
 

 

 

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig 

ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 

 

Kommune: Rudersdal  

 

Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 13.020.000 kr. 

 

Tilskud bedre bemanding i ældreplejen 2019: 6.264.000 kr. 

 

Tabel 1 Budget for 2019 til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding 

fordelt på områder  

 Kr. 

En værdig ældrepleje fordelt på områder:  

Livskvalitet 7.222.000 

Selvbestemmelse 2.500.000 

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 2.698.000 

Mad og ernæring 570.000 

En værdig død 0 

Pårørende 0 

Andet  0 

Administration mv. en værdig ældrepleje (revision af 

puljeregnskab 2019) 

30.000 

Udmøntning i alt en værdig ældrepleje 13.020.000 

En bedre bemanding fordelt på områder: 

Bedre bemanding i hjemmeplejen 3.182.000 

Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og 

friplejeboliger 

3.002.000 

Administration mv. bedre bemanding 80.000 

Udmøntning i alt en bedre bemanding  6.264.000 

Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det beløb, som 

kommunen modtager til henholdsvis en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i 

ældreplejen i 2019. Specificer i parentesen hvis posten ’Andet’ benyttes under 

midlerne til en værdig ældrepleje. 

 

BOKS 1 Hvorledes understøtter den valgte udmøntning kommunens 

værdighedspolitik og en bedre bemanding i ældreplejen i 2019 

Under området Livskvalitet anvendes i alt 7.222.000 kr. Midlerne bliver fortsat 

anvendt til gåture, plejeopgaver og samvær for borgere på plejecentre og til 

tilbud om ekstra hjælp efter eget ønske for de mest sårbare 

hjemmeplejemodtagere (i form af en klippekortsordning). Desuden er der  

afsat midler til aktivitets- og deltagelsesredskaber til plejecentre og 

aktivitetscentre, såsom elcykler, rickshaws, træningsudstyr til øget og forstærket 

træning samt møbler til forbedring af forholdene i de midlertidige boliger på 

plejecentrene.  

 

Under området Selvbestemmelse anvendes i alt 2.500.000 kr. Midlerne bliver 

fortsat anvendt til træning ved fysioterapeut i eget hjem for borgere, som ikke 

kan deltage i træning og genoptræning på genoptræningscentrene. Endvidere 

bliver midlerne anvendt til fortsat at finansiere medarbejdere på Aktivitetscenter 
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Bakkehuset til understøttelse af frivillige samt cafedrift.  

 

Under området Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i pleje anvendes i alt 

2.698.000 kr. Midlerne bliver fortsat anvendt til hjælpemidler og 

velfærdsteknologi. Endvidere bliver der fortsat afsat midler til kvalitets- og 

systemudvikling samt kompetenceudvikling i forhold til optimeret anvendelse af 

elektronisk journal samt til proces- og læringsbistand ved implementering af nye 

kvalitetsstandarder mv. Ligeledes er der afsat midler til fortsat udbredelse og 

udvikling ved hjælp af Marte Meo-metoden på plejecentrene. 

 

Under området Mad og ernæring anvendes i alt 570.000 kr. Midlerne bliver 

fortsat anvendt til kostfaglig screening i forbindelse med tidlig opsporing og 

forløbsprogrammer. 

 

Under området Administration er afsat midler til revision af puljeregnskab, i alt 

30.000 kr.  

 

Under området En værdig død er der ikke igangsat særskilte initiativer, som er 

finansieret af værdighedsmilliarden. Dels er der allerede igangsat initiativer på 

plejecentre og i hjemmeplejen. Hertil kommer, at der i forbindelse med 

Kræftplan IV er udmøntet midler til kommuner og regioner til en mere ensartet 

implementering af anbefalinger i forhold til styrkelse af den basale palliative 

indsats i den sidste tid for borgere og pårørende. Dels er der afsat midler i 

Finanslovsaftalen for 2018 til at understøtte arbejdet med at skabe rammerne for 

en god og værdig afslutning på livet. Rudersdal Kommune har derfor vurderet, 

at området er dækket af initiativer andetsteds.    

 

Under området Pårørende er der heller ikke igangsat særskilte initiativer for 

midler fra værdighedsmilliarden. Dels er der allerede fokus på 

pårørendesamarbejde i andre sammenhænge, fx i forhold til borgere med demens 

samt på hjerneskadeområdet. Dels er der afsat midler i Finanslovsaftalen for 

2018 til at støtte pårørende til svage ældre. Rudersdal Kommune har derfor 

vurderet, at området er dækket af initiativer andetsteds.    

 

Der er ikke igangsat initiativer vedrørende Andet i 2019.  

 

For alle indsatser gælder, at de supplerer og forøger eksisterende ydelser og 

tiltag i Ældreområdet med henblik på at fremme borgernes muligheder for: 

 at være selvbestemmende i forhold til egen tilværelse 

 at være medbestemmende ved deltagelse de generelle kommunale tilbud  

 at leve et aktivt hverdagsliv 

 at være selvhjulpne 

 at udvikle og fastholde sociale netværk  

 at modtage hjælp af høj faglig kvalitet, med fokus på den enkeltes behov.  

