
Plejecentrene Møllebakken, Skovvang og Hjemmet ved Noret 

Referat for Brugerpårørenderådsmøde på Møllebakken (BP-råd) 
 

Tirsdag den 20. september 2022 kl. 16.00-17.30 
på Møllebakken i Havestuen 
 
Deltagere: Per Erhardt, Connie Andersen, Jane Kaae, Janni Hjarsø, Claus Jensen, Henning Pedersen og Heidi Lund 

Punkter Beslutningsreferat 
Pkt. 1.   
Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes 
 

Pkt.2 
Konstituering af BP-råd 
Valg af formand for BP-råd 
 

Punkt 2 omkring konstitueringen og valg af formand udgår, da der på Møllebakken 
er et eksisterende BP råd og Per Ehrhardt er siddende formand indtil valgperioden 
slutter. 

Pkt. 3.  
Orientering fra ledelsen 
Herunder status på budget 
2022 samt budget 2023-2026  

Virksomhedsleder Jane Kaae orienterer om økonomi og budget, særligt med fokus 
på de besparelser der er gældende for klyngens budget.  
 
Den samlede besparelse for klyngen der blev vedtaget i forbindelse med 
genåbningen af budget var 1, 886.491kr. årligt. Derudover er der vedtaget 
besparelse på yderligere 700.500 kr. ift. merforbrug, så besparelsen for 2022 er 
2.586.991 kr. Jane orienterer om, at det ikke er muligt at nå denne besparelse og 
det forventes at klyngen går ud af 2022 med et stort merforbrug. Besparelserne 
har bl.a. ikke kunne opnås på grund af lange opsigelsesvarsler, forhøjet 
vikarforbrug. Det er primært udfordringer på Plejecenter Skovvang der har 
forårsaget merforbruget, da der på grund af personalemangel har været store 
udgifter til eksterne vikarer. 
 
Nu er det politiske arbejde omkring 2023-2026 i gang og der er indgået et 
budgetforlig hvor der er forslag om endnu en besparelse på plejecentrene. Hvilket 
vil betyde at klyngen skal reducere med yderligere 1.021.401 kr. Hvis denne 
besparelse besluttes den 10. oktober på Byrådsmødet, vil det betyde at klyngen 
skal finde besparelser på 4.259.813 millioner årligt. 
 
Det vil være uundgåeligt at der sker en forringelse af det hidtidige serviceniveau, 
som det har været muligt at levere hidtil.   
Det vil til enhver tid være den personlige pleje og behandling som prioriteres frem 
for praktisk bistand. Og det vil være ud fra borgernes individuelle behov.  
 
Connie orienterer om, at hverdagen efter besparelserne ifm. genåbning af budget 
2022 er ved at falde til ro.  
 
Den 1/11-22 overgås der til et nyt omsorgssystem NEXUS og arbejdet med 
konverteringen fra det gamle system CURA er gået i gang. Alle medarbejdere skal 
have undervisning i systemet og der er ved at blive udarbejdet en 
undervisningsplan. 
 
Nyt servicekald: Det er besluttet at alle plejecentre skal have nye servicekald. 
Møllebakken er planlagt til at det implementeret i november/december. 
Møllebakkens servicekald er et af de ældste der er på plejecentrene. 

Pkt. 4. 
Orientering og spørgsmål fra 
borgere 

Punktet bortfalder da der er ikke indkommet nogle spørgsmål fra borgerne 

Pkt. 5.  
Orientering og spørgsmål fra 
pårørende?  

Punktet bortfalder da der er ikke indkommet nogle spørgsmål fra borgerne 



Plejecentrene Møllebakken, Skovvang og Hjemmet ved Noret 

Punkter Beslutningsreferat 
Pkt. 6.   
Orientering og spørgsmål fra 
Ældrerådets observatør 
Henning Pedersen 

Henning orienterer om Ældrerådets arbejde og at de har arbejdet meget fokuseret 
med høringssvar og Ældrerådet har indsendt et 19 siders langt bekymringsbrev til 
politikerne omkring de katastrofale besparelser der er besluttet. Henning 
orienterer desuden om, at han er meget dedikeret omkring bevarelsen af 
plejecentre i plejedistrikterne, for borgere fra landet vil helst blive i nærmiljøet og 
ikke ind på et stort plejecenter i byen. 

Pkt. 7.  
Drøftelse om BP rådets 
opgaver og muligheder. 
Vedtægterne gennemgås 
Beslutning om 
kontaktoplysning på folder 

Da vedtægterne er kendt og BP rådet er fungerende er det kun et spørgsmål 
omkring brochuren med kontaktoplysninger. Der mangler oplysninger på 
medarbejderrepræsentanten Heidi Lund. Disse tilføjes.  

Pkt. 8.  
Planlægning af stormøde for 
alle brugere/pårørende, evt. 
med relevant oplæg 

Connie inviterer til fælles stormøde den 3. november kl. 19.00. 

Pkt. 8.  
Evt. 

Centersygeplejerske Heidi Lund foreslår at inviterer plejehjemslægen Ulrik til 
stormødet og fortælle om ordningen med plejehjemslæger. Det besluttes at Heidi 
undersøger om Ulrik har interesse for det. 

Pkt. 9. 
Næste møde 

3. november 2022, kl. 19.00 

 
Dagsorden udarbejdet af Per, Connie og Jane, 6/8-22 
 
 


