Sagsbeskrivelse
I et brev fra Social og Indenrigsministeren pr. 15. januar 2016, inviterer ministeren de danske kommuner til at
ansøge om at være med i et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019. Formålet med frikommuneforsøget
er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaringer med
nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.
Magistraten i Aalborg Kommune har på magistratsmødet d. 25. januar besluttet at sende invitationen til drøftelse i de politiske udvalg med henblik på identificering af relevante emner.
Ældre- og Handicapforvaltningen har identificeret ”forsøg med selvstyre på 2 plejehjem” som et relevant
emne til en ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøget.
I budgetforliget for Aalborg Kommune for 2016 blev det besluttet at: ”Der gennemføres i 2016 et forsøg med
selvstyre på to plejehjem i kommunen. Inden for lovgivningens rammer skal man lokalt gennem bestyrelser,
medarbejdere og ledere have mulighed for derudover selv at prioritere med det formål at sikre flest mulige
ressourcer til kerneydelsen”.
Formålet med forsøget med selvstyre på 2 plejehjem er, at kunne sætte kreativiteten og tænkningen fri i
forhold til at tænke anderledes om hvordan Aalborg Kommunes plejehjem drives. Det gælder bl.a. om at
mindske bureaukratiet, og nytænke hvordan vi strukturerer arbejdet omkring borgeren, med henblik på at
frigøre mere tid for plejehjemspersonalet til den enkelte borger, samtidig med at kvaliteten bevares eller
øges.
Der pågår pt. en proces med at definere rammerne for forsøget, samt udpegning af de 2 plejehjem. Forsøget
med selvstyre på 2 plejehjem er berammet til tidsperioden 1. maj – 31. december 2016.
Aalborg Kommune ønsker med nærværende ansøgning om frikommunestatus at styrke muligheden for selvstyre på 2 af kommunens plejehjem. Hermed kan der udvikles nye måder at organisere ældreplejen på
kommunens plejehjem, hvor fokus bliver ”frihed under ansvar”, og mere fokus på at flytte ressourcer fra administration til det borgernære arbejde.
Aalborg Kommune lægger vægt på et tæt samarbejde og samspil med borgere, pårørende, frivillige organisationer, lokale institutioner og foreninger mv. Det gælder også på ældreområdet, hvor frikommuneforsøget
kan understøtte dette arbejde yderligere.
På ældre- og handicapområdet ansøges der om følgende forsøg



Etablering af plejehjemsbestyrelser
Tilkøb af ydelser af plejepersonale

Titel for forsøg
Beskrivelse af forsøg

Etablering af plejehjemsbestyrelse
Der ønskes mulighed for etablering af en plejehjemsbestyrelse med ansvar for driften
af plejehjemmet, herunder ansvar for

Ansættelse og afskedigelse af plejehjemsleder

Strategisk udvikling af eget plejehjem

At sikre tværfaglige sammenhæng og samarbejde omkring borgeren på plejehjem

Sikker effektiv og forsvarlig økonomisk drift af plejehjemmet

Opgaveløsningen indenfor sundhed, pleje og omsorg er af høj kvalitet og
sker i overensstemmelse med service- og sundhedsloven

At handle på tilsynsrapporter (embedslæge og kommune)

At fastlægge retningslinjer for plejehjemmets dagligdag, herunder pleje‐ og
omsorgsindsats og pege på behov for generel kompetenceudvikling.

Initiativer i forhold til innovation og ledelse med andre ressourcer på eget plejehjem
En bestyrelse kan bestå af følgende aktører:

Assisterende leder

Medarbejdere

Beboere



Mål og forventede resultater

Pårørende
Evt. ekstern(e) aktør(er)1

Mål
Frihed til lokalt at tilrettelægge plejehjemmets opgaveløsning med fokus på borgernes
behov og høj faglig kvalitet
Forventet resultat

Øget livskvalitet for borgere

Øget medarbejdertilfredshed

Øget beboerinddragelse

Nytænkning af tilrettelæggelse af plejeopgaver

Forsøgshjemler
Evaluering

Kommunestyrelseslovens § 2, stk. 1
Kommunestyrelsesloven § 17, stk. 4
Der foretages en evaluering af

Øget livskvalitet for borgere

Øget medarbejdertilfredshed

Øget beboerinddragelse

Effekten af eventuelle nye tiltag

Titel for forsøg
Beskrivelse af forsøg

Tilkøb af ydelser af plejepersonale
Ansøgningen handler om muligheden for at plejehjemmet kan tilbyde beboerne at
købe ekstraydelser. Det opleves at mange borgere på plejehjem har et ønske om at
kunne tilkøbe ekstra ydelser af plejepersonalet. Det gælder eksempelvis:






Ledsagelse
Rengøring
Aktiviteter
Personlige gøremål
Personlige ærinder

Formål
Formålet er, at give borgerne mulighed for at kunne købe denne ydelse af medarbejdere, som borgerne har indgående kendskab og tryghed ved.
Derudover vil dette give mulighed for at styrke borgernes selvbestemmelse, og øge
beboernes aktivitetsniveau, til gavn for deres generelle funktionsniveau.
Mål og forventede resultater

Mål




At øge borgernes mulighed for en mere selvstændig tilværelse
At øge borgernes livskvalitet

Forventet resultat

Øget livskvalitet

Øget aktivitetsniveau

Styrket relation og samarbejde mellem beboer og plejepersonale
Forsøgshjemler
Evaluering

1

Der foretages en evaluering ud fra følgende parametre

Øget livskvalitet

Øget aktivitetsniveau

Ansvaret for, og kompetencen til, at inddrage eksterne aktører i bestyrelsen ligger hos plejehjemsleder. Eksempler på ekstern e aktører der kan
inddrages er personer fra kulturlivet, erhvervslivet, foreninger, private/offentlige organisationer og institutioner, lokal- og ældrerådsmedlemmer,
politikere mv.

