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På vegne af  
Senior & Sundhedsudvalget 
 
Formand  
Dorthe Egede Borg 

Svar på spørgsmål i Byrådets spørgetid den 15. marts 2017 
 
Kære Mona 
Vedrørende dine spørgsmål fremført i Byrådets spørgetid den 15. marts 2018. 
 
Senior & Sundhedsudvalget har efter Byrådets møde den 15. marts bedt Centerstaben for Sundhed & Pleje om 
en redegørelse til udvalgets besvarelse af dine spørgsmål, omkring Rehabiliteringscentret Grøndalscentret 
ressourcetildeling i forhold til kommunens somatiske plejecentre samt, hvorfor Grøndalscentrets 
budgetoverskridelse først blev opdaget så sent på året.  
 
Center for Sundhed & Pleje har efterfølgende udarbejdet en redegørelse indeholdende en sammenligning af 
driftsbudgetterne pr. plads mellem kommunens somatiske plejecentre og Grøndalscentret samt en beskrivelse 
af den interne proces for budgetopfølgningen i 2017. 
 
Sammenligningen af budgetterne viser, at Grøndalscentret har et årligt driftsbudget på 532.000 kr. pr. plads 
mens det årlige driftsbudget til kommunens somatiske plejecentre ligger væsentligt under pr. plads.  
Kommunens plejecentre varierer i størrelse og antal pladser, men i forhold til Grøndalscentret med et 
driftsbudget pr. plads, der ligger over de somatiske plejecentre, forventer Senior & Sundhedsudvalget at 
Grøndalscentret kan opretholde en markant højere normering til gavn for borgerne og deres rehabilitering.  
 
Det fremgår endvidere af redegørelen, at Grøndalscentret allerede ved budgetopfølgningen ultimo maj 2017 
blev gjort opmærksom på, at Grøndalscentret stod overfor en væsentlig budgetoverskridelse samt, at 
Centerchefen og administrationen efter sommeren 2017 løbende var i dialog med lederen af Grøndalscentret 
for at bistå med genopretningen af budgettet.  Center for Sundhed & Pleje har derfor oplyst Senior & 
Sundhedsudvalget, at man ikke kan genkende medarbejdernes opfattelse af, at budgetoverskridelsen først blev 
opdaget i slutningen af 2017.   
 
Det fremgår endvidere af redegørelsen, at de udfordringer der opleves ikke skyldes at Grøndalcentrets budget 
er reduceret, men derimod at centeret har haft til opgave at tilpasse forbruget til budgettet.  
 
Udvalget ved at medarbejderne på Rehabiliteringscentret Grøndal løfter en stor opgave med at hjælpe borgerne 
til at genvinde mest muligt af deres tabte funkionsevne, så borgerne kan blive så selvhjulpen som muligt. 
Det er en vigtig opgave, der værdsættes højt af den enkelte borger, men også af Senior & Sundhedsudvalget. 
 
Udvalget har en forventning om at fremtidige lignende problemstillinger går af de rigtige kanaler.  
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