Udfyldt med forbehold for politisk godkendelse
Bilag 4: Fælles skema til overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 en
værdig ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen
Kommune: Dragør Kommune
Anmodning om overførsel til 2019 en værdig ældrepleje: 1.041.737 kr.
Anmodning om overførsel til 2019 en bedre bemanding: 1.311.884 kr.
Tabel 1 Fordeling af midler som søges overført til 2019 fordelt på områder
Fordelingen skal angive, hvad midlerne vil blive brugt til i 2019
Kr.
En værdig ældrepleje fordelt på områder:
Livskvalitet
150.000
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
300.000
Mad og ernæring
200.000
En værdig død
Pårørende
Andet
391.737
Administration mv. en værdig ældrepleje
Søgt overført i alt en værdig ældrepleje
1.041. 737
En bedre bemanding fordelt på områder:
Bedre bemanding i hjemmeplejen
576.884
Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og
725.000
friplejeboliger
Administration mv. bedre bemanding
10.000
Søgt overført i alt en bedre bemanding
1.311.884
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det beløb, som
kommunen søger overført til henholdsvis en værdig ældrepleje og en bedre
bemanding i ældreplejen i 2019.
BOKS 1 Forklaring vedr. anmodning om overførsel af midler samt
redegørelse for anvendelsen af midlerne i 2019
Hvorfor kunne midlerne ikke bruges i 2018, og hvad skal de
anvendes på i 2019?
En værdig ældrepleje
Midlerne til en værdig ældrepleje blev ikke brugt i 2018, da Dragør Kommune
havde en sum ubrugte puljemidler fra hhv. 2016 og 2017, som kommunen har
haft fokus på at få anvendt, som det første, i regi af en værdig ældrepleje.
Dragør Kommune ansøger om at anvende de ubrugte 2018-midler i 2019 til:
Livskvalitet
Dragør Kommune vil i 2019 fastholde, at borgerne får øget hjælp og støtte til
rengøring og skift af sengetøj hver anden uge samt får tilbud om bad op til fem

gange om ugen jf. redegørelsesskemaet for 2019. Der afsættes yderligere
150.000 kr. til dette af de ubrugte 2018-puljemidler.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Med henblik på at understøtte kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
vil Dragør Kommune afsætte 300.000 kr. til kompetenceudvikling blandt
medarbejdere i hjemmeplejen og på kommunens plejecenter. Fokus vil blandt
andet være på kompetenceudvikling inden for demens, at skrive den gode
besøgsplan og sårbehandling.
Mad og ernæring
Der afsættes yderligere 200.000 kr. af de ubrugte 2018-midler til, at Dragør
Kommune i 2019 kan fremtidssikre, at ældre hjemmeboende borgere fortsat kan
få bragt varm mad ud hver dag jf. redegørelsesskemaet for 2019.
Andet
Der afsættes yderligere 200.000 kr. af de ubrugte 2018-midler til, at Dragør
Kommune i 2019 kan sætte fokus på at sikre øget mobilitet i borgernes hverdag
gennem anskaffelse af en bus jf. redegørelsesskemaet for 2019.
Dragør Kommune ansøger derudover om at afsætte 141.737 kr. af de ubrugte
2018-midler til projektledelse af de tiltag, der i regi af en værdig ældrepleje
finder sted i 2019, særligt i forhold til ’Mad og ernæring’ og ’Andet’ i forhold til
at sikre øget mobilitet i borgernes hverdag.
Endelig ansøger Dragør Kommune om at afsætte 50.000 kr. af de ubrugte 2018midler til udarbejdelse af kommunens nye ældrepolitik, som
værdighedspolitikken fremadrettet vil blive en aktiv del af.
Bedre bemanding i ældreplejen
Midlerne til bedre bemanding i ældreplejen blev ikke brugt i 2018, da Dragør
Kommune først i løbet af andet halvår 2018 fik endelig politisk godkendelse af
midlerne og ikke nåede at igangsætte det ønskede antal nyansættelser og
opjustering af arbejdstid blandt medarbejdere.
Dragør Kommune ansøger om at anvende de ubrugte 2018-midler i 2019 til:
Bedre bemanding i hjemmeplejen
Dragør Kommune ansøger om at afsætte 576.884 kr. til nyansættelser og
opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere.
Bedre bemanding på plejehjem
Dragør Kommune ansøger om at afsætte 725.000 kr. til nyansættelser og
opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere.
Administration mv. bedre bemanding
Dragør Kommune ansøger om, at 10.000 kr. af de ubrugte 2018-midler under
’Administration’ overføres til 2019 og afsættes, som planlagt til revision af
puljen jf. redegørelsesskemaet for 2018.
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Tabel 2 Fordeling af midler som søges overført til 2019 fordelt på
udgifter/indtægter
Fordelingen skal angive, hvad midlerne vil blive brugt til i 2019
Kr.
En værdig ældrepleje fordelt på udgifter:
Lønudgifter (mere personale mhp. flere varme hænder)
150.000
Kompetenceudvikling af personale
300.000
Anskaffelser
400.000
Andet
191.737
Administration mv. en værdig ældrepleje
Søgt overført i alt en værdig ældrepleje
1.041.737
En bedre bemanding fordelt på indsatser:
Nye medarbejdere
650.942
Opjustering af arbejdstiden for eksisterende
650.942
medarbejdere
Administration mv. bedre bemanding
10.000
Søgt overført i alt en bedre bemanding
1.311.884
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det beløb, som
kommunen søger overført til henholdsvis en værdig ældrepleje og en bedre
bemanding i ældreplejen i 2019.
BOKS 2
Bekræftelse overførsel
Det bekræftes, at midlerne anvendes inden for formålet
en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 2019
(Sæt kryds)
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