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Seniorudvalget 
 

1. Udvalgets opgaveområder  
 
Seniorudvalget arbejder primært med pleje og om-
sorg til kommunens borgere over 65 år.  
Aktiviteterne og indsatserne ydes efter Service-
loven og Sundhedsloven og omfatter bl.a.: 
 

 Personlig og praktisk hjælp 
 Sygepleje 

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

 
De fleste indsatser bliver leveret til borgerne efter 
en individuel visitation fra Myndighed. 

 
2. Andel af driftsbudget  

    

 

3. Politiske mål og kommende 
udfordringer 
 
De politiske mål tager afsæt i ældrepolitikken, der 
viser retning for indsatsen for Seniorområdet fra 
2018 og otte år frem. Politikken tager højde for de 
tendenser, der skal tænkes ind i den fremtidige 
ældrepleje til kommunens borgere.  
 
Vejle Kommune står over for en opgave med flere 
ældre i de kommende år. Ældre, som lever læng-
ere, men som også er raske i flere år. Demens 

rammer også flere og flere. Og endeligt står alle 
kommuner over for en række nye sundhedsop-
gaver. Vi forventer derfor en øget efterspørgslen 
efter vores indsatser, som vil presse vores udgif-
ter. Det skal vi som kommune håndtere, så alle 
fortsat får den hjælp, de har behov for.  
Ældrepolitikken er derfor bygget op om følgende 
centrale temaer: 

 Din bolig 
- trivsel og hjemlighed 

 Teknologi 
              - tæt på borgeren 
 

Drift - serviceudgifter  
Budget 2019 
(1.000 kr.) i 

2019 P/L 
Drift - overførselsudgifter 

Budget 2019 
(1.000 kr.) 

Fællesområde, §18 og it  15.644   

Senior og uddannelse 24.968   

Pleje og omsorg  677.487   
Betalinger for botilbud 16.551   

Hjælpemidler og plejevederlag  29.030   

Nettobudget i alt 763.680 Netto budget i alt  0 
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 Livet med demens 
- tryghed i hverdagen 

 Det aktive valg 
- folder livet ud 

 Relationer & Netværk 
- kernen i livet 

 Sammen om sundhed 
- kvalitet, kompetencer og tryghed 

 
Derudover arbejder Seniorområdet med den reha-
biliterende tilgang, dvs. at den hjælp, vi yder, skal 
være forebyggende fremme borgerens mulighed 
for at kunne mest muligt selv og tage aktivt del i 
eget liv. 
 

 
 
De politiske mål for 2019 omfatter bl.a.: 
 

At satse på innovation som redskab til bl.a. at 
afhjælpe flere borgeres funktionsnedsættelse 
inden for samme økonomiske ramme. 
At udbrede samskabelse som metode, dvs. at 
de rigtige løsninger for den enkelte borger skal 
skabes i et samspil mellem borgeren, pårør-
ende, frivillige organisationer, kommunen mv. 
At bringe den enkelte borgers egne ressourcer 
mere i spil, så evnen til fortsat at tage ansvar 
for eget liv øges, jf. den rehabiliterende til-
gang. 
At styrke vores fokus på velfærdsteknologi, 
bl.a. skal lokalt inspirerede ideer og initiativer 
fylde endnu mere.  
At følge de igangsatte indsatser i demenshand-
leplanen og i handleplanen for Den Ældre 
Medicinske Patient tæt. 

 At have særligt fokus på psykisk sårbare og en-
somme ældre som en del af arbejdet med de 
tværgående innovationsmål i forvaltningen. 

 At afdække og følge op på opgaver i forbind-
else med det nære sundhedsvæsen. 

 At have fokus på fortsat at uddanne, rekruttere 
og fastholde medarbejdere. 

 
De primære politiske og administrative udfor-
dringer i 2019 omfatter desuden: 
 

 At have fortsat fokus på omkostningsud-
vikling og effektivitet. 

 At have en fortsat stram økonomistyring. 
 At kvalitetssikre sektorovergange, hvor 

borgeren er i fokus. 
 At forankre innovation som metode til ny-

skabelser og effektiviseringer i hele organisa-
tionen. 

 At have fortsat fokus på at videreudvikle og 
implementere den rehabiliterende tilgang. 

 At have øget fokus på evidens og viden om, 
hvad der virker og hvorfor. 

 
Som en del af budgetforlig 2019 er afsat 7,5 mio. 
kr. af bloktilskudsmidler til fortsættelse af klippe-
kortsordning. Herudover tilføres udvalget årligt 
1,8 mio. kr. i årene 2019-2021 til en buskortord-
ning for folkepensionister. Derudover udmøntes 
statens moderniserings- og effektiviseringspro-
gram ved en reduktion på -1,6 mio. kr.  
 
Der er afsat anlægsmidler til demenssikring af 
plejecentre med 1,0 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. 
i 2020. Herudover er afsat 2,0 mio. kr. i 2019 og 
1,3 mio. kr. i 2020 til renovering af Holmegården 
plejecenter. Endelig er der afsat 206 mio. kr. til 
nyt plejecenter, hvoraf kommunen finansierer 74 
mio. kr.  
 

 
 
 
 
 

Vejle Kommune har 17 kommunale 
plejecentre, heraf to demens-plejecentre, 
et hjælpemiddeldepot, ni udekørende 
distrikter, driftsoverenskomst med to 
plejecentre, der drives af selvejende 
institutioner, samt et fælles distrikt for 
praktisk bistand og tre produktions-
køkkener. 

Vejle Kommune har pr. 1.10.2018 kon-
trakt med to private leverandører, tre 
købmænd og Det Danske Madhus, som 
alle leverer fritvalgsydelser efter visite-
ring. 
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4. Aktivitetsforudsætninger 
 

Døgnpladser Antal pladser 

Kommunale plejecentre (plejeboliger) 734 

Plejecentre med driftsoverenskomst (plejeboliger) 65 

Midlertidige pladser (på kommunale plejecentre) 67 

I alt 866 

Note: Kommunale plejecentre indbefatter plejeboliger på Vejle Kommunes 17 plejecentre. Plejecentre med driftsoverenskomst indbefatter Solgaven 
(29 pladser) og Betty Sørensen Parken (36 pladser). De midlertidige pladser på kommunale plejecentre er fordelt som følger: Sandbjerg 16 pladser, 
Vejle Midtby 15 pladser, Steensvang 11 pladser, Atriumhaven 6 pladser, Højager 3 pladser, Lindegården 3 pladser, Smidstruparken 1 plads samt 12 
akut aflastningspladser på Gulkrog. Ift. friplejehjem har der i løbet af 2017 været 51 borgere på friplejehjem beliggende i Vejle Kommune (Riis og 
Meta Marie) og 7 borgere på friplejehjem beliggende i andre kommuner. Ift. kommunale plejeboliger i andre kommuner har der i løbet af 2017 været 
57 borgere fra Vejle Kommune herpå. 
 

Dagpladser Antal pladser 

Visiteret dagcenter 360 

Note: Af de i alt 360 dagcenterpladser er 80 pladser målrettet borgere med demens. Den samlede dagcenterkapacitet 360 pladser er fordelt som følger: 
Lindehaven 80 pladser (demens), Gulkrog 70 pladser, Hovergården 70 pladser, Kastaniehaven 70 pladser, Hejlskov 70 pladser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seniorudvalget

60 
 

 
 
 
 
 
 


