Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2016

Kommune: Norddjurs
Tilskud: 8.160.000 kr.
Link til værdighedspolitik:
http://www.norddjurs.dk/media/3924498/vaerdighedspolitik-fornorddjurs-kommune.pdf

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
8.160.000
Livskvalitet
1.531.000
Selvbestemmelse
1.531.000
Kvalitet, tværfaglighed og
5.063.000
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
En værdig død
Andet
Udarbejdelse af værdighedspolitik,
35.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
8.160.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager.
BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning
kommunens værdighedspolitik
Omdannelse af 14 ældreboliger på Grønnegården fra
tryghedsboliger til plejeboliger
Norddjurs Kommune har i 2014 taget 42 nye ældreboliger i brug på
Grønnegården i Grenaa. Boligerne er placeret i umiddelbar nærhed af
Plejecenter Violskrænten med 84 plejeboliger og tilhørende aktivitetscenter.
Boligerne på Grønnegården har hidtil fungeret som tryghedsboliger, hvor
beboerne har modtaget hjemmehjælp og haft adgang til sociale aktivitetstilbud
på Violskrænten.
Det indgår som et væsentligt element i Norddjurs Kommunes
værdighedspolitik, at der skal være høj faglig kvalitet og kontinuitet og helhed
i de ydelser, der leveres til kommunens ældre borgere.
For at sikre kvaliteten og kontinuiteten i boligtilbuddet og for at undgå behovet
for et boligskifte i takt med, at de nuværende ældre beboeres plejebehov bliver
større, foreslås det, at boligerne på Grønnegården gradvis omdannes til
egentlige plejeboliger i perioden 2016-2018. Tilvæksten af plejeboliger gør det
desuden muligt at imødekomme det stigende behov for boliger til ældre med et
stort plejebehov som følge af den demografiske udvikling i kommunen.
I forbindelse med omdannelsen til plejeboliger tilknyttes Grønnegården

organisatorisk og ledelsesmæssigt til Plejecenter Violskrænten, og der tilføres
som udgangspunkt de samme personaleressourcer til boligerne de to steder.
Dette medfører en merudgift til ledelse og til fast personale i dag-,
aften- og nattevagt på Grønnegården på ca. 229.000 kr. pr. bolig (netto).
I 2016 omdannes én etage med 14 boliger på Grønnegården til plejeboliger,
hvilket medfører en samlet merudgift på 3,203 mio. kr. (netto).
I 2017 og 2018 er det planen gradvis at omdanne de resterende 28
tryghedsboliger, der er fordelt på to etager i byggeriet, til plejeboliger.
Anskaffelse af velfærdsteknologi
Det fremgår af Norddjurs Kommunes værdighedspolitik, at
velfærdsteknologi skal anvendes til at styrke ældre borgeres livskvalitet og
selvbestemmelse. Nye teknologiske løsninger kan ligeledes medvirke til at
styrke den faglige kvalitet på ældreområdet.
I den forbindelse foreslås det, at der i 2016 anvendes 3,062 mio. kr. til indkøb
af en bred vifte af velfærdsteknologiske løsninger – herunder indkøb af
telemedicinske løsninger til indførelse af bl.a. virtuel sygepleje og virtuel
træning/genoptræning, indkøb af programmerbare maskiner som f.eks.
støvsuger- og gulvvaskerobotter, indkøb af automatiske vendesystemer til
forebyggelse af liggesår og minimering af behovet for at vende borgerne om
natten, indkøb af desinficerings- og hygiejneløsninger, der kan reducere
risikoen for infektioner, indkøb af træningshjælpemidler som f.eks.
vægtaflastende løbebånd samt indkøb af tryghedssystemer i form af bl.a.
systemer til komfurvagt, sengevagt og faldmonitorering.
Fastholdelse af nuværende kvalitets- og serviceniveau på ældreområdet
Norddjurs Kommune har i 2015 modtaget et tilskud på 8,229 mio. kr. fra den
statslige pulje til løft af ældreområdet. Dette har medført en væsentlig
forbedring af kvaliteten af de serviceydelser, der leveres på området.
Midlerne er således blevet anvendt til indførelsen af rengøring hver 2. uge i
stedet for hver 3. uge hos hjemmeboende hjemmehjælpsmodtagere, en
forbedring af mulighederne for, at ældre borgere kan komme i bad flere
gange om ugen, en styrkelse af sygeplejen og indsatsen vedrørende
patientsikkerhed, en styrkelse af arbejdet med netværksrehabilitering og
vedligeholdelsestræning samt en styrkelse af trænings- og
aktivitetstilbuddene på plejecentrene.
I forbindelse med omlægningen af det statslige tilskud, så det fra og med
2016 modtages via bloktilskuddet, er der kun budgetteret med en indtægt på
6,369 mio. kr., idet midlerne nu fordeles efter kommunernes
beskatningsgrundlag i stedet for efter antal ældre borgere i kommunerne.
Dette medfører, at der på nuværende tidspunkt mangler 1,860 mio. kr. årligt
til finansiering af det løft af kvalitets- og serviceniveauet på ældreområdet,
der har fundet sted i 2015.
Det indgår som et væsentligt element i Norddjurs Kommunes
værdighedspolitik at sikre en høj faglig kvalitet og kontinuitet i de ydelser,
der leveres på ældreområdet.
Det foreslås derfor, at der i 2016 anvendes 1,860 mio. kr. fra tilskuddet til en
mere værdig ældrepleje til at sikre en videreførelse af de kvalitets- og
serviceforbedringer, der i 2015 er blevet iværksat med puljemidlerne til løft
af ældreområdet, og som ellers vil skulle reduceres i 2016.
Tabel 2. Budget 2016 fordelt på udgifter
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Kr.
Samlet beløb
8.160.000
Lønudgifter (mere personale mhp.
5.063.000
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
Anskaffelser
3.062.000
Andet
Udarbejdelse af værdighedspolitik,
35.000
dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
8.160.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager.
BOKS 2
Kommunens budget for 2016
Det bekræftes, at de i tabel 2 angivne midler
ligger udover kommunens allerede vedtagne budget for
2016
(Sæt kryds)
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