Bilag 4. Skema til overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021 en værdig
ældrepleje og bedre bemanding i ældreplejen

Kommune: Dragør Kommune

Anmodning om overførsel til 2021 en værdig ældrepleje: 1.502.530 kr.

Anmodning om overførsel til 2021 en bedre bemanding: 0 kr.

Tabel 1 Fordeling af midler som søges overført til 2021 fordelt på områder
Fordelingen skal angive, hvad midlerne vil blive brugt til i 2021
Kr.
En værdig ældrepleje fordelt på områder:
Livskvalitet
0
Selvbestemmelse
532.304
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
649.616
Mad og ernæring
0
En værdig død
209.004
Pårørende
0
Andet
46.606
Administration mv. en værdig ældrepleje
65.000
Søgt overført i alt en værdig ældrepleje
1.502.530 kr.
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 2021.

BOKS 1 Forklaring vedr. anmodning om overførsel af midler samt
redegørelse for anvendelsen af midlerne i 2021
Hvorfor kunne midlerne ikke bruges i 2020, og hvad skal de
anvendes på i 2021?
En værdig ældrepleje
Der blev i Dragør Kommune overført ubrugte 2019-midler fra ”En værdig
ældrepleje” til anvendelse i 2020. Grundet COVID-19 situationen har det ikke
været muligt at anvende alle midlerne til formålet. Dertil indkom der primo 2020
den sidste tilskudsrate for 2019 fra puljen. Disse midler har Dragør Kommune
ikke tidligere redegjort for anvendelse af.

Dragør Kommune ansøger derfor om at anvende de samlede ubrugte 2020midler til:
Selvbestemmelse:
Dragør Kommune ønsker fortsat, at støtte borgerne i selvbestemmelse længst
muligt, som en del af kommunens Ældrepolitik. Derfor ønskes midlerne anvendt
til at videreudvikle på den aktiverende og rehabiliterende samarbejdsrelation
med fokus på borgerens mål og med inddragelse af borgerens netværk. Ved
ansættelse af en rehabiliterings-medarbejder vil der med inddragelse af borgeren
i eget hjem være fokus på udvikling af den rehabiliterende tilgang på tværs af de
sundhedsfaglige medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentret. Dette blandt
andet gennem før-under og efter vejledning herunder bed-side oplæring sammen
med borgeren i konkrete opgaveløsninger.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen:
Dragør Kommune ønsker fortsat, at midlerne bliver anvendt til at styrke
medarbejdernes kompetencer i forbindelse med indsatser for den aktiverende og
rehabiliterende samarbejdsrelation med borgeren. Dette i form af faglig
udvikling og kvalitet i praksis, sammenhæng i dokumentationen og fælles
implementering på tværs af faggrupperne i organisationen.
En værdig død:
Dragør kommune ønsker fortsat, 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 af udvalgte medarbejdere i
efteråret 2021.
Andet:
Dragør Kommune ønsker, at rehabiliteringsindsatsen forankres i organisationen
og der afsættes midler til ledelsesfokuseret målopfølgning for indsatser og
aktiviteter på området.
Bedre bemanding i ældreplejen
Ingen overskydende midler fra 2020.

Tabel 2 Fordeling af midler som søges overført til 2021 fordelt på
udgifter/indsatser
Fordelingen skal angive, hvad midlerne vil blive brugt til i 2021
Kr.
En værdig ældrepleje fordelt på udgifter:
Lønudgifter (mere personale mhp. flere varme hænder)
0
Kompetenceudvikling af personale
1.390.924
Anskaffelser
0
Andet
46.606
Administration mv. en værdig ældrepleje
65.000
Søgt overført i alt en værdig ældrepleje
1.502.530 kr.
En bedre bemanding fordelt på indsatser:
Nye medarbejdere
0
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Opjustering af arbejdstiden for eksisterende
0
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 2021.

BOKS 2
Bekræftelse overførsel
Det bekræftes, at midlerne anvendes inden for formålet
en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen i 2021
(Sæt kryds)
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