
Værdighedsmilliarden 2019
Ramme på 8.796.000 kr. Midlerne skal søges inden 15.11.18. 

Budget og forbrug 2018:
Emne Budget 2018 Forbrugt 2018
Demenskoordinator + aflaster  910.000 kr. 810.000 kr.
Værdighedskoordinator 510.000 kr. 690.000 kr.
Mad & Måltider 450.000 kr. 350.000 kr.
Plejecentre - medbestemmelse 2.770.000 kr. 2.900.000 kr.
Den Sociale Dimension 3.458.000 kr. 2.600.000 kr.
Velfærdsteknologi: Nødkald, DialogNet + div. teknologi 500.000 kr. 1.480.000 kr.
Revision, regnskab 30.000 kr. 30.000 kr.
I alt 8.628.000 kr. 8.860.000 kr.

Forslag til budget i år 2019:
Emne: Budget
Demenskoordinator + demensaflaster
Demenskoordinatoren arbejder med planlægning og 
koordinering af alle initiativer i forhold til arbejdet med 
demens. Demensaflasteren er aflaster for pårørende, 
hovedsagelig aften og weekend, der har en dement 
boende i eget hjem.

810.000 kr.

Værdighedskoordinator
Værdighedskoordinatoren arbejder med planlægning og 
koordinering af alle initiativer i forhold til 
velfærdsunderstøtte via hjælpemidler, teknologi og it.

690.000 kr.

Mad & Måltider
Der arbejdes tværfagligt mellem køkken og plejepersonalet 
på alle plejeafdelinger. Formålet er at skabe de bedste 
rammer og betingelser for at borgeren kan indtage sin mad 
i et godt spisemiljø samt et optimeret samarbejde omkring 
måltiderne. Endvidere vil der i 2019 arbejdes med dysfagi-
venlig kost til ældre der har svært ved at tygge og sluge 
alm. mad.

434.000 kr.

Plejehjem – medbestemmelse
Puljen fordeles mellem plejehjemmene, der har egen plan 
for, hvordan pengene bruges i forhold til borgernes 
medbestemmelse.

2.618.000 kr.

Den sociale Dimension
Den Social Dimension er opsøgende i forhold til ensomme 
borgere i eget hjem. Borgerne ”tages i hånden” til social 
aktiviteter. Det kan være klippekortsordningen, 
Ældresagens aktiviteter eller aktiviteter på plejehjemmene. 

2.600.000 kr.

Velfærdsteknologi 
Indkøb af teknologi, hjælpemidler mv., med fokus Demens 
og større selvmestring i eget hjem og på plejehjemmene.

1.414.000 kr.

Pårørende
Støtte pårørende til borgere med tilbud om ’Åben 
rådgivning’ ved Demenskonsulent.

150.000 kr.



Støtte og vejlede pårørende og borgere i den gode 
overgang fra diagnosen stilles, til der opstår behov for 
hjælp og aflastning, og frem til den sidste tid.
En værdig død
Understøtte udbredelsen Vågetjenesten til hele 
kommunen ved Frivilligkoordinator. Vågetjenesten 
tilbyder, at ingen behøver at være alene ved livets 
afslutning. Vågetjeneste tilbydes, både hvor der er 
pårørende, og hvor den døende er uden pårørende.

50.000 kr.

Revision 30.000 kr.
I alt for 2019 8.796.000 kr.


