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Lb. Nr. SSU-F-07

Sæt kryds (__X____) (_______)

Afskaffelse af den tidligere ældremilliard - ældrepulje

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

Beskriv nuværende situation inden ændring
Den tidligere pulje, ældremilliarden blev fra budgetår 2017 reduceret i størrelse til ca. halvdelen af 
det oprindelige beløb, og udgør til 2020, 3,05 mio.kr. Beløbet kan specificeres på følgende 
indsatser

 4 sygehusvisitatorer, som sikrer iværksættelse af det rette tilbud når borgerne skal hjem fra 
sygehuset. Visitatorerne fungerer som bindeled mellem sygehus og 
hjemmepleje/plejecenter samt borger og dennes pårørende. Visitatorerne har deres gang 
på sygehusene, og kan følge borgeren under indlæggelse, og deltage ved 
udskrivningskonferencer mv. 

 1 Projektleder/fagkonsulent der varetager alt projektstyring og implementering af nye 
udviklingstiltag og eksterne puljer. Projektleder varetager alle sygeplejefaglige 
administrative opgaver i staben og har en bred kontaktflade til Ministerier, Styrelser og KL.  
Derudover medvirker konsulenten til indfrielse af mål for det nære sundhedsvæsen og fra  
Sundhedsstyrelsen, nationale mål, og KS mål (kommunalt sundhedsforum) samt 
implementering af Sundhedsaftalens visioner mv. 

 1 Frivillighedskoordinator der som den eneste på området, varetager sikring af samarbejde 
samt opstart og udvikling af samarbejdsprojekter samt koordinering mellem kommunes 
fagcentre og civilsamfundet. Problemløser og koordinator i Frivillighedshus Dalgården.

Hvori består ændringen? 
 En reduktion af sygehusvisitatorerne vil betyde, at visitatorerne  ikke længere er at finde på 

sygehusene, for at medvirke til sikring af det gode udskrivningsforløb. Der vil ikke i samme 
grad kunne koordineresmellem sygehuset, hjemmepleje og plejecentre med henblik på at 
hjemtage borgere fra sygehuset, til det rette tilbud om f.eks aflastning, rehabilitering eller 
hjemmepleje. Budgettet udgør 1.942.000 kr. 

 Reduktion af projektleder vil medføre, at der kun kan søges om meget få puljer med ekstern 
finansiering, som løbende udmeldes fra diverse Ministerier og Styrelser. Der vil ikke være 
sygeplejefaglige kompetencer i centerstaben, som er medvirkende til sikring af den 
sygeplejefaglige standard og udvikling af det sygeplejefaglige område i driften. Budgettet 
til posten udgør 670.000 kr. 
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 En reduktion af frivillighedskoordinatoren vil medføre mindre fokus på frivillighed og 
inddragelse af civilsamfundet, budgettet udgør 430.000

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? 
Der foreslås reduceret med stillinger der er finansieret af den tidligere ældremilliard, og med 
ovenstående størrelser. Der er foretaget skøn som følge af opsigelsesfrister, deraf er helårsviklingen i 
2020 betydeligt mindre. 

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 -1.720 -3.044 -3.044 -3.044
Indtægt 0 0 0 0
Ej serviceramme:
Udgift 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Nettovirkning -1.720 -3.044 -3.044 -3.044

2020 2021 2022 2023
Budget før 
Budgettilpasning

3.044 3.044 3.044 3.044

Det vurderes at få  konsekvenser, såfremt stillingerne nedlægges. 

 Sygehusvisitatorernes funktioner omkring koordinering ved hjemtagelse af borgere fra 
sygehusene, placering i det rette tilbud, er meget vigtig. Der kan være risiko for 
genindlæggelse af borgeren, hvis ikke kommunen er korrekt orienteret omkring borgers 
helbredstilstand og behov, i forbindelse med udskrivningen. Dette har været muliggjort 
ved, at sygehusvisitatorerne har haft deres gang på sygehuset. 
Den manglende koordination mellem sygehus og hjemmepleje kan medvirke til, at det 
ikke er muligt at levere den rette kvalitet overfor borgeren i forbindelse med 
hjemtagelse til det rette tilbud, f.eks tilbud om aflastningsophold, rehabilitering, eller 
anden boligform end tidligere. 
Faxe Kommunes udgifter til ventedagsbetaling for færdigbehandlede borgere kan 
forventes at stige, såfremt der ikke handles proaktivt i forbindelse med en snarlig 
udskrivelse af en borger.

 Projektleder/fagkonsulentens funktion er en nøglefunktion, såfremt stillingen 
nedlægges, får det konsekvenser for det sygeplejefaglige niveau. Der vil ikke længere 
kunne implementeres mål og visioner som følge af sundhedsaftalerne og div. Styrelser 
med samme høje kvalitet som tidligere. Udviklingen af organisationen vil generelt blive 
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svækket. Fagkonsulenten er den eneste konsulent i centerstaben, med 
sygeplejefaglige kompetencer. Det vil heller ikke længere være muligt, i samme 
udstrækning at udarbejde ansøgninger til puljer, som kan medvirke til øget kvalitet og 
udvikling på ældre- og omsorgsområdet.  
Foruden denne stilling er der udarbejdet et andet forslag til budgetprocessen, der 
omhandler reduktion af yderligere en medarbejder i centerstaben.

 En reduktion af frivillighedskoordinator vil få konsekvenser for både borgere og de 
indsatser, der kontinuerligt igangsættes i, og omkring Dalgården, samt det øvrige 
civilsamfund. 

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

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

FORUDSÆTNINGER


