Skema til overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 (en
værdig ældrepleje)
Kommune: Aalborg Kommune sagsnummer 1601573
Tilskud 2017: 34.512.000 kr.
Anmodning om overførsel til 2018: 4.693.734 kr.
Tabel 1. Fordeling af midler som søges overført til 2018 fordelt
på områder
Fordelingen skal angive, hvad midlerne vil blive brugt til i 2018
Kr.
Samlet beløb
4.693.734
Livskvalitet
Selvbestemmelse
1.622.000
Kvalitet, tværfaglighed og
918.014
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
176.857
En værdig død
Andet, daghjemspladser til demente
1.976.863
Dialog og administration mv.
Søgt overført i alt
4.693.734
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen søger overført. Specificer hvis posten
’Andet’ benyttes
BOKS 1. Forklaring vedr. anmodning om overførsel af midler
samt redegørelse for anvendelsen af midlerne i 2018
Hvorfor kunne midlerne ikke bruges i 2017, og hvad skal de
anvendes på i 2018?
Selvbestemmelse - Øget effekt med selvstyre på plejehjem
For at sikre flest mulige ressourcer til kerneydelsen på Aalborg Kommunes
plejehjem, igangsatte Ældre- og Handicapudvalget i 2016 et forsøg med at sætte
kreativiteten og tænkningen fri i forhold til at tænke anderledes om, hvordan
kommunens plejehjem kan drives.
Værdighedsmidlerne er i den sammenhæng anvendt til udarbejdelse af en
antropologisk analyse af to plejehjem. Analysen har været længe undervejs, og
med ønsket om en bred involvering af medarbejdere har den efterfølgende proces
været længere end planlagt. Resultatet af analysen skal i det kommende år bruges
som inspiration for, hvordan plejehjem kan drives mere kreativt og
værdighedsmidlerne vil blive anvendt til at omsætte analysen ude på plejehjemmene
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Foruden denne indsats kompetenceudviklingsforløb afsluttede hjemmeplejen i
2017 også et 2 årigt kompetenceforløb med overskriften ”Tryghedsambassadører”.
Trods ihærdig indsats lykkes det ikke at få afviklet alle uddannelsesaktiviteter som
planlagt, af hensyn til den daglige drift. Uddannelsesaktiviteterne vil fortsætte ind
i 2018.

Midlerne vil blive anvendt til samme formål i 2018 som beskrevet i 2017.
Mad og ernæring
Midlerne til mad og ernæringsindsatsen er ikke brugt helt op, da medarbejderne
som er ansat, ikke har optjent til ferie med løn har de selv skullet betale deres ferie
i hele 2017.
Midlerne vil blive anvendt til samme formål i 2018 som beskrevet i 2017.

Andet - Daghjemspladser til demente
Indsatsen blev opstartet i løbet 2017. Antallet af borgere som er tilknyttet projektet
har været lavere end forventet, hvorfor der ikke er anvendt så stor en andel af
beløbet. Især i opstarten var der udfordringer med at få borgere tilknyttet pladserne,
hvorfor der først har været behov for fuld bemanding senere på året. Der er
ligeledes ikke anvendt så mange midler på inventar, da man har lånt og anvendt
inventar fra andre plejehjem.
Midlerne vil blive anvendt til samme formål i 2018 som beskrevet i 2017.

Tabel 2. Fordeling af midler som søges overført til 2018 fordelt
på udgifter
Fordelingen skal angive, hvad midlerne vil blive brugt til i 2018
Kr.
Samlet beløb
4.693.734
Lønudgifter (mere personale mhp.
3.775.720
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
918.014
Anskaffelser
Andet
Dialog og administration mv.
Søgt overført i alt
4.693.734
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen søger overført. Specificer hvis posten
’Andet’ benyttes
BOKS 2
Det bekræftes, at midlerne anvendes inden for formålet
en værdig ældrepleje i 2018
(Sæt kryds)
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