 

Politiske beslutningsoplæg på Ældreområdet har altid afsæt i Ældre- og 

Værdighedspolitikken. Ældreområdets årlige virksomhedsplan tager ligeledes 

afsæt i Ældre- og Værdighedspolitikken, og er på den måde styrende og 

rammesættende for udviklingen og fornyelsen af Ældreområdet og hermed også 

for udvikling af indsatserne for borgerne.  
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Hvorledes skabes der en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, 

plejecentre og friplejeboliger i 2019 

Rudersdal Kommune har i fordelingen af midlerne for 2019 igen valgt at 

fokusere på, hvordan puljemidlerne kan skabe grundlag for at øge den enkelte 

medarbejders arbejdstid samt nyansættelser og dermed give plads til at øge 

bemandingen, som det passer bedst i det enkelte hjemmeplejedistrikt og på 

plejecentrene. Der er fokus på, at øget bemanding nedsætter arbejdspresset i det 

daglige, hvilket fremmer faglighed samt øger muligheden for sparring og 

koordinering, hvilket i sidste ende kommer borgerne til gavn.  

 

De foreløbige erfaringer fra 2018 viser, at puljemidlerne er benyttet til, at både 

hjemmeplejen (herunder hjemmesygeplejen) og plejecentrene har opjusteret 

arbejdstid for medarbejdere, samt givet mulighed for en del nyansættelser, som 

helt eller delvist bliver finansieret af puljemidlerne.   

 

Rudersdal Kommune har derfor fortsat i 2019 prioriteret såvel opjustering af 

arbejdstid som en generel øgning af tid for fast personale på alle decentrale 

enheder; plejecentre og hjemmeplejen. Herunder er også allokeret ressourcer til 

den private leverandør af hjemmeplejeydelser samt to selvejende plejecentre. 

 

Bedre bemanding i hjemmeplejen  

Der er afsat 3.182.000 kr. til hjemmeplejen, herunder hjemmesygeplejen. 

Midlerne bliver fortsat anvendt til  

 Opjustering af arbejdstid for deltidsansatte samt nyansættelser, herunder 

opjustering af tid til kompetenceudvikling, sparring og koordinering af 

borgersager for medarbejdere ansat i dagvagt. Der er afsat 1.805.000 kr. 

 Kompetenceudvikling af medarbejdere i hjemmesygeplejen i forhold til 

komplicerede borgersager. Der er afsat 580.000 kr. 

 Bedre bemanding i aftenvagten i forhold til håndtering af nødkald. Der er 

afsat 557.000 kr. 

 Opjustering af arbejdstid for deltidsansatte hos private leverandører. De 

leverer ca. 13 procent af ydelserne i hjemmeplejen og er derfor tildelt en 

tilsvarende andel, svarende til 240.000 kr. 

 

Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger  

Der er afsat 3.002.000 kr. til Rudersdal Kommunes ni plejecentre, herunder to 

selvejende plejecentre. Midlerne er fortsat afsat til en generel opjustering i 

forhold til bedre bemanding til primært nyansættelser. Plejecentrene har dog 

ligeledes mulighed for at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte.   

 

Administration 

Midler til administration vedrører revision, samt opfølgning på anvendelse af 

midlerne samt generel økonomistyring af  tilskudsmidlerne, i alt 80.000 kr. 
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Tabel 2 Budget 2019 til en værdig ældrepleje fordelt på udgifter/indsatser 

 Kr. 

En værdig ældrepleje fordelt på udgifter: 

Lønudgifter (mere personale mhp. flere varme hænder) 10.982.000 

Kompetenceudvikling af personale 100.000 

Anskaffelser  1.908.000 

Andet 0 

Administration mv. en værdig ældrepleje (revision af 

puljeregnskab 2019) 

30.000 

Udmøntning i alt en værdig ældrepleje 13.020.000                            

En bedre bemanding fordelt på indsatser: 

Nye medarbejdere 4.139.000 

Opjustering af arbejdstiden for eksisterende 

medarbejdere 

2.045.000 

Administration mv. bedre bemanding  80.000 

Udmøntning i alt en bedre bemanding  6.264.000 

Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det beløb, som 

kommunen modtager til henholdsvis en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i 

ældreplejen i 2019. Specificer i parentesen hvis posten ’Andet’ benyttes. Der 

foretages herudover en skønsmæssig fordeling af udgifter til henholdsvis nye 

medarbejdere og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere.  

 

BOKS 2 

Bekræftelse redegørelse 

 

Det bekræftes, at tabel 1 og 2 angiver det forventede forbrug af 

værdighedsmidlerne og midlerne til en bedre bemanding i 

ældreplejen i 2019 (Sæt kryds) 

x 

 

 

 


