Udfyldt med forbehold for politisk godkendelse.
Bilag 4. Skema til overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 en værdig
ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen
Kommune: Dragør Kommune
Anmodning om overførsel til 2020 en værdig ældrepleje: 1.010.868 kr.
Anmodning om overførsel til 2020 en bedre bemanding: 0 kr.
Tabel 1 Fordeling af midler som søges overført til 2020 fordelt på områder
Fordelingen skal angive, hvad midlerne vil blive brugt til i 2020
Kr.
En værdig ældrepleje fordelt på områder:
Livskvalitet
0
Selvbestemmelse
439.584
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
179.896
Mad og ernæring
0
En værdig død
298.668
Pårørende
0
Andet
92.720
Administration mv. en værdig ældrepleje
0
Søgt overført i alt en værdig ældrepleje
1.010.868
En bedre bemanding fordelt på områder:
Bedre bemanding i hjemmeplejen
0
Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og
0
friplejeboliger
Administration mv. bedre bemanding
0
Søgt overført i alt en bedre bemanding
0 kr.
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 2020.
BOKS 1 Forklaring vedr. anmodning om overførsel af midler samt
redegørelse for anvendelsen af midlerne i 2020
Hvorfor kunne midlerne ikke bruges i 2019, og hvad skal de
anvendes på i 2020?
En værdig ældrepleje
Midler til en værdig ældrepleje blev ikke brugt i 2019, da Dragør Kommune har
haft overførte midler fra 2018, der skulle bruges. Derudover har nogle af
budgetposterne i ansøgningen vist sig at være billigere end forventet.
Dragør Kommune ansøger om at anvende de ubrugte 2019-midler til:
Selvbestemmelse:
Dragør Kommune ønsker i endnu højere grad at støtte borgerne i
selvbestemmelse længst muligt, som en del af den netop vedtagne ældre- og

værdighedspolitik. Derfor ønskes midlerne anvendt til at videreudvikle på den
aktiverende og rehabiliterende samarbejdsrelation med fokus på borgerens mål
og med inddragelse af borgerens netværk.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen:
Midlerne søges om at blive anvendt til at styrke de sygeplejefaglige kompetencer
i forhold til sårbehandling i såvel hjemmeplejen som på omsorgscenteret.
Ældre- og værdighedspolitikken har som mål, at Dragør Kommune skal være en
demensvenlig kommune. Derfor søges de overførte midler anvendt på
kompetenceudvikling af medarbejderne i ABCDemens.
En værdig død:
Dragør kommune ønsker at styrke vores indsats på palliationsområdet, som er et
område med betydelig faglig udvikling. De overførte midler ansøges derfor om
at blive anvendt til efteruddannelse i samarbejde med Københavns
Professionshøjskole i efteråret 2020.
Andet:
Dragør Kommune ønsker at anvende en del af midlerne (92.720 kr.) på ekstern
bistand til faglig udvikling og implementering af en styrket indsats for den
aktiverende og rehabiliterende samarbejdsrelation med borgeren.
Bedre bemanding i ældreplejen
Ingen overskydende midler fra 2019.

Tabel 2 Fordeling af midler som søges overført til 2020 fordelt på
udgifter/indsatser
Fordelingen skal angive, hvad midlerne vil blive brugt til i 2020
Kr.
En værdig ældrepleje fordelt på udgifter:
Lønudgifter (mere personale mhp. flere varme hænder)
0
Kompetenceudvikling af personale
918.148
Anskaffelser
0
Andet
92.720
Administration mv. en værdig ældrepleje
0
Søgt overført i alt en værdig ældrepleje
1.010.868
En bedre bemanding fordelt på indsatser:
Nye medarbejdere
0
Opjustering af arbejdstiden for eksisterende
0
2

medarbejdere
Administration mv. bedre bemanding
0
Søgt overført i alt en bedre bemanding
0 kr.
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 2020.
BOKS 2
Bekræftelse overførsel
Det bekræftes, at midlerne anvendes inden for formålet
en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 2020
(Sæt kryds)
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