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Lb. Nr. SSU-F-09

Sæt kryds (__X____) (_______)

Reduktion: ½ planlægger i hjemmeplejen

Udvalg: Senior & Sundhedsudvalget
Center: Center for Sundhed & Pleje
Funktion: 05.30.26 

Beskriv nuværende situation inden ændring
Der er ansat en række planlæggere i hjemmelplejen, som helt eller delvist arbejder fuldtid som 
planlæggere. Aktuelt er der 3 fuldtidsplanlæggere i hjemmeplejen i Faxe Øst, samt en 
deltidsplanlægger, som fungerer som afløser. Det faste personale i Faxe Øst udgør ca. 98 
personaleårsværk. I hjemmeplejen i Faxe Vest er der 3 deltidsplanlæggere, som i fællesskab deler 
hvad der svarer til knap 2 fuldtidsplanlæggerstillinger. Det faste personale i Faxe Vest udgør ca. 75 
personaleårsværk. 
Overordnet set varetager planlæggerne to funktioner. Dels fordeler planlæggerne de visiterede 
ydelser på individuelle kørelister, så det logisk hænger sammen for medarbejderne, og så unødig 
spildtid og køretid undgås. Dels står planlæggerne for at justere fremmødet, så der altid er 
medarbejdere nok på arbejde – herunder langtidsplanlægger dei forbindelse medferier og andet 
planlagt fravær. Planlæggerne udgør således en vigtig funktion for at hjemmeplejen udnytter 
medarbejderressourcerne bedst muligt, hvilket er essentielt for at budgetterne kan overholdes. 

Hvori består ændringen? 
Ændringen består i at reducere hjemmeplejen i Faxe Øst med ½ planlæggerstilling.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? 
Budgetreduktionen svarer til at budgettet beskæres svarende til ½ fuldtidsstilling. Reduktionen er 
beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitsløn og et gennemsnitligt opsigelsesvarsel. 
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Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

- : Merindtægt/mindreudgift
+ : Mindreindtægt/merudgift

2020 2021 2022 2023
Serviceramme:
Udgift -154 -205 -205 -205
Indtægt 0 0 0 0
Ej serviceramme:
Udgift 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Nettovirkning -154 -205 -205 -205

2020 2021 2022 2023
Budget før 
Budgettilpasning

205 205 205 205

Konsekvensen af forslaget kan være udfordringer med en effektiv ruteplanlægning og en effektiv 
udnyttelsen af medarbejderressourcerne. Det kan i sidste ende give udfordringer i forhold til at 
overholde det udmøntede budget. I hjemmeplejen i Faxe Vest er det dog muligt at varetage 
planlægningen med væsentligt færre planlæggerressourcer.   

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?
Nej

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?
Nej

ØKONOMI

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

FORUDSÆTNINGER


