Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere
værdig ældrepleje i 2017
Kommune: Norddjurs
Tilskud: 8.292.000 kr.
Link til værdighedspolitik:
http://www.norddjurs.dk/media/3924498/vaerdighedspolitik-fornorddjurs-kommune.pdf
Tabel 1. Budget for 2017 fordelt på områder
Kr.
Samlet beløb
8.292.000
Livskvalitet
943.000
Selvbestemmelse
943.000
Kvalitet, tværfaglighed og
6.406.000
sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
En værdig død
Andet (…)
Dialog og administration mv.
Udmøntning i alt
8.292.000
Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager. Specificer hvis posten ’Andet’
benyttes
BOKS 1. Hvorledes understøtter den valgte udmøntning
kommunens værdighedspolitik i 2017
Livskvalitet og selvbestemmelse:
Fastholdelse af nuværende serviceniveau i hjemmeplejen og etablering af
rehabiliteringsteam
Som følge af den demografiske udvikling er der stigning i aktiviteten for
hjemmeboende borgere, der modtager pleje og omsorg. Der vil således være
merudgifter for at fastholde det nuværende serviceniveau.
Norddjurs Kommunes værdighedspolitik lægger stor vægt på at styrke
borgernes livskvalitet og selvbestemmelse.
Det skal blandt andet ske ved at tage afsæt i de enkeltes behov, og gøre den
enkelte ældre mest muligt selvhjulpen gennem rehabilitering og genoptræning.
En del af midlerne anvendes således til etablering af et rehabiliteringsteam, der
med en individuel og målrettet indsats kan gøre den rehabiliterede indsats i
Norddjurs Kommune endnu bedre.
For at fastholde det nuværende kvalitets- og serviceniveau er der behov for et
tilskud på 1,886 mio. kr. i 2017.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Omdannelse af 28 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, omdannes Grønnegården gradvis 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 er én etage med 14 boliger på Grønnegården omdannet til plejeboliger.
I 2017 og 2018 er det planen gradvis at omdanne de resterende 28
tryghedsboliger, der er fordelt på to etager i byggeriet, til plejeboliger.
I 2017 vil to etager med i alt 28 boliger være omdannet til plejeboliger, hvilket
giver en samlet udgift på 6,406 mio. kr. (netto).

Tabel 2. Budget 2017 fordelt på udgifter
Samlet beløb
Lønudgifter (mere personale mhp.
flere varme hænder)
Kompetenceudvikling af personale
Anskaffelser
Andet (…)
Dialog og administration mv.
Udmøntning i alt

Kr.
8.292.000
8.292.000

8.292.000

2

Note: Midlerne skal fordeles på overskrifterne og summe til det
beløb, som kommunen modtager. Specificer hvis posten ’Andet’
benyttes. Posten ’anskaffelser’ specificeres også, hvis relevant

BOKS 2
Bekræftelse redegørelse
Det bekræftes, at tabel 1 og 2 angiver det forventede forbrug
af
værdighedsmidlerne, og at midlerne anvendes til en mere værdig
ældrepleje i 2017 (Sæt kryds)
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