Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2018
Kommune: Dragør Kommune
Tilskud: 3.180.000 kr.
Link til værdighedspolitik:

https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/politikker-ogindsatsomraader/vaerdighedspolitik/
Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
3.180.000
Livskvalitet
3.107.000
Øget rengøring og bad
Selvbestemmelse
0
Kvalitet, tværfaglighed og
0
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
0
En værdig død
0
Andet (…)
0
Dialog og administration mv.
73.000
Udmøntning i alt
3.180.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager. Specificer hvis posten ’Andet’
benyttes
BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning
kommunens værdighedspolitik i 2018
Kommunen arbejder generelt med værdighedspolitikken gennem
yderligere fokus på borgeres selvbestemmelse og livskvalitet. Dette
er opnået gennem opkvalificering af medarbejderkompetencer og
ændret samarbejdsstruktur omkring borgeren – mindre teams med
tværfaglig sammensætning af kompetencer. Dermed sker der en
yderligere styrkelse af hverdagsrehabiliteringen med fokus på at
borgeren så vidt muligt bevarer sin deltagelse i eget liv,
familielivet og i det omgivende samfund.
Selvbestemmelse og Livskvalitet
Øget rengøring og bad, øger den ældre hjemmeplejemodtagers
livskvalitet og selvbestemmelse.
Kommunalbestyrelsen har på baggrund af borgermøder, samt
drøftelse af en værdig ældre pleje og værdighedspolitikken
besluttet, at det generelle serviceniveau i kvalitetsstandarderne i
Dragør Kommune er øget, til rengøring hver 2. uge samt tilbud om
bad op til 5 dage om ugen.

Tabel 2. Budget 2018 fordelt på udgifter
Kr.
3.180.000
3.107.000

Samlet beløb
Lønudgifter (mere personale mhp.
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
0
Anskaffelser
0
Andet (…)
0
Dialog og administration mv.
73.000
Udmøntning i alt
3.180.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager. Specificer hvis posten ’Andet’
benyttes. Posten ’anskaffelser’ specificeres også, hvis relevant

BOKS 2
Bekræftelse redegørelse
Det bekræftes, at tabel 1 og 2 angiver det forventede forbrug
af
værdighedsmidlerne, og at midlerne anvendes til en mere værdig
ældrepleje i 2018 (Sæt kryds)
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