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Seniorudvalget 
 

1. Udvalgets opgaveområder  
 
Udvalget beskæftiger sig med hjemmepleje, hjem-
mesygepleje og plejehjem samt boligydelse og æl-
dreboliger. Seniorudvalgets opgaver er pleje og 
omsorg til kommunens borgere over 65 år og fald-
er inden for tre områder. 
 
Senior: Personlig og praktisk hjælp, plejehjem, 
sygepleje, aktivitetscentre, caféer, madservice, 
træning og genoptræning.  

Myndighed: Håndtering, udlevering og service-
ring af hjælpemidler. Aktiviteter og indsatser ydes 
efter Serviceloven og Sundhedsloven, og de fleste 
bliver leveret til borgerne efter en individuel visi-
tation fra Myndighed. 
  
Øvrige: It-systemer, opkrævninger og betalinger 
til andre kommuner, friplejehjem og plejehjem 
med driftsoverenskomst. 

 
 

2. Andel af driftsbudget  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

     

3. Politiske mål og fokusområder 
 
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 æl-
drepleje 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 endelig står alle 
kommuner over for en række nye sundhedsop-
gaver. Vi forventer derfor en øget efterspørgsel 
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 
 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 re-
habiliterende tilgang, dvs. at den hjælp, vi yder, 
skal være forebyggende og fremme borgerens 
mulighed for at kunne mest muligt selv og tage 
aktivt del i eget liv. 
 

 
 
Med udgangspunkt i den eksisterende ældrepolitik 
omfatter de politiske mål for 2021 bl.a.: 

Drift - serviceudgifter  
Budget 2021 
(1.000 kr.)  

Senior 503.028 

Myndighed  240.102 

Øvrige 75.913 

Nettobudget i alt 819.043 

Vejle Kommune har 17 kommunale pleje-
centre, heraf 2 demensplejecentre, et hjælpe-
middeldepot, 10 udekørende distrikter, 
driftsoverenskomst med 2 plejecentre, der 
drives af selvejende institutioner, samt et 
fælles distrikt for praktisk bistand og tre 
produktionskøkkener 
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 arbejde for at den ældre kan være en del 
af et fællesskab, uanset om den ældre bor 
hjemme eller på et plejecenter 

 bidrage til udviklingen af teknologiske 
løsninger, som giver mening og værdi 

 skabe gode rammer for ældre, og herunder 
følge de igangsatte indsatser i demens-
planen og i handleplan for Den Ældre 
Medicinske Patient tæt 

 have fokus på den rehabiliterende tilgang 
og gennem udarbejdelsen af borgerrettede 
mål sikre, at borgerens ressourcer bringes 
i spil 

 synliggøre, rådgive og vejlede om aktivi-
teter til et aktivt ældreliv 

 samarbejde med frivillige og civilsam-
fundet for at synliggøre aktiviteter, der 
giver borgerne gode muligheder for at be-
vare deres fysiske og mentale sundhed 

 bidrage til, at alle borgere oplever sig som 
en integreret del af samfundet, hvor man 
vil hinanden 

 støtte ældre i at bevare og skabe relationer 
til andre mennesker 

 samarbejde aktivt med sygehus, egen 
læge, apotek og andre for at sikre sam-
menhæng for borgerne og en god over-
gang imellem sektorerne. 
 

De primære politiske og administrative fokusom-
råder i de kommende år omfatter desuden:

 fortsat fokus på omkostningsudvikling og 
effektivitet 

 stram økonomistyring 
 kvalitetssikring af sektorovergange med 

borgeren i fokus 
 forankre innovation som metode til ny-

skabelser og effektiviseringer i hele orga-
nisationen 

 fokus på videreudvikling og implemente-
ring af den rehabiliterende tilgang 

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

 have fokus på fortsat at uddanne, rekrutte-
re og fastholde medarbejdere. 

 
Budgetforlig 2021 
Som en del af budgetforlig 2021 får Seniorudvalg-
et årligt tildelt 5 mio. kr. til at imødegå det demo-
grafiske pres.  
 
Nationalt er det vurderet, at der kan spares på rum 
til velfærdsprioriteringer og på brugen af eksterne 
konsulenter, hvorfor budgettet for 2021 er reduce-
ret med -2,705 mio. kr.   
 
Jf. økonomiaftalen 2020 får Seniorudvalget til-
bageført overskud i Arbejdsgivernes Uddannelses-
bidrag som en bidragnedsættelse på 5.680 mio. kr.  
 
 

 
 
 

4. Aktivitetsforudsætninger 
 

Døgnpladser Antal pladser 

Kommunale plejecentre (plejeboliger) 733 

Plejecentre med driftsoverenskomst (plejeboliger) 65 

Midlertidige pladser (på kommunale plejecentre) 57 

I alt 855 

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 16 pladser + 11 akutpladser, Atriumhaven 6 pladser, Højager 3 pladser, Lindegården 3 pladser, Kløverhaven 1 plads og Smidstruparken 
1 plads. Ift. friplejehjem har der i løbet af 2018 været 48 borgere på friplejehjem beliggende i Vejle Kommune (Riis og Meta Marie) og 8 borgere på 
friplejehjem beliggende i andre kommuner. Ift. kommunale plejeboliger i andre kommuner har der i løbet af 2018 været 58 borgere fra Vejle 
Kommune herpå. 
 

Vejle Kommune har pr. 1.4.2019 kontrakt 
med to private leverandører, tre købmænd og 
Det Danske Madhus, som alle leverer frit-
valgsydelser efter visitering 
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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. 
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