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1 (Offentlig) Dagsorden til dialogmøde mellem Seniorrådet 
og Sundheds- og Ældreudvalget om budget 2020

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-01889

Resume
Dialogmøde om Sundheds- og Ældreudvalgets forslag til budget 2020.

Beslutning

Sundheds- og Ældreudvalget
Gitte Willumsen
Lars Faarup
Flemming Heiberg
Ivan Greve
Kasper Thomsen

Afbud:
Kuno Danielsen 
Lene Fruelund 

Seniorrådet
Erling Prang
Alice Lemming
Ingrid Thorsted
Steen Konradsen
Lene Jensen
Hans-Jørgen Hørning
Greta Haagen Jensen
Sven Møller Jensen

Afbud:
Katrine Nyholm

Anders Kjærulff
Jesper Riis-Jensen
Ulla Vester (referent)

Gitte Willumsen bød velkommen og fortalte om de budgetudfordringer, udvalget har i 
øjeblikket.

Jesper Riis-Jensen gennemgik budgetopfølgningen, som viste et forventet regnskab med en 
afvigelse på minus 56,4 mio. kr. for 2019.

Det er især på træningsområdet, praktisk hjælp og hjemmesygepleje, der er øgede udgifter. 
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Endvidere er der en stigning i antal borgere, der modtager praktisk hjælp. Antallet af borgere, 
der modtager personlig pleje, er stabilt. 

Der er en stor stigning i forbrug i hjemmesygeplejen. Det skyldes stigning i antal borgere, der 
modtager sygepleje, delegeret sygepleje samt iv-behandling i eget hjem i stedet for på 
sygehusene.

Merforbruget skyldes blandet andet kompleksitet i opgaverne, mængden af opgaver, ny 
prisafregning, flere typer opgaver og ændret praksis på hospitalerne, f.eks. neurologi.

Den kommunale hjemmepleje har også et stort merforbrug som bl.a. skyldes højt sygefravær. 

Seniorråd – Kan det betale sig at ansætte flere medarbejdere, for at imødegå at medarbejdere 
sygemeldes, f.eks. pga. stress?

Gitte Willumsen – i denne situation er der ikke økonomi til at ansætte flere medarbejdere, og 
det er heller ikke så nemt, da det er svært at få flere medarbejdere.

Seniorrådet – Underskuddet viser, at den økonomiske ramme er for lille? Var det budget for 
2019, der blev lavet i 2018, ikke realistisk? 

Gitte Willumsen – Det var et godt budget 2019, der blev vedtaget i 2018, men der er kommet 
flere opgaver, der ikke har været forudsigelige. Der er 2 styringsredskaber, kvalitetsstandarder 
(serviceniveau) og økonomisk ramme. Passer de 2 styringsredskaber ikke sammen, skal 
byrådet afgøre om kvalitetsstandarderne skal tilpasses rammen eller omvendt.

Seniorrådet - Hvis kvalitetsstandarderne skal tilpasses til rammen, kan man så overholde 
lovgivningen?

Ivan Greve – Budgetforslaget er 28 mio. mindre end det, der er brug for, – men det viste sig 
først ved budgetopfølgningen i marts måned. Risikoanalyserne i januar og februar var fine. 

Anders Kjærulff – Sygefraværet er steget med 1% i løbet af et år i 2017/2018. Der analyseres 
løbende på, hvad årsagen til fraværet er, både de korte fravær og de lange fravær.

Seniorrådet - Hvordan ser budgetterne ud for de kommuner, Silkeborg sammenligner sig med?
Trist at man vælger at ændre rengøring til hver 3. uge og dropper levering af varm mad.

Seniorrådet – Det kan blive en udfordring, at der arbejdes på at etablere friplejehjem i den 
østlige del af kommunen. Forslår at der sættes gang i en analyse af, hvorfor der er så stort 
underskud på budgettet.

Lars Faarup – Andre kommuner oplever samme situation, der sker et stort skred i opgaverne 
fra sygehuset.

Gitte Willumsen – Der sættes et analysearbejde i værk for at se, hvor skredet sker, så man 
politisk kan reagere på det. 

