
Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for Udvalget for Social Omsorg 
Mødet den 6. marts 2017

side 1 af 2

27.42.20-Ø34-1-17

28.        Ansøgning om klippekort til plejehjemsbeboere

Beslutningstema

Udvalget drøfter oplæg til principper i ansøgningen fra Hedensted Kommune til puljen om 
klippekort til plejehjemsbeboere.

Økonomi

Hedensted Kommunes andel af midlerne til klippekort til plejehjemsbeboere er årligt i 2017 og 
2018 godt 3 mio. kr. Der tages i opslaget til puljen forbehold for vedtagelsen af Finansloven for 
2018.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

-

Historik

Finanslovsaftalen for 2017 har afsat midler således, at kommunerne kan søge om andel af 
midlerne på samlet set 380 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hedensted Kommune har mulighed for at få andel i den centrale pulje om klippekort for 
beboere på plejecentre. Samlet set vil kommunen kunne søge 3 mio. kroner i 2017 og 3 mio. 
kr. i 2018 til formålet. Herefter vil midlerne overgå til bloktilskuddet. I ansøgningen til 
ministeriet, der pga. ansøgningsfristen, skal være sendt inden det kommende, ordinære 
udvalgsmøde, vil administrationen lægge vægt på følgende elementer:

 Det primære fokus vil være én- til én-ydelser på plejecentret i form af eksempelvis: 
Ekstra rengøring, kort-spil, kigge fotoalbum og gå-ture. Der vil også være mulighed for 
at spare sammen til større ting, som ledsagelse til kirkegården eller eksempelvis 
indkøbsture. 

 Erfaringerne fra klippekortet på frit valgsområdet var, at busturene var meget søgte, 
men væsentlig mere ressourcekrævende end først antaget, fordi målgruppen kræver 
meget personale i ledsagelsen. Derfor vil kommunen som udgangspunkt ikke reklamere 
så meget for de mere udadgående aktiviteter. Disse udadgående aktiviteter vil primært 
foregå i et andet regi end klippekortet. Øgede transportudgifter kan eksempelvis ikke 
finansieres ved klippekortsmidlerne.

 Der vil blive foretaget en realistisk budgettering, som også inkluderer udgifter til 
materialer, planlægning og opfølgning.

 Ny teknologi vil blive søgt indført og anvendt (Dialognet), som omhandler 
medarbejderansvarliggørelse og borgerinvolvering i den løbende opgaveoversigt på 
plejecentret – således kommunen løbende vil opnå erfaringer med at spare tid til 
registrering.

 Indsatsen i regi af klippekortet skal tage hensyn til principperne i den rehabiliterende 
tankegang.
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Kommunikation

Der vil blive udarbejdet informationsmateriale efter ansøgningen er afsendt. Pårørende til 
plejehjemsbeboere og Seniorrådet vil blive søgt involveret i den proces.

Lovgrundlag

Lov om Finansloven.

Administrationen indstiller,

at udkast til principper i ansøgningen godkendes.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Fraværende: Jeppe Mouritsen og Bent Poulsen
 


