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Referat dialogmøde 05-09-2017 mellem Seniorrådet og Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget
Deltagere:
Seniorrådet:
Afbud fra:
Poul Gudberg, Axel Hofmann Schollert, Kaj Hansen, Leif Pedersen
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget:
Afbud fra:
Ivan Greve
Øvrige:
Direktør Anders Kjærulff
Sundheds- og omsorgschef Inge Bank
Konsulent Ulla Vester
Referat
1. Gennemgang af forslag til budget 2018 (bevilling 52) – med særlig fokus på
ændringer i budgettet.
Referat
Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Elin Sonne bød velkommen til
dialogmødet om budget 2018.
Elin Sonne redegjorde for Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetforslag, og
nævnte bl.a. at de besparelser på bevilling 52, der er vedtaget i budget 2017,
udmøntes i 2018.
Derudover er der yderligere besparelser på 2,3 mill. fordelt på forebyggelsesområdet
med 0,8 mio. kr., på træningsområdet med 0,5 mio. kr., på Mestringsteamet med 0,5
mio. kr. og på Hjælpemiddelcentret med 0,5 mio. kr.
Elin Sonne fortalte, at besparelserne vil få konsekvenser for serviceniveauet og
dermed også for borgernes sundhed.
Udviklingen i Det Nære Sundhedsområde presser budgettet, tidligere udskrivning af
sygehus og hjælpemiddelprodukter, der er blevet dyrere. Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget forventer, at der via Budget 2018 gives kompensation for de
ekstra udgifter.

Ulla Vester
Sundheds- og Omsorgsafdelingen
Ulla.Vester@silkeborg.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 3, Lokale E206, 8600 Silkeborg

Søvej 1 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborgkommune.dk

Vederlagsfri fysioterapi – underskuddet er tidligere blevet dækket af Økonomi- og
Erhvervsudvalget, det er forventningen at det også sker for 2018.
For at imødegå den samlede budgetudfordring er der indlagt en besparelse på
Forebyggelsesindsatser på 0,8 mio. kr.
Der er i budgettet for Mestringsteamet indlagt en besparelse på 0,5 mio. kr. for 2018.
Der er ingen besparelser på aktivitetscentrene.
Seniorrådet: Der er flere borgere over 80 år – men alligevel skæres der i budgetterne.
Seniorrådet mener ikke, det giver mening at spare på de nævnte områder, da
forebyggelse udsætter behovet for hjælp.
Seniorrådet spørger, om de dele af tilskuddet fra Værdighedsmilliarden, der ikke er
brugt, går i kommunekassen?
Svar: De midler, der ikke er brugt i 2017, bliver der søgt om få overført til 2018 –
projektpenge skal bruges til de projekter, der er søgt til.
Seniorrådet: Forebyggende indsatser – foreslår at der skal gives flere penge til
arbejdet mod ensomhed.
Seniorrådet: Der kommer høringssvar vedr. de 2,3 mio kr., der mangler på budgettet
– vigtigt især fordi der bliver flere og flere ældre.
Morten Høgh: Det er en udfordring for alle kommuner – håber på en landspolitisk
løsning.
Seniorrådet: Hvad får man ud af at spare hele tiden – kommer det ikke til at koste
mere i længden ved at spare, f.eks. på hjælpemiddelprodukter, genoptræning og
mestring?
Udvalg: Det er forventningen, at ældre kan klare sig uden hjælp længere og bedre.
Politisk følges områderne tæt – og udvalget håber, når budgettet skal vedtages i
byrådet, at der er forståelse for, at det ikke betaler sig at spare på forebyggelse.
Seniorrådet: Hvordan hænger flere borgere, flere firmaer og større skattegrundlag
sammen med, at der skal spares på de borgerrettede budgetter?
Seniorrådet: Hvad betaler kommunen for indlæggelser på sygehus og lægebesøg?

Side 2

Elin Sonne: Samarbejdet med sygehusene forebygger indlæggelser og
genindlæggelser – det er Nære Sundhedstilbud.
Lægebesøg: Der betales en fast takst. Silkeborg Kommune betaler 10% af
lægebesøgene og 33% af indlæggelserne.
Seniorrådet: Praktiserende læger på plejecentre – kan man mærke at der er kommet
færre indlæggelser?
Inge Bank: Der er ikke registreret færre indlæggelser, men det er forventningen, at
der vil komme færre indlæggelser. Der er p.t. ansat læger på 13-14 plejecentre.
Elin Sonne: Fleksible indlæggelser er en god aftale med sygehusene. Forebygger de
egentlige indlæggelser. Fungerer godt i Silkeborg.
Elin Sonne takkede for et godt møde.
2. Seniorrådets kommentarer til forslag til budget 2018.
Referat – se punkt 1.
3. Eventuelt
Referat
Intet.

Side 3