Anders Kjærulff – Underskuddet i 2019 er baggrunden for, at der sættes en analyse i gang – vi 
er nødt til at vide, hvad der er baggrunden for ubalancen i budgettet.

Ifølge nøgletal – sammenlignelig med andre kommuner – ligger Silkeborg Kommune som en af 
de kommuner med det højeste serviceniveau.



Side 5

Seniorrådet – Det er en uklog beslutning at lave ansættelsesstop, konsekvenserne kan f.eks. 
blive større sygefravær, personaleflugt m.v.

Gitte Willumsen – Det forventede underskud på 56 mio. er for indeværende år. Høringssvaret 
fra Seniorrådet skal være for budget 2020. Hvis der sker korrigerende handlinger, vil der 
komme ny høring.

Seniorrådet - Har nogen overblikket over, hvordan primærsektoren fungerer i forhold til 
hospitalsvæsenet?

Anders Kjærulff – Måske er udfordringen, at hospitalernes procedurer ændrer sig drastisk i 
øjeblikket. Det er det en analyse skal kortlægge. Kommunerne kommer til at fungere som et 
sundhedsvæsen i forhold til den pleje, der skal gives meget syge borgere.

Ivan Greve – Silkeborg Kommune har indført akutteamet, nødvendigt fordi borgerne udskrives 
tidligere. Det er en god ting for borgerne, men det er dyrt for kommunen.

Seniorrådet – Håber at en analyse kan vise, hvorfor der er et underskud, da ældreområdet de 
senere år har fået tilført mange midler.  

Seniorrådet – Opfordrer til, at borgerne oplyses om de ændringer og nedskæringer, der 
kommer, og hvilken betydning de får for borgerne.  

Seniorrådet – Hvilke erfaringer har man gjort sig med sygeplejeklinikker? 

Gitte Willumsen - Tilbagemeldingerne er, at borgerne er glade for at selv at kunne bestemme, 
hvornår de skal komme i klinikkerne. Hvis man slet ikke selv kan transportere sig til 
klinikkerne, kommer sygeplejerskerne til borgerne.

Gitte Willumsen takkede for et godt møde – det er en svær situation i øjeblikket, hun håber 
på, at det samlede byråd bakker op om en løsning. 

Eventuelle korrigerende handlinger kommer i høring i Seniorrådet.

Erling Prang – Takkede for at Sundheds- og Ældreudvalget hørte på Seniorrådet. Seniorrådet 
er dog ikke tilfredse med det der sker lige nu, svært at stå bag udvalgets beslutninger i denne 
situation. De borgere, det går ud over, vil mærke det som en besparelse.

Seniorrådet kommer med et skriftligt høringssvar.

Ingrid Thorsted spurgte, hvorfor de foreninger, der lejer Rosengårdcentret om aftenen ikke 
selv må medbringe eller sælge kaffe osv. 

Gitte Willumsen – det kommer der et svar på.

Efter mødet:
Rosengårdcentret udlåner lokaler til lotterispil 2-3 gange ugentlig – der kommer ca. 100 
borgere til hvert arrangement. Lokalerne lånes ud efter samme principper, som de lokaler der 
lånes ud om dagen. Dvs. at alt, hvad der skal spises og drikkes, købes i Rosengårdcentret. Det 
er den måde, Rosengårdcentret bl.a., udover midlerne fra Silkeborg Kommune, får midler til at 
holde køkken mv. åbent og til f.eks. rengøring lokaler, toiletter m.v. efter arrangementerne. 
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Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen

Beskrivelse af sagen
Gennemgang af forslag til budget 2020 – med særlig fokus på ændringer i budgettet.
Alle ændringer er markeret med gult.

Seniorrådets kommentarer til budgetforslaget.

Borgerinddragelse
Seniorrådet har, udover dialogmødet, mulighed for at give et skriftligt høringssvar om forslag 
til budget 2020. Høringsfristen er 27. august 2019.

Bilag
1 (73-3 Ændringsskema 2020 - 7909530)
2 (73-4 Takster - 7909523)
3 (73-2 Budgetforudsætninger - 7909533)
4 (76-2 Budgetforudsætninger - 7909539)
5 (78-2 Budgetforudsætninger - 7909540)
6 (73-1 Udvalgsaftale - 7909542)
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