
Rådmandsindstilling: Godkendelse af friinstitutionsforsøg 

Den 8.marts 2019, Ledelsessekretariatet  

Baggrund: 
Sundhed og Omsorg deltager i friinstitutionsforsøg med plejehjemmene Augustenborggade (Marselisborg) 
og Hestehavehusene (Viby-Højbjerg). CT godkendte i juli 2018 deltagelsen. Som friinstitution får 
plejehjemmene frem til december 2021 mulighed for at blive fritaget fra statslige og kommunale regler og i 
stedet at styre via resultatmål.  
Siden CT godkendte deltagelsen, så har medarbejdere og forstandere på de to plejehjem udpeget en 
række områder, hvor de oplever uhensigtsmæssige arbejdsgange og dokumentationspraksis og hvor de 
derfor gerne vil lave friinstitutionsforsøg. 
Forsøgene er kategoriseret i tre temaer: 

- Den gode indflytning/udflytning 
- Dokumentation og arbejdsgange 
- Økonomisk handlefrihed 

Plejehjemmene indgår som en del af forsøget i et partnerskab med Ældreministeriet, KL, Indenrigs-
ministeriet, Finansministeriet og Faxe kommune. Heri konkretiseres indholdet og tilrettelæggelsen af 
forsøgene.  
På rådmandsmødet præsenteres indholdet i de konkrete forsøg, som plejehjemmene ønsker at starte op. 
På mødet skal det godkendes, hvilke forsøg, der skal arbejdes videre med.  
Bilag 1: Oversigt over de 11 forsøg (1 side) 
Bilag 2: Beskrivelse af forsøgene (indhold, regler, effekt/mål og resultatmål) 
Bilag 3: Ansøgning til Ministeriet om at blive godkendt som friinstitutioner 

Beslutninger: 
• At godkende at der arbejdes videre med de forsøg, der er beskrevet i bilag 1, med særlig 

opmærksomhed på at drøfte forsøg 1. 

Effekt: 
Formålet med friinstitutionsforsøgene er, at institutionerne oplever mindre uhensigtsmæssig 
dokumentation, færre proceskrav og større frihed i driften af plejehjemmene.  
De opstillede resultatmål er udviklet med henblik på effekt for borgerne og medarbejderne. Derfor opstilles 
resultatmålene især med afsæt i bruger- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser. 
Effekt og målopfølgningen sikres ved, at resultatmålene løbende rapporteres.   

Opfølgning: 
Efter at det på rådmandsmødet er godkendt hvilke forsøg, der skal arbejdes videre med, så skal disse 
forsøg konkretiseres i partnerskabet. De skal også godkendes af relevante aktører, afhængigt af om det er 
lokale, kommunale eller statslige retningslinjer, der ønskes fritagelse fra.  
Er det statslige regler, så skal der sikres lovhjemmel for dispensationen. Hvordan lovhjemmel sikres vil 
Ministerierne bistå kommunerne med. Der skal sikres lovhjemmel for forsøg: 1,2,5, evt 8. Forsøg 3, 4 6,7, 
evt. 8, kan godkendes i MSO, hvor forsøg 9 og 10 skal godkendes af Indkøbsafdelingen i Aarhus 
Kommune. Forsøgsperioden begynder i maj 2019 og løber frem til december 2021. I perioden vil 
chefteamet blive orienteret med status hvert halve år og Sundhed og Omsorgsudvalget vil også løbende 
blive orienteret om projektets udvikling. 
 

 

Kommunikation: 
Deltagelse i friinstitutionsforsøg understøtter dagsordenen ’MSO forenkler’ og ’Aarhus forenkler’, om 
afbureaukratisering og regelforenkling. 
  
Det understøtter også MSOs fokus på databaseret ledelse, da data understøtter ledelsen på de to deltagende 
plejehjem.  
 
Derudover følger friinstitutionerne Sundhed og Omsorgs strategi og den medarbejderrettede ledetråd om ’slip 
medarbejderen fri’ og den borgerettede ledetråd om ’vi er sammen med borgerne’ og ’al magt til borgerne’. 
 
Når forsøgene er endelig godkendte, så vil kommunikation til de forskellige modtagere under hvert enkelt 
forsøg blive beskrevet nærmere. 

Denne indstilling er (Sæt X): 
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Koordineret (inden indstilling fremsendes) med andre afdelinger, hvilke: 
(Koordineres på kontorchefniveau med relevante afdelinger - herunder de involverede i implementeringen) 

Ansvarlig leder/afdeling: Søren H. Jensen Deltager på mødet: Karina Sigaard Bruhn, Polly 
Dutschke og Kirsten Høgh 

 

Direkte udgifter 
2018 2019 2020 2021 

    

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X) 
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Forsøgsperiode 
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  Juli 2018 8. Marts 2019 Marts/April 2019 April/Maj 2019  December 2021 

 



Referat: 

Chefteamet godkendte, at der arbejdes videre med de forsøg, der er beskrevet i bilag 1, med særlig opmærksomhed på at drøfte forsøg 1 (stillingtagen til genoplivning ved 

hjertestop). Chefteamet ønsker her model 2 med aftale ved indflytning og en præcisering ift. hvordan der følges løbende op på aftalen ift. den enkelte borger. 

Ift. arbejdsmiljø har den enkelte teamleder friheden til at bestemme, de må også bruge en del af deres budget på at tage beboerne med på indkøbsture. Ved flytning, hvor 

den enkelte ikke har pårørende, planlægges et møde med Ældresagen om flyttevenner for at drøfte muligheder fremadrettet.  

Chefteamet opfordrede plejehjemmene til at finde på flere forsøg, der udfordrer den nationale lovgivning. Aftalt med HD, at det sker via nyhed i CT 5 min. 


