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Lb. Nr. SSU-F-03

Sæt kryds (__X____) (_______)

Nedlæggelse af klippekortordning i eget hjem og på plejecentre 

Udvalg: Senior & Sundhedsudvalget 
Center: Center for Sundhed & Pleje
Funktion: 05.30.27

Beskriv nuværende situation inden ændring
Klippekortordning til borgere i eget hjem samt på plejecentre er begge tidligere puljer, fra 
Sundheds- og ældreministeriet. Begge klippekortordninger er en KAN-opgave for kommunerne. 
Midlerne til klippekortordningerne finansieres nu via bloktilskudsordningen
Klippene anvendes til aktiviteter og opgaver for, og i samarbejde med borgerene, og ligger 
udover det vedtagne serviceniveau. Klippene kan anvendes til f.eks. gåture, højtlæsning af bøger, 
aviser eller uge blade. Borgere kan have et ønske om at få lakeret negle, eller at få købt nyt tøj og 
sko. 
Klippekortordningen til borgere i eget hjem er målrettet de svageste borgere, som har brug for 
omfattende hjælp til at klare hverdagen. De svageste borgere, der vurderes at være i målgruppen 
for klippekort kan defineres som:

 Borgere der får omfattende hjælp til personlig pleje og praktisk bistand
 borgere, der ikke har et netværk 
 eller borgere, der har et netværk med kun sparsomt overskud i hverdagen.

Alle beboere på plejecentrene er automatisk omfattet af klippekortordningen. 

Hvori består ændringen? 
Ved en afskaffelse af tilbuddet, leveres der ikke længere klip, som en ekstra hjælp til borgere i 
hjemmeplejen eller på plejecentrene. Budgettet udgør i 2020 423.000 for klippekort til 
hjemmeboende, og beregnet budget for klippekortordning på plejecentre i 2020 udgør 2.547.000 
kr. 
Begge budgetter fjernes med dette forslag
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Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? 
Helårsvirkningen i 2020 er samlet beregnet til 1.909.000 kr. Der er på klippekortordningen på 
plejecentrene først indregnet fuld effekt efter 5 måneder i 2020. Dette på grund af opsigelses- og 
fratrædelsesperioder. 
Klippekortordning i hjemmeplejen er beregnet med fuld effekt i 2020, idet forventningen er at 
opsigelser kan løses ved naturligt afgang i forbindelse med den almindelige personale omsætning 

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

Klippekort - hjemmeplejen
- : Merindtægt/mindreudgift
+ : Mindreindtægt/merudgift

2020 2021 2022 2023
Serviceramme:
Udgift -423 -423 -423 -423
Indtægt 0 0 0 0
Ej serviceramme:
Udgift 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Nettovirkning -423 -423 -423 -423

2020 2021 2022 2023
Budget før 
Budgettilpasning

423 423 423 423

Klippekort – plejecentre (indregnes, når/hvis der gives bevilling)
- : Merindtægt/mindreudgift
+ : Mindreindtægt/merudgift

2020 2021 2022 2023
Serviceramme:
Udgift -1.486 -2.547 -2.547 -2.547
Indtægt 0 0 0 0
Ej serviceramme:
Udgift 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Nettovirkning -1.486 -2.547 -2.547 -2.547

2020 2021 2022 2023
Budget før 
Budgettilpasning

2.547 2.547 2.547 2.547
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Klippekortordningerne har bidraget til ekstra tid til borgere, som borgerne selv har kunnet 
bestemme, hvad skulle anvendes til. Ved at fjerne ordningerne svækkes borgernes frihed og 
selvbestemmelse hvilket kan medføre oplevelse af forringet livskvalitet. 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER
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