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Mere selvhjulpne borgere ved hjælp af robotstøvsugere

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

Beskriv nuværende situation inden ændring
I dag indgår støvsugning som en del af kommunens rengøringspakke. Støvsugningen vurderes at 
tage 15 minutter i gennemsnit pr. borger pr. gang. 

Hvori består ændringen? 
Ændringen består i at fjerne støvsugning, som en del af rengøringspakken, således at borgerne selv 
skal stå for støvsugningen ved hjælp af f.eks. en robotstøvsuger. En af barriererne for brug af 
robotstøvsugere hos plejekrævende borgere i eget hjem er, at støvsugeren skal tømmes jævnligt – 
typisk efter hver støvsugning – hvilket en del borgere ikke vurderes at være i stand til. De seneste år 
er der kommet en række modeller af robotstøvsugere på markedet, som har en tømmestation 
tilknyttet og derved kan støvsuge ca. 30 gange inden tømmestationen skal tømmes. Det vurderes 
derfor, at den teknologiske udvikling for robotstøvsugere er så langt, at de med fordel kan 
anvendes hos borgere i eget hjem, som ellers ville skulle få støvsuget, som en del af 
hjemmeplejeydelsen. 25 % af de 700 borgere (dvs. 175 borgere), som modtager rengøring vurderes 
dog af forskellige hensyn ikke at være i stand til at have en robotstøvsuger, og skal således fortsat 
visiteres til støvsugning. 
Ankestyrelsen har i en principafgørelse afgjort, at det er et lovligt kriterium at lægge vægt på, om 
borgerne selv vil kunne varetage hjælpen ved brug af hjælpemidler som robotstøvsugere. 
Ankestyrelsen har i en anden principafgørelse afgjort, at robotstøvsugere er et forbrugsgode, der 
indgår i sædvanligt indbo, som der ikke kan ydes støtte til. 

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? 
Besparelsen i forslaget findes gennem reduktion i budgettet til hjemmehjælpsydelser svarende til 
reduktionen i den visiterede tid til rengøring på 15 minutter, som følge af, at der ikke skal støvsuges. 
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(i 1.000 kr. og 2020 priser)
- : Merindtægt/mindreudgift
+ : Mindreindtægt/merudgift

2020 2021 2022 2023
Udgift -667 -800 -800 -800
Indtægt 0 0 0 0
Nettovirkning -667 -800 -800 -800

2020 2021 2022 2023
Budget før 
Budgettilpasning *)

25.749 26.440 27.243 28.002

*): Samlet forventet udgift til praktisk hjælp jf. beregnet demografi

Forslaget forventes at berøre ca. 525 borgere. Konsekvensen ved at borgerne ikke får støvsuget er, at 
de som et alternativ kan blive nød til at investere i en robotstøvsuger eller købe hjælp hos en privat 
leverandør. En del af borgerne vil kunne klare sig med en almindelig robotstøvsuger uden selvtømning, 
og prisen starter ved omkring 1.000 kr. for de billigste modeller til 5.400 kr. for de dyreste. Prisen for 
selvtømmende robotstøvsugere ligger mellem 6.200 og 10.000 kr. 
Det kan antages at nogle borgere vil opleve forslaget som en serviceforringelse, mens andre måske 
kan opleve det som en frihed til selv at kunne bestemme frekvensen for støvsugningen. 

Økonomien i forslaget afhænger af, om forslag om rengøring hver 4. uge gennemføres. Gennemføres 
forslaget, vil den økonomiske effekt af forslaget blive reduceret med 25 %.
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