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Udvalgsformand Flemming Heiberg bød velkommen til dialogmødet om Udvalgsaftalen 2021.

Formand for Seniorrådet Erling Prang takkede for indbydelsen, mener det er en god 

Udvalgsaftale. Seniorrådet har nogle afklarende spørgsmål til Udvalgsaftalen.

På spørgsmål om, hvorfor demensområdet ikke er med i Udvalgsaftalen oplyses det, at der i 

Udvalgsaftale 2021 er fokus på rehabilitering, og at der arbejdes administrativt med 

demensområdet.

På spørgsmål om målrettet at arbejde med rehabilitering betyder, at de ældre skal have 

mindre hjælp, er svaret, at det ikke er hensigten, men der kan være borgere, der får mindre 

hjælp, fordi de, når de har gennemgået et rehabiliteringsforløb, kan klare flere ting selv.

I Silkeborg Kommune bruges rehabilitering ikke så meget som lovgivningen lægger op til, 

derfor er det besluttet, at der skal tænkes rehabilitering ind i alle ansøgninger om hjælp.

Rehabilitering vil gøre det muligt at støtte op om de borgere, der er meget dårlige, men 

rehabiliteringsindsatsen vil formentlig også vise, at flere borgere ikke skal have så meget 

hjælp som de får nu – borgerne vil opleve sig som mere selvhjulpne, efter at de har været 

igennem et rehabiliteringsforløb.

Svar på spørgsmål om den nuværende struktur i Sundheds- og Omsorgsafdelingen kan 

håndtere, at alle ansøgninger skal behandles ud fra den rehabiliterende tankegang er, at alle 

medarbejdere skal i deres kontakt med borgerne tænke rehabilitering ind i sagsforløbet. 

Alle borgere, der nu modtager hjælp, skal have hjælpen genvurderet, sådan som den ændrede 

kvalitetsstandard lægger op til. Visitatorerne skal styrkes i at arbejde med den rehabiliterende 

tilgang. 

Det er forventningen, at borgerne vil få brug for flere hjælpemidler, sådan at de bliver i stand 

til at klare flere opgaver uden hjælp eller kun med lidt hjælp og støtte.

Seniorrådet er interesseret i at deltage i arbejdsgrupper om fremtidssikrede boliger – som er 

en del af Udvalgsaftalen - da de allerede nu arbejder med området. 

Sundheds- og Ældreudvalget har netop besluttet, at al rengøring hos borgerne rulles tilbage til 

den hjælp de fik leveret før 1. januar 2020. Det drejer sig om ca. 1.600 borgere, der igen får 

hjælp til rengøring hver 2. uge. Senere i år vil hjælpen blive genvurderet i forhold til den 

ændrede kvalitetsstandard.

Seniorrådet ønsker, at de årlige udvalgsaftaler evalueres, og at Seniorrådet orienteres om 

resultatet af evalueringen.

Seniorrådets punkter til mødet:

Besparelser 2020
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De besparelser, der er vedtaget af udvalget, er igangsat og nogle er udført. Der vil komme 

flere ændringer og besparelser, når Rambøll Analysen er gennemgået. 

Der er lavet en aftale med Region Midt om betaling for IV behandlinger. Aftalen bevirker, at 

Silkeborg Kommune får betaling for de IV behandlinger, Silkeborg Kommune udfører for 

regionen.

Budget 2021

Seniorrådet ønsker, at der indtænkes en procedure for høring i forbindelse med Sundheds- og 

Ældreudvalgets udarbejdelse af budgetforslag, så høringssvaret er præsenteret for udvalget 

inden budgetkonferencen. Sundheds- og Ældreudvalget lover at kigge på arbejdsgangen, så 

Seniorrådet kan komme ind i forløbet, inden der er lavet en budgetaftale.

Herudover nævner Seniorrådet, at der skal være en rimelig tid til at give høringssvar. 

Serviceniveau i de kommende år

Sundheds- og Ældreudvalget: Der er lavet aftale mellem Regeringen og KL om økonomien for 

2021. Sundheds- og Ældreudvalget skal diskutere aftalen i nær fremtid. 

Seniorrådet oplyser, at der kommer et skriftligt høringssvar til Udvalgsaftalen 2021.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Seniorrådet er i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag 2021 indbudt til dialogmøde 
med Sundheds- og Ældreudvalget.

Udgangspunktet for drøftelserne på dialogmødet er udkast til Udvalgsaftale for Sundheds- og 
Ældreudvalget 2021.

Sundheds- og Ældreudvalget ønsker at få kvalificeret udkastet og de overvejelser der ligger 
bag, gennem dialogen med Seniorrådet.

Borgerinddragelse
Seniorrådet har, udover kommentarer på dialogmødet, mulighed for at komme med et 
skriftligt høringssvar. Høringsfristen er 8. juni 2020.
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Bilag
1 (Spørgsmål fra Seniorrådet - 8483275)
2 (Sundheds- og Ældreudvalget_Udvalgsaftale 2021, 27-05-2020 - 8463216)
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