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1 (Offentlig) Dialogmøde mellem Seniorrådet og 
Sundheds- og Omsorgsudvalget om økonomi

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2018-01889

Resume
Seniorrådet er indbudt til dialogmøde med Sundheds- og Ældreudvalget om økonomi.

Beslutning

Referat dialogmøde 12. august 2020 mellem Seniorrådet og SÆU om økonomi

Mødt Sundheds- og Ældreudvalget
Gitte Willumsen
Ivan Greve
Lars Faarup
Kuno Danielsen
Jørgen Madsen
Kasper Thomassen
Flemming Heiberg

Seniorrådet
Erling Prang
Alice Lemming
Lene Jensen
Steen Konradsen
Sven Møller Jensen
Greta Haagen Jensen

Afbud fra
Ingrid Thorsted 
Hans-Jørgen Hørning 
Katrine Nyholm

Administrationen
Direktør Lauge Clemmensen
Sundheds- og Omsorgschef Annette Secher
Teamleder Jacob Holst Bak
Konsulent Ulla Vester (referent)

Gitte Villumsen bød velkommen og fortalte, at høringsmødet vil dreje sig om borgmesterens 
oplæg til korrigerende handlinger 2020 og Seniorrådets kommentarer hertil. Gitte Willumsen 
opfordrer til, at Seniorrådet kommer med et skriftligt høringssvar til de korrigerende 
handlinger. Høringssvaret skal sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Høringsfristen er 19. 
august 2020, kl. 10.00.
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Herudover bliver Reduktionskatalog 2021 offentliggjort 13. august 2020, kl. 10.00. Gitte 
Willumsen opfordrer til, at Seniorrådet også her kommer med et skriftligt høringssvar. 
Høringsfristen er 31. august 2020.

Gitte Willumsen gennemgik forslagene til korrigerende handlinger. 

Erling Prang – det er bekymrende, at budgetopfølgningen stadig ikke er i balance, og 
spørgsmålet er, om de besparelser der fremlægges, er nok, eller om der kommer flere 
besparelser?

De korrigerende handlinger får stor indvirkning på borgerne, svært at kommentere på 
forslagene, når de først præsenteres nu. 

Annette Secher er enig i, at der er udfordringer, men mener også vi er på rette vej. De 
korrigerende handlinger får først fuld effekt i 2021, da der er opsigelsesvarsler for personalet.

Der er i øjeblikket ca. 20 ledige midlertidige pladser. Dette har været billedet siden marts
2020. Som følge af Corona ændredes praksis, så der blev etableret et nyt samarbejde gående 
på at rehabilitere borgerne i eget hjem efter udskrivelse, og med kortere liggetider på de 
midlertidige pladser. Denne arbejdsgang er fastholdt siden, og der opleves ikke fra Nære Sund 
et pres på og ønske efter pladser. Der er således ikke en udfordring med ventetid. Der er 
således et forslag gående på at lukke 19 midlertidige pladser. Der er i forslaget peget på de 
midlertidige pladser på Fuglemosen, da disse ellers ville skulle renoveres – både i relation til 
brandbeskyttelse og boliger.

De daghjemspladser, der foreslås lukket, er den målgruppe, der i dag er visiteret til 
daghjemmet på Marienlund. Her er målgruppen mere almene borgere, og ikke de, der er 
sværest demensramte. 

Rambøll rapporten peger bl.a på træningsområdet i relation til besparelsespotentialer. 
Silkeborg har højere udgiftsniveau på træning end sammenligningskommunerne i analysen. 
Det er baggrunden for forslaget om tilpasning på dette område.

Funktionen som gruppesygeplejersker nedlægges. Nogle af opgaverne bortfalder, og andre 
opgaver må klares på andre måder. 

Ordningen med klippekort i eget hjem foreslås nedlagt, da der ikke længere er tale om 
puljemidler. 

Praktisk hjælp til vasketøj er foreslået udliciteret. Dette vil medføre en udgift til egenbetaling 
for borgerne.

Der foreslås nedlagt træningspladser på Genoptræningscentret – Silkeborg har højere 
udgiftsniveau på specialpladser end sammenligningskommunerne i analysen. Herudover 
foreslås en reduktion med 2 årsværk i træningsteamet tilknyttet plejecentrene.
Afregningsmodel for hjemmeplejeydelser ændres, så der bliver en tydeligere tildelingsmodel 
for afregning af ydelser til leverandører af pleje og praktisk hjælp.

Seniorrådet savner en forklaring på besparelserne og en forklaring på, hvorfor budgetarbejdet 
har været en lukket proces på trods af aftalen i 2019 med Sundheds- og Ældreudvalget om, at
Seniorrådet skal præsenteres for et tydeligere budget og have et større samarbejde om 
budgettet?  
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Seniorrådet har svært ved at kommentere på forslag, der ikke har været tydelighed om. 
Hvilken betydning har serviceforringelser for de ældre, som Seniorrådet repræsenterer - det 
virker som massive besparelser, men svært at få overblik over. Hvor meget der skal spares for 
at få hele budgettet i balance? 

