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Fremsendelse af afdelingers budgetforslag 2019-2022 

Hermed fremsendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs bidrag 

til afdelingernes budget for sektor 3.30 Service for ældre og handicappede.  

 

Udgangspunktet for fastsættelsen af budgettet for 2019 

Udgangspunktet for fastlæggelsen af budgettet for 2019 er 

regnskabsresultatet for 2017 og de udviklingstendenser, lovændringer og 

økonomiske aftaler, der fortsætter ind i 2018 og fremadrettet. Konsekvensen 

heraf er, at der forventes at være merudgifter, som vil vokse de kommende 

år, hvis ikke udfordringerne løses. 

 

Udfordringerne i Sundhed og Omsorgs økonomi kan især henvises til 

udefrakommende bevægelser, som afdelingen ikke selv kan påvirke. Det 

medfører merudgifter på en række kendte budgetområder. Udviklingen i det 

nære sundhedsvæsen giver udfordringer ift. det relativt lave antal 

korttidspladser i Aarhus Kommune til at hjemtage komplekse borgere fra 

sygehuset men også i Sundhed og Omsorgs sundhedsenheder, hvor der 

opleves store strukturelle underskud grundet stigende behov for sygepleje.  

 

Sundhed og Omsorg konstaterer, at KL er enig i, at flere og mere komplekse 

sundhedsopgaver vil presse økonomien på ældreområdet. Med 

indarbejdelsen af sund aldring i Sundhed og Omsorg budgetmodel skal der i 

Sundhed og Omsorg ske en løbende effektivisering på ældre området som i 

sidste år i denne budgetperiode er på 89 mio. kr. Det er midler som Sundhed 

og Omsorg skal finde ved at reducere enhedsomkostningerne pr. ældre. 

 

Sundhed og Omsorgs bud på at løse nogle af udfordringerne i det nære 

sundhedsvæsen er blandt andet gennem fokus på de opgaver, der løses i 

Plejehjem, Demens Centrum Aarhus og Vikærgården. Dertil kommer et 

fokus på borgere med kronisk sygdom, samarbejdet med hospitalet om de 

indlagte borgere samt egne arbejdsgange, og hvordan der frigøres hænder 

til opgaverne.   

 

Dertil kommer en stadig uløst udfordring vedrørende de ældre 

handicappede, hvor udgifterne overstiger kompensationen via 

budgetmodellen. Fremskrivningen tyder for nuværende på, at der mangler 

33 mio. kr. i 2022.  

 

Der er derfor behov for at udvikle nye metoder og løsninger med henblik på 

at opnå den størst mulige effekt for færrest mulige ressourcer, og der skal 

ikke herske tvivl om, at et sparekrav på over 100 mio. kr. i 2022 som følge af 

den netop besluttede spareproces og sidste års omlægning af 

barselsrefusionsordningen er en stor udfordring for Sundhed og Omsorg.  
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Derudover arbejder Sundhed og Omsorg i 2018 og ind i 2019 med en række 

prioriterede temaer indenfor de tre overskrifter: Sundhed, Værdighed og 

Medborgerskab.  

 

Indenfor Sundhed er det vigtigt for Sundhed og Omsorg, at vi behandler 

borgerne forskelligt for at behandle dem ens og derfor arbejdes der med 

strukturelle og målrettede indsatser ift. lighed i sundhed. Sidst men ikke 

mindst arbejder Sundhed og Omsorg fortsat med træning og rehabilitering 

som et prioriteret tema, hvor der sættes fokus på aarhusianernes fysiske, 

psykiske og sociale udfordringer, da disse spiller ind på deres samlede 

helbredssituation og dermed evne til at mestre eget liv.  

 

Under overskriften Værdighed kan det nævnes, at hjemmeplejen er 

udfordret. Det fortæller både seneste brugertilfredshedsmåling, og det 

samme kan konstateres i forhold til medarbejder- og ledertrivsel. Demens er 

et andet prioriteret tema indenfor Værdighed, hvor Sundhed og Omsorg vil 

løfte demensindsatsen i hele byen. Sundhed og Omsorg vil forsætte 

besjælingsindsatsen ved at skabe skønhed og livsglæde ved at besjæle de 

fysiske rammer inde og ude og også i selve måden, vi møder både borgerne 

og hinanden på.  

 

Aarhus som Frivillighovedstad 2018 er en anledning til at se på, hvordan 

Aarhus kan styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund, så det er 

tilgængeligt, nemt og sjovt at være frivillig og frivillige forening i Aarhus. 

 

 

Bemærkninger vedrørende budgetmålene 

Sundhed og Omsorgs budgetmål for 2019 omsætter de visioner, byrådet har 

formuleret i ’Aarhus – en god by for alle’ samt i Aarhus Kommunes 

Sundhedspolitik, Værdighedspolitik og Medborgerskabspolitik. Samtidig 

tager målene nært afsæt i afdelingens strategi – herunder især de 

borgervendte ledetråde ’Vi holder borgerne væk’, ’Al magt til borgerne’ og ’Vi 

er sammen med borgerne’.  

 

Dermed sætter budgetmålene retning for Sundhed og Omsorgs 

kerneopgaver vedr. sundhed, værdighed og medborgerskab – og dermed 

den værdi, Sundhed og Omsorg skal skabe for og sammen med borgerne 

og det omgivende samfund. 

 

 

Bemærkninger vedrørende økonomien  

På den decentraliserede sektor 3.31 (service for Ældre og handicappede) er 

budgettet ikke tilpasset til rammen. Det skyldes, at budgettet indtil videre er 

udarbejdet i 2018-priser, da lønstigningen fra 2018 til 2019 endnu ikke er 

udmeldt af KL – på grund af overenskomstforhandlingerne. 
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Budgetmodellerne er endnu ikke indarbejdet i budgettet. Sundhed og 

Omsorg har været i dialog med Borgmesterens afdeling om modellerne. Det 

skyldes for det første, at den nye model med indregning af sund aldring, som 

blev indført i 2018, har vist sig at have utilsigtede effekter. Derfor er det 

aftalt, at man går tilbage til den model, der gjaldt før 2018. Sund aldring 

beregnes i stedet som et nøgletal. For det andet har Borgmesterens afdeling 

skiftet prognosegrundlag, som har givet ændringer i prognosen for de ældre, 

som formentlig også skyldes et fald i det faktiske antal 85+ årige. Sundhed 

og Omsorg forventer, at der er fuldt overblik over konsekvenserne inden 

længe. 

 

Der er indarbejdet ændringer på almene boliger (sektor 3.34) på mellem -5,1 

og -22,4 mio. kr. i budgetperioden. Det skyldes bl.a. mindreudgifter som 

følge af en forventet lånefinansiering til større vedligeholdelsesarbejder i 

ældre boligafdelinger. Hertil kommer tilgang af nye boliger i Risskov og Tilst 

fra 2021. 

 

 

 

Jette Skive   

Sundhed- og omsorgsrådmand /  

  Hosea Dutschke 

  Direktør 

 

 

 

 


