
Chefteamindstilling: Udmøntning af finanslovsmidler i hjemmeplejen 

Den 21. august 2018, Sundhed og Økonomi  

Baggrund: 
I Finanslovsaftalen 2018 er der afsat en pulje på 500 mio. kr. årligt til ”bedre bemanding i hjemmeplejen og 
på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger”. Aarhus Kommune har fået tildelt 22,056 mio. kr. årligt, hvoraf 
ca. 16. mio. kr. er til hjemmeplejen. Midlerne skal ifølge Sundheds- og Ældreministeriet bruges til et løft af 
ældreområdet gennem bedre bemanding. Byrådet i Aarhus har på den baggrund tiltrådt, at: 

• midlerne målrettes de svageste borgere, og 

• at, der afsættes mere tid i de plejeindsatser, hvor personalet oplever at tiden i dag er knap til at 
nå andet end selve indsatsen 

 
Den konkrete udmøntning af midlerne er blevet drøftet med direktioner, ledere af hjemmeplejen, borger-
konsulenter, tillidsrepræsentanter med flere. En række muligheder er i den forbindelse blevet undersøgt 
og den konkrete løsning, der indstilles, er en afvejning mellem målsætningerne, samt hvad der er praktisk 
muligt ift. indsatskatalog, journal etc. 
 
Hjemmeplejen har selv peget på følgende: 

- Tilberede/anrette mad: Indsatsen består af to niveauer i dagtiden og et i aftentiden. Hjemme-
plejen fremhæver, at både den lille dagsindsats (på 5 min.) og aftenindsatsen (på 10 min.) er 
svære at få til at række og planlægge med. Det foreslås derfor, at udvide de to nævnte indsatser 
således: 

o Tilberede/anrette mad 1-2, dag, ændres fra 5 min. til 8 min. 
o Tilberede/anrette mad aften, ændres fra 10 min. til 12 min. 

- Opstartsindsats i hjemmeplejen: Hjemmeplejen fremhæver, at det især er en udfordring, at 
finde tiden til at få startet nye forløb godt op – enten efter en udskrivelse, ved helt nye borgere i 
hjemmeplejen eller lign. Konkret foreslås det derfor, at hjemmeplejen får tid til en opstartsind-
sats, hvor man sammen med borgeren, får sat forløbet godt i gang. For at få det til at hænge 
sammen med forløbsmodellen gives midlerne til deltagelse i den ”borgerkonference/planlæg-
ningssamtale”, der afholdes sammen med borgerne i forbindelse med opstart af et enkelt eller 
sammensat forløb. 

Beslutninger: 
Det indstilles, at chefteamet tiltræder, at: 

- midlerne til hjemmeplejen udmøntes som beskrevet i ovenstående 

Effekt og målopfølgning: 
Midlerne udmøntes specifikt steder, hvor hjemmeplejen oplever, at det er svært at få tiden til at slå til. Den 
ekstra tid skal medføre, at både medarbejdere og borgere oplever, at der bliver bedre tid til det, der ligger 
”rundt om” indsatsen – at der bliver sagt ordentligt goddag og farvel, tid til lidt snak osv. 
 
I forhold til den ekstra tid til opstart vil det medføre bedre tid til aftaler og forventningsafstemning med på-
rørende samt igangsætning af tiltag omkring borger (fx lægekontakt, medicinbestilling, indretning af ar-
bejdsplads(hjælpemidler) etc. 

Implementering: 
Implementeringen påbegyndes så snart indstillingen er tiltrådt. Det er forventningen, at der kan anvendes 
studentermedhjælpere til, at få allerede ind-visiterede borgere over på de nye tilberede/anrette mad ind-
satser. 
 
Økonomien i forslaget er beregnet ud fra, at der er fuld effekt af forslaget fra og med oktober måned. 

 

 

Kommunikation: 
Med Finanslovsaftalen 2018 blev der afsat midler til ”bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, pleje-
centre og friplejeboliger”. Aarhus Kommune fik tildelt 22,056 mio. kr. årligt, hvoraf ca. 16. mio. kr. er til hjemme-
plejen. Efter drøftelse med direktioner, ledere af hjemmeplejen, borgerkonsulenter, tillidsrepræsentanter med 
flere har Chefteam og Rådmand besluttet at de ekstra midler til hjemmeplejen skal omsættes som ekstra tid til 
følgende indsatser: 

o Tilberede/anrette mad 1-2, dag, ændres fra 5 min. til 8 min. 
o Tilberede/anrette mad aften, ændres fra 10 min. til 12 min. 

 
Den ekstra tid vil give bedre tid til, at der bliver sagt ordentligt goddag og farvel, tid til lidt snak osv. 
og forventes at træde i kraft pr. 1. oktober – nærmere info om følger specifikt til hjemmeplejen. 
 
Derudover ønsker Chefteam og Rådmand at styrke forudsætningerne for gode forløb og samarbejde med nye 
borgere i hjemmeplejen. Dette gennem midler til den ”borgerkonference/planlægningssamtale”, der skal holdes 
i forbindelse med opstart af et enkelt eller sammensat forløb. Mere udførligt informationsmateriale til alle impli-
cerede parter bliver udarbejdet og fremsendt via mail senest en måned inden ikrafttræden. 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Økonomi 

Ansvarlig leder/afdeling: Jens Lassen, Jakob Amtorp 

Deltager på mødet: Jonas Mortensen 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

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

 

Direkte udgifter 
2018 2019 2020 2021 

4,5 mio. kr. 18,0 mio. kr. 18,0 mio. kr. 18,0 mio. kr. 

- Tilberede/anrette mad: 
o Dag: 3 min pr. indsats x 859 borgere - 6. mio. kr. årligt 
o Aften: 2 min. pr. indsats x 1.828 borgere - 11. mio. kr. årligt 

- Opstartsindsats til borgere i enkle og sammensatte forløb: 
o Enkeltstående 60 minutters indsats pr. borger i enkle og sammensatte forløb, hvor hjem-

meplejen er involveret – 1 mio. kr. årligt 
 
Udgifterne finansieres af de 16 mio. kr. fra finansloven. Da udgifterne i 2018 kun er på 4,5 mio. kr. anvendes 
der i de resterende år mere end de 16 mio. kr., der er givet årligt. Finansieringen på opstartsindsatsen i hjem-
meplejen løber kun til og med 2021, hvor den statslige pulje overgår til bloktilskuddet. Ud fra ovenstående er 
der fortsat ca. 5,5 mio. kr. i mindreforbrug i hele perioden.  

 
  Dato 21. august 2018  1. oktober 2018  April 2019   

    

Forud for CT-indstilling Chefteam-møde Fuld effekt Afrapportering til ministe-
riet 

  



Referat: 

Chefteamet besluttede, at: 

- midlerne til hjemmeplejen udmøntes med ekstra tid til at tilberede/anrette mad i dagsindsatsen samt opstartsindsats i hjemmeplejen.  

 

Det undersøges pt. nærmere om det er muligt at afregne ift. pakker i stedet for minutter – enkelte kommuner er i gang. Det er vigtigt, at medarbejderne ikke snakker antal 

minutter med borgerne, men den ydelse de er visiteret til.  

 