Sundheds- og Ældreudvalget har endnu ikke taget stilling til merforbruget. 

Seniorrådet ønsker, at deres høringssvar kommer videre til politikerne, inden budgetforslaget 
sendes til Byrådet. Herudover mener Seniorrådet, at det er meget problematisk, at det ikke er 
et budget i balance, og at man ikke er i mål med besparelserne, selv med de forslag, 
Seniorrådet nu er præsenteret for.

Lauge Clemmensen oplyser, at Reduktionskataloget og korrigerende handlinger sendes til 
Seniorrådet torsdag efter kl. 10.00.

Seniorrådets punkter til dagsordenen:

Udbygningsplanerne for nyt plejecenter i Bryrup
Seniorrådet har ønsket punktet behandlet, fordi der ifølge Plejeboligplanen skal bygges et nyt 
plejecenter i Bryrup, og Seniorrådet ønsker derfor at høre, hvad planerne nu er efter at 
beboerne i ældreboligerne har stemt nej til at ville flytte, hvilket har været nødvendigt for at 
gennemføre den nuværende plan for byggeri. 

Gitte Willumsen - Boligselskabet ejer ældreboligerne, som beboerne nu har valgt ikke at 
fraflytte. Derfor er det lige nu svært for Sundheds- og Ældreudvalget at komme videre med 
planerne. Der samarbejdes med boligselskabet om mulighederne og ønsket er helt klart, at der 
findes en model, så der kan bygges et nyt plejecenter i Bryrup.

Seniorrådet mener, det er vigtigt at Sundheds- og Ældreudvalget gennemfører byggeriet i 
ordentlighed overfor beboerne i ældreboligerne, det må kunne lade sig gøre at bygge på anden 
vis end ved at rive de omtalte ældreboliger ned. Hvis der er politisk vilje, vil byggeriet også 
kunne gennemføres. 

TV2 udsendelserne om behandling af beboere på plejecentre
Gitte Willumsen mener ikke, at udsendelserne har sammenhæng med budgetterne på 
området, men handler om de enkelte medarbejderes indstilling til at være ansat på et 
plejecenter og deres menneskesyn. Ledelsen skal være tydelig om holdning og værdier.

I Silkeborg har ledelsen i Plejecentersektionen naturligt været i kontakt med lederne på 
plejecentrene på baggrund af TV udsendelsen. I Silkeborg kommune arbejdes der på 
plejecentrene efter den vedtagne Værdighedspolitik. Det er lokalledernes ansvar, at 
Værdighedspolitikken foldes ud på de enkelte plejecentre. 

Seniorrådet foreslår, at det sikres, at plejecentrene efterlever Værdighedspolitikken, og at der  
sættes flere ord på, hvad Værdighedspolitikken betyder i arbejdet med ældre.

Det er svært for Seniorrådets kontaktpersoner på plejecentrene at finde deres rolle – måske 
skal kontaktpersonrollen gentænkes.

Gitte Willumsen takkede for alle de gode meninger, som kom frem på dialogmødet og foreslår 
en dialog om indholdet af kontaktpersonrollen på plejecentrene.
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Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Der afholdes dialogmøde om Sundheds- og Ældreudvalgets forslag til korrigerende handlinger 
2020 og proces for reduktionskatalog og budget 2021. 

På mødet gives et oplæg om borgmesterens bud på korrigerende handlinger for 2020. 
Høringsfristen er 19. august 2020, kl. 10.00.

Tids- og procesplan for budget 2021 gennemgås. Reduktionskatalog 2021 offentliggøres 13. 
august 2020. Høringsfristen er her 31. august 2020. 

Bilagene fra budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 er vedlagt.

Udover høring af budget 2021 har Seniorrådet ønsket følgende punkter behandlet på mødet:
 Budget 2021, borgmesterens budskab i læserbrev 23. juni 2020
 Igangværende besparelser, hvor langt er man kommet og har man overblik over 

konsekvenserne?
 Med baggrund i det fokus og den debat, der er kommet i kølvandet på TV2’s udsendelse 

med skjult kamera om nedværdigende behandling og tiltale på plejecentre, ønsker 
Seniorrådet at høre, hvad Sundheds- og Ældreudvalgets tænker i forhold til tiltag for at 
undgå at sådanne situationer kan forekomme på Silkeborg Kommunes plejecentre?

 Med baggrund i artikel i MJA 30. juli 2020 med overskriften ”Bryrup risikerer at miste 
plejehjem – beboere bremser nybyggeri” ønsker Seniorrådet svar på, om Sundheds- og 
Ældreudvalget fastholder planerne som skitseret i udbygningsplanerne i 
Plejeboligplanen, herunder planerne for byggeri ved Birkebo?

Borgerinddragelse
Seniorrådet kan afgive skriftlige høringssvar.
Høringsfrist korrigerende handlinger 2020 er 19. august 2020, kl. 10.00.
Høringsfrist Reduktionskatalog 2021 er 31. august 2020 (offentliggøres 13. august 2020.)

Bilag
1 (Budgetopfølgning pr. 30.06.2020 - 8553837)
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