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Seniorudvalget 
 

1. Udvalgets opgaveområder  
 
Seniorudvalgets opgaveområder omhandler over-
ordnet set pleje og omsorg til ældre. Aktiviteterne 
og indsatserne ydes efter Serviceloven og Sund-
hedsloven. 
 
Aktiviteterne omfatter bl.a.: 

 Personlig og praktisk hjælp 

 Sygepleje 
 Træning og genoptræning 
 Pleje og omsorg i plejecentre 
 Aktivitetscentre og cafeer 
 Madservice 
 Hjælpemidler 

 
De fleste af indsatserne leveres efter en individuel 
visitation fra visitationsmyndigheden. 

 

 
2. Andel af driftsbudget  

     

 
 

3. Politiske mål og kommende 
udfordringer 
 
De politiske mål tager udgangspunkt i den  
forventeligt vedtagne ældrepolitik, som danner  

rammen for den fremtidige service til kommunens 
borgere over 65 år. Ældrepolitikken tager ud-
gangspunkt i følgende 6 temaer: 
 
 
 
 

Drift - serviceudgifter  
Budget 2018 

(1.000 kr.)  
Drift - overførselsudgifter 

Budget 2018 
(1.000 kr.) 

Fællesområde, § 18 og IT  13.791   

Senior og uddannelse 24.558   

Pleje og omsorg  659.369   

Betalinger for botilbud 16.258   

Hjælpemidler og plejevederlag  29.714   

Netto budget i alt 743.690 Netto budget i alt  0 
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 Din bolig 
-trivsel og hjemlighed 

 Teknologi 
              - tæt på borgeren 

 Livet med demens 
- tryghed i hverdagen 

 Det aktive valg 
- folder livet ud 

 Relationer & Netværk 
- kernen i livet 

 Sammen om sundhed 
- kvalitet, kompetencer og tryghed 

 
I de kommende år vil væksten i antallet af +80 
årige tage til. Det forventes at øge efterspørgslen 
efter vores indsatser og dermed presse vores ud-
gifter. Det skal vi som kommune håndtere, så alle 
fortsat får den hjælp, de har behov for.  
 
Det er en grundlæggende præmis for indsatserne 
på seniorområdet, at den hjælp, vi yder, skal være 
forebyggende og rehabiliterende, så vi fremmer 
borgerens mulighed for at forblive kompetent, 
ansvarlig og aktiv i sit eget liv. 
 
 

 
 
 
De politiske mål for 2018 omfatter bl.a.: 

Satsning på innovation som redskab til bl.a. at 
afhjælpe flere borgeres funktionsnedsættelse 
inden for samme økonomiske ramme. 
Samskabelse som metode skal udbredes: De 
rigtige løsninger for den enkelte borger skal 
skabes i et samspil mellem borgeren, pårør-
ende, frivillige organisationer, kommunen mv. 
Mestring af eget liv skal være et pejlemærke i 
indsatsen overfor alle borgere. Den enkelte 
borgers egne ressourcer skal bringes mere i 
spil så evnen til fortsat at tage ansvar for eget  

liv øges, derfor er rehabilitering et vigtigt 
indsatsområde. 

 Styrket fokus på velfærdsteknologi hvor lokalt 
inspirerede ideer og initiativer skal fylde endnu 
mere.  

 De igangsatte indsatser i demenshandleplanen 
og i handleplanen for Den Ældre Medicinske 
Patient følges tæt. 

 Psykisk Sårbare og Ensomme Ældre er i sær-
ligt fokus i innovationsmålene. 

 Udviklingen af opgaver i forbindelse med Det 
nære sundhedsvæsen, afdækkes og følges op. 

 
De primære politiske og administrative udfor-
dringer i 2018 omfatter herudover bl.a.: 
 

 Fortsat fokus på omkostningsudvikling og 
effektivitet. 

 Fortsat stram økonomistyring. 
 Kvalitetssikre sektorovergange hvor borgeren 

er i fokus. 
 Innovation som metode til nyskabelser og ef-

fektiviseringer skal forankres i hele organisa-
tionen. 

 Fortsat fokus på videreudvikling og imple-
mentering af rehabilitering. 

 Øget fokus på evidens og viden om, hvad der 
virker og hvorfor. 

 
Som en del af budgetforliget afsættes der midler 
til udvalgets prioritering, jævnfør budgetforlig 
med årligt 2,0 mio. kr. i årene 2018-2021. 
Derudover udmøntes statens moderniserings- og 
effektiviseringsprogram ved en reducering på -1,6 
mio. kr.  
Der afsættes anlægsmidler til demenssikring af 
plejecentre med 1,0 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. 
i 2019-2021. Samt midler til projektering af pleje-
center i Børkop/Brejning med 0,5 mio. kr. i 2019. 
 
 

 

 
 
 

Vejle kommune har 17 kommunale pleje-
centre samt 2 demensplejecentre, et 
hjælpemiddeldepot og 9 udkørende di-
strikter samt driftsoverenskomst med to 
plejecentre, der drives af selvejende in-
stitutioner. Et fælles distrikt for praktisk 
bistand og 3 produktionskøkkener. 

Vejle Kommune har pr. 1.6.2014 kontrakt 
med 2 private leverandører, 7 købmænd 
og Det Danske Madhus, som alle leverer 
fritvalgs-ydelser efter visitering. 
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4. Aktivitetsforudsætninger 
 
 

Døgnpladser 

 Total antal  VK   Udenbys 

 pladser  pladser  pladser 
      

Plejecenterpladser 
 

800*  734  66 
      

Plejehjem med driftsoverenskomst 
 

90  65  25 
      

Friplejehjems pladser 
 

68  52  16 

Midlertidige pladser  68  68  0 

*Heraf er der plejecenterpladser til demens  95  0  0 
      

 
 

Dagcenter 

 Total antal  VK   Udenbys 

 pladser  pladser  pladser 
      

Visiteret dagcenter 
 

352**  352  0 
      

**Heraf er der dagcenterpladser til demens 
 

72  0  0 
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