans-Jørgen Hørning: Plejeboligplanen er godkendt i byrådet, og Ældre- og Handicapudvalget har ønsket, at plejehjemmene i Bryrup og Fårvang bliver renoveret.
Seniorrådet spørger om der er brug for flere plejeboliger, nu hvor der også er planer
om et plejecenter på Nylandsvej?
Svaret er, at der ikke er mange ledige boliger, udover på Marienlund. Den 15. september åbnes der endnu 12 pladser på Marienlund. Der er visiteret borgere dertil.
Seniorrådet opfordrer til, at reglerne for boligindskud ændres, således at man, hvis
man får tildelt en plejebolig på et plejecenter, hvor man ikke ønsker at bo, kan flytte
til et andet plejecenter, når der bliver en bolig ledig, uden at skulle betale boligindskud
igen.
2. Seniorrådets kommentarer til forslag til budget 2018 – bevilling 73.
Referat – se under punkt 1
Fra Seniorrådet
3. Oprettelse af sygeplejeklinikker
Referat

Side 2

Ingrid Thorsted fortæller om egne oplevelser med hjemmesygeplejen. Seniorrådet er
uenige i, at der skal oprettes sygeplejeklinikker, det er alt for dyrt og for besværligt for
borgerne og en klar forringelse.
Inge Bank: Der er i budget 2017 besluttet en besparelse på sygeplejen. Denne besparelse er nu udmøntet i, at der skal oprettes sygeplejeklinikker. Seniorrådet får en sag
om sygeplejeklinikker i høring, høringen omfatter også målgruppe for sygeplejeklinikkerne.
Inge Bank mener, at de borgere, der er mobile, vil opleve det som en lettelse ikke at
skulle vente på sygeplejebesøg i eget hjem, men at de i stedet kan aftale besøg på klinikken, når det passer borgeren.
Seniorrådet ser positivt på, at der kommer en afklaring af målgruppen. Når sagen
kommer til behandling i Seniorrådet, vil der blive lavet et skriftligt høringssvar.

Hans-Jørgen Hørning om samarbejdet med Seniorrådet
Hans-Jørgen Hørning har været glad for samarbejdet med Seniorrådet, og især de projekter der er besluttet i samarbejde med Seniorrådet, herunder det gode hverdagsliv på plejecentrene og det gode samarbejde i hjemmeplejen.
Der har været sager, hvor samarbejdet har kunnet være anderledes, men Hans-Jørgen
Hørning mener, at samlet set er ældreområdet i Silkeborg Kommune velfungerende –og
det er Seniorrådet en del af. Der kan selvfølgelig være uenigheder om, hvordan tingene
løses, men dialogen om ældreområdet er vigtig.
Hans-Jørgen Hørning takkede for et godt møde.

Side 3

