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Seniorrådet har ønsket et møde med borgmesteren for at drøfte deres bekymringer for de
besparelser, der sker på ældreområdet i forbindelse med det underskud, der forventes at
blive med udgangen af 2019. Seniorrådet har sendt et oplæg til borgmesteren med
spørgsmål, de ønsker drøftet på mødet.
Borgmesteren bød velkommen til dialogmødet.
Formand Erling Prang - Seniorrådet er glade for, at borgmesteren har taget sig tid til at
tale med dem. Seniorrådet er bekymret og undrende over det store underskud på ældreområdet. Det ser ud til, at området er underfinansieret.
Seniorrådet – har ældreområdets været underfinansieret år efter år?
Borgmesteren – det er ikke et budget med besparelser, der er flere årsager til underskuddet, bl.a. kommer der flere og flere ældre.

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

Silkeborg Kommune
Søvej 3, Lokale E206, 8600 Silkeborg
Sagsnr.: EMN-2018-01889

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

Seniorrådet – ønsker redegørelse for økonomiforløbet siden sidste valg
Jesper Riis-Jensen gennemgik en oversigt over sundheds- og ældreområdets regnskabsresultater de seneste 3 år:
2016
21,4 mio. kr.
2017
23,0 mio. kr.
2018
-18,3 mio.kr.
Det forventes også underskud i 2019.
Seniorrådet undrer sig over, at det er blevet så meget dyrere at drive ældreområdet?
Jesper Riis-Jensen gennemgik budgetudvikling for bevilling 73 sundheds- og ældreområdet:
2019
Budgetreduktion på 1%
Omprioritering indenfor området
Budgetforlig (klippekort)

- 7,9 mio. kr.
- 10,9 mio. kr.
1,0 mio. kr.

2020
Budgetreduktion på 1%
Omprioritering indenfor området
Budgetmanko

- 8,2 mio. kr.
- 16,6 mio. kr.
- 9,2 mio. kr.

Borgmesteren – området får årligt tilført midler i forhold til demografi, i år ca. 9 mio. kr.
Erling Prang – sagens kerne er, at besparelserne betyder serviceforringelser og spørgsmålet er, hvad forklaringen er på budgetoverskridelserne. Den enkelte borger bliver ramt af
de besparelser, der lægges op.
Anders Kjærulff – Der er kommet flere borgere med komplekse sygdomme, borgere der
kræver mere og tidligere udskrivning fra sygehuse. Det påvirker både hjemmepleje og
hjemmesygepleje, akutteam, genoptræning, midlertidige pladser (Nære Sundhedstilbud).
Det undersøges lige nu nærmere, hvad årsagen til at der kommer flere borgere med komplekse sygdomme, og om det kan være et mønster, eller om det skyldes konkrete hændelser.
Anders Kjærulff nævner nogle af årsagerne til, at budgettet er i ubalance:
Enkeltsager – i år er der kommet flere borgere, der skal have meget pleje døgnet rundt
Plejecentre – bl.a. flere borgere der kræver døgnovervågning
Sygefravær – der gøres en stor indsats for at mindske sygefravær, Silkeborg er for alle
medarbejdere blandt de 10 kommuner med lavest sygefravær
Rekruttering – det er fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

Side 2

Borgmesteren – Der skal uddannes 120 flere sygeplejersker i regionen, heraf 30 i Silkeborg.
Erling Prang – Afdelingen og udvalget bør overveje, om der er områder, man kan investere i, for på længere sigt at gøre det muligt løse opgaverne på en økonomisk bedre
måde, og dermed give borgerne samme ydelser for færre penge – et af midlerne til at
prøve denne model kunne være at bruge businesscases.
Seniorrådet – Forslag om, at man kan bruge vikarkontoen til at ansætte fast personale.
Personalet skal så selv dække sygdom og andet fravær – virker godt på andre områder.
Seniorrådet - Forslag om selvstyrende grupper i hjemmeplejen – vil det være en ide?
Ikast-Brande kommune har sat forsøg i gang med selvstyrende grupper i sygeplejen.
Spørgsmål fra Seniorrådet: Hvordan ligger området økonomisk i forhold til andre kommuner –
Det blev aftalt, at Jesper Riis-Jensen sender en oversigt til Seniorrådet – oversigten sendes senere.
Borgmesteren - Silkeborg kommune ligger fornuftigt i forhold til andre kommuner – den
service borgerne får ligger fornuftigt i Silkeborg.
Rengøring ændres til hver 3. uge, og hvis der er en borger, der har behov, får borgerne
gjort rent oftere.
Seniorrådet – der sker en glidning i serviceniveauet, muligheden for at få varm mad leveret fjernes også. Seniorrådet ønsker en forklaring på, hvorfor der sker denne glidning.
Seniorrådet - Har gjort sig til talsmand for, at Silkeborg kommune har et godt ældreområde – men det er svært nu, for serviceniveauet bliver markant lavere med serviceforringelser, hvis ikke byrådet tilfører midler til området.
Borgmesteren – der vil være borgere, der oplever et ændret serviceniveau, men der vil
også være borgere, der vil opleve et bedre serviceniveau.
Seniorrådet – ønsker øget samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Klinik for Ældresygdomme på sygehuset, det er et rigtig godt tilbud.
Borgmesteren og Anders Kjærulff skal i nær fremtid holde møde med Klinik for Ældresygdomme om deres tilbud. Silkeborg kommune har herudover en aftale med sygehuset om
fleksible indlæggelser. Det er et godt tilbud, som de berørte borgerne har meget glæde af,
fordi borgerne ofte kun er indlagt i kort tid – eller det kan klares ambulant.
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Borgmesteren – Silkeborg kommune har et godt samarbejde med sygehuset i Silkeborg.
På spørgsmål fra Seniorrådet svarer borgmesteren, at man på nuværende tidspunkt ikke
ved, hvad de forventede samlede besparelser bliver, men de bliver formentlig større end
de allerede udmeldte.
Seniorrådet spørger, om borgmesteren er villig til at tilføre midler til ældreområdet, så det
er muligt at leve op til det serviceniveau, der er besluttet i budget 2019?
Borgmesteren – byrådet er midt i budgetfase, så det kan der ikke svares på nu.
Seniorrådet spørger, hvilken betydning borgmesteren mener, det vil have på antallet af
kommunale plejeboliger, at der planlægges et friplejehjem i Voel?
Borgmesteren – det er en god ide med friplejehjem i Voel. På Friplejehjemmet i Kjellerup
er 75 % af beboerne fra Silkeborg, og hvis det bliver samme niveau på det friplejecenter i
Voel, der er i planlægningsfasen, skal der kigges på dækningsprocenten på Silkeborg
Kommunes plejecentre. Dækningsprocenten er ca. 17 nu.
Seniorrådet – Et nyt friplejehjem må påvirke den vedtagne plejeboligplan og måske det
samlede antal plejeboliger i Silkeborg kommune.
Seniorrådet spørger til forventningerne til KL’s og Regeringens økonomiaftale 2020.
Borgmesteren - Man afventer, hvordan aftalen mellem Regeringen og KL kommer til at se
ud. Først derefter kan det endelige budget for 2020 vedtages.
Erling Prang takkede borgmesteren for, at han ville mødes med Seniorrådet.
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