Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2016

Kommune: Rudersdal Kommune
Tilskud: 12.732.000 kr.

Link til værdighedspolitik:
https://www.rudersdal.dk/infosider/politikker (Ældre- og værdighedspolitikken ligger
nederst)

Ellers direkte link:
https://www.rudersdal.dk/files/media/2016/25/aeldre_og_vaerdigh
edspolitik.pdf
Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i
plejen
Mad og ernæring
En værdig død
Andet
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog
og administration mv.
Udmøntning i alt
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager.

12.732.000
4.941.955
1.687.690
5.133.826
700.063
182.466
86.000
12.732.000

BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning
kommunens værdighedspolitik
Konkret
Livskvalitet: Rudersdal Kommune vil anvende i alt 4.941,955 kr. under formålet
vedr. livskvalitet. Midlerne anvendes til integration af konceptet ”5 veje til et
godt liv” i ældreområdets ydelser, ledsagelse til gåture for borgere, der ikke
selv kan komme ud, styrkelse af frivilliges indsats på plejecentrene, udendørs
træningsredskaber, sansehaver og ældrevenlige udearealer, øget kapacitet på
daghjem for de yngre demente og indkøb af en bus til brug for udflugter.
Selvbestemmelse: Rudersdal Kommune vil anvende i alt 1.687.690 kr. under
formålet vedr. selvbestemmelse. Midlerne anvendes til tilbud om genoptræning
og træning til borgerne i eget hjem, for de borgere, som ikke kan deltage i
træning på genoptræningscentrene. Endvidere anvendes midler til forbedring af
aktivitetslokaler i aktivitetscenter.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen: Rudersdal Kommune vil
anvende i alt 5.133.826 kr. under formålet kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen. Midlerne anvendes til hjælpemidler og velfærdsteknologi
samt undervisning i bedre brugen af hjælpemidler, forberedelse, planlægning og

kompetenceudvikling i forhold til en forstærket akutfunktion, kvalitets- og
systemudvikling samt kompetenceudvikling i forhold til rationel anvendelse af
elektronisk journal, bistand til udvikling og samskabelsesprocesser på
plejecentre med henblik øget kontakt med det omkringliggende samfund, øget
indsats på genoptræningsområdet, indretning og aptering af 2
sygeplejeklinikker, kompetenceudvikling inden for tidlig opsporing af demens
samt farmakologi og udbredelse af udviklingsmetode Marte Meo som tilbud til
alle plejecentre.
Mad og ernæring: Rudersdal Kommune vil anvende i alt 700.063 kr. under
formålet mad og ernæring. Midlerne anvendes til kostvejledning for borgerne individuelt og på hold- samt til kompetenceudvikling for medarbejderne generelt
og specifikt i forhold til dysfagikost.
En værdig død: Rudersdal Kommune vil anvende i alt 182.466 kr. under
formålet en værdig død. Midlerne anvendes til strategi- og kompetenceudvikling
på området.
For alle indsatser gælder, at de supplerer og forøger eksisterende ydelser og
tiltag i Ældreområdet med henblik på yderligere 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.
Generelt
De politiske beslutningsoplæg på Ældreområdet har altid afsæt i Ældre- og
Værdighedspolitikken.
Ældreområdets årlige virksomhedsplan tager ligeledes afsæt i Ældre- og i
Værdighedspolitikken, og er på den måde styrende og rammesættende for
udviklingen og fornyelsen af Ældreområdet og hermed også for udvikling af
indsatserne for borgerne.
Indsatser i virksomhedsplanen indgår ved stillings- og funktionsbeskrivelser og
stillingsopslag, og er på den måde nærværende for den enkelte medarbejder.

Tabel 2. Budget 2016 fordelt på udgifter
Kr.
Samlet beløb
Lønudgifter (mere personale mhp. flere
varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
Anskaffelser
Andet
Udarbejdelse af værdighedspolitik,
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager.

12.732.000
2.948.224
2.069.946
7.627.830
86.000
12.732.000
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BOKS 2
Kommunens budget for 2016
Det bekræftes, at de i tabel 2 angivne midler
ligger udover kommunens allerede vedtagne budget for 2016
(Sæt kryds)
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