
Rådmandsindstilling: ’Sammen om et bedre liv’ 2018 

Den 12. oktober 2017, Sundhed & Strategi og Udvikling 

Baggrund: 
Pjecen ’Sammen om et bedre liv’ udgør Sundhed og Omsorg kvalitetsstandard, og skal derfor opdateres 
årligt. Pjecen har haft det nuværende udseende siden 2013, og det er intentionen, at den skal afspejle 
værdierne i Kærlig Kommune, herunder bl.a. større fokus på borger og pårørendes eget ansvar, tilbud fra 
civilsamfundet, information målrettet familien etc. 
 
Igen i år har pjecen gennemgået en mindre redigering på baggrund af tiltag vedtaget i budgetforliget for 
2018, samt input fra de afdelinger, der har det faglige ansvar. 
 
De primære ændringer vedrører: 

- Mere tid i plejen til de borgere, der ikke er omfattet af klippekortsordning 
- Projekt Genlyd med i pjecen 
- Oplysninger om vederlagsfri fysioterapi til beboere på plejehjem er tilføjet 
- Oplysninger om fast lægetilknytning på plejehjem er tilføjet 

 
Sundhed og Omsorg har siden budgetforliget i 2016 haft en manglende finansiering på ca. 4,7 mio. kr. fra 
selvstyrebufferen. I arbejdet med kvalitetsstandarden er der flere gange gjort opmærksom på dette. I bud-
getforliget for 2018 er det besluttet, at Sundhed og Omsorg finder den manglende finansiering gennem en 
stigning i servicepakketaksterne svarende til købsmoms, afskrivning og forrentning af anlæg og overhead. 
Der er hjemmel til ordningen, men det har ikke været praksis hidtil.  
 
Processen for kvalitetsstandardens godkendelse i byrådet adskiller sig fra tidligere år. Efter vedtagelse af 
budgettet skal pjecen (kvalitetsstandarden) således i byrådet og vedtages, som det er fastsat i lovgivnin-
gen. 

Beslutninger: 
- At pjecen godkendes og sendes i høring forud for godkendelse i byrådet 
- At pjecen trykkes og distribueres i samme antal, og med samme modtagere som i 2017 

 

Effekt og målopfølgning: 
Pjecen tjener to overordnede formål. For det første udgør den kommunens lovpligtige kvalitetsstandard på 
hjælp efter servicelovens § 83. For det andet samler pjecen nyttig viden for borgerne om både tilbud i 
Sundhed og Omsorg, samt fra organisationer og frivillige i civilsamfundet. 
 
Sundhed og Omsorg har en løbende dialog med både egne fagfolk, der anvender pjecen professionelt, 
samt med brugerne via bl.a. Ældrerådet. Denne dialog bidrager til at sikre, at pjecen er anvendelig for de 
forskellige målgrupper. 
 

Implementering: 
Efter godkendelse af rådmanden sendes pjecen i høring ved Ældreråd og handicapråd.  
 
Herefter er tidsplanen for pjecen godkendelse: 
1. november   Høringsfrist; 5. november   Sekretariatet; 8. november   BA; 20. november Magistats-
møde; 29. november Byrådsmøde; 4. december   Udvalget (evt.); 13. december   Byrådsmøde (evt.); 
Primo 2018   tryk og distribution. 

 

Kommunikation: 
’Sammen om et bedre liv’ henvender sig i første omgang til borgerne, med information om de mange forskel-
lige tilbud der findes – både i kommunalt regi, men i lige så høj grad fra foreninger og frivillige i civilsamfundet. 
Derudover kan pjecen også anvendes af fagfolk, der arbejder med området. 
 
Pjecen trykkes og distribueres i begyndelsen af 2018. Modtagerne vil være lokalområderne, DemensCentrum 
Aarhus, Folkesundhed, de selvejende plejehjem, frivillighusene, foreningsbutikken, Borgerservice, Ældrerådet 
og Ældresagen. 
 
Der laves desuden en version til borgere med læsehandicap. 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Strategi og Udvikling, Økonomi 

    

Ansvarlig/Navn: Jonas Mortensen, Ingrid Terkelsen 

Deltager på mødet: (navn + mobil) Jonas Mortensen, 21 34 53 59 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget X Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

Ca. 30.000 Ca. 30.000   

Det foreslås, at pjecen trykkes i 5.000 eksemplarer, hvilket er samme oplag som i 2017. Tryk og levering hånd-
teres af Grafisk Service, Borgmesterens Afdeling. Det forventes, at udgifterne til trykning og levering ligger på 
samme niveau som i 2017. 

Udgifterne afholdes, som tidligere år, af Kommunikation, Strategi og Udvikling.  

 

 

  21. september 12. oktober  Oktober 1. november 20. november 29. november 

    

Budgetforlig Rådmandsmøde Høring Høringsfrist Magistraten Byrådsmøde 

 



Referat: 

Chefteamet besluttede 

- At pjecen indholdsmæssigt godkendes og sendes i høring forud for godkendelse i byrådet 

- At pjecen trykkes og distribueres i samme antal, og med samme modtagere som i 2017 

 

Under høringsprocessen arbejdes der videre med opsætning ift. et færre antal sider.  

 


