
Overblik over løsninger på stigende priser og mængder, så budgetrammen overholdes hos Udvalget for Ældre og Sundhed

Nr. Løsninger, så budgetrammen overholdes Politikområde 2022 2023 2024 2025

AHLI 1-L Stop for rygestopindsatsen Sundhed            -0,2            -0,2            -0,2            -0,2 
AHLI 2-L Bedre udnyttelse af café tilbud Ældre            -0,3            -0,3            -0,3            -0,3 
AHLI 7-L Robotstøvsugere i hjemmeplejen og på plejecentrene Ældre            -1,4            -1,4            -1,4            -1,4 

      -1,8       -1,8       -1,8       -1,8 I alt



Forslagets navn:

Forslagets nr.:
Ja

Nej
Politisk udvalg Politikområde Kontaktperson
Udvalget for Ældre og Sundhed Sundhed Helle Klink 
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025
Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Resultat i mio. kr. -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Årsvæk

Da puljemidlerne til rygestop udløber i 2021, er en fortsat finansiering af rygestopindsatsen betinget af, at der 
bevilliges midler til området fremadrettet. Finansieringen af rygestop er derfor meldt ind som en opdrift.

Det er ikke muligt at finde finansiering af tiltaget inden for Udvalget for Ældre og Sundheds egen ramme og derfor 
foreslås det, at der ikke fremadrettet bevilges midler til rygestop. Herved reduceres opdriften med 0,2 mio. kr. 
som der ikke skal findes løsninger til. De midler der er afsat i 2021 til rygestopindsatsen er et overført restbeløb af 
værdighedspuljen fra 2018.

Løsning, så budgetrammen overholdes  - Budget 2022-2025

Stop for rygestopindsatsen 

Medfører forslaget serviceændringer?
Er forslaget digitalisering? 

AHLI 1-L

Kerneområde
Aktiv hele livet

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser
Færre borgere vil kunne få hjælp til rygestop. Der er evidens for at ældre, særligt sårbare borgere som tilbydes 
medicin bedre lykkes med rygestop.

Administrative konsekvenser 



Forslagets navn:

Forslagets nr.: AHLI 2-L
Ja

Nej
Politisk udvalg Politikområde Kontaktperson
Udvalget for Ældre og Sundhed Ældre Helle Klink 
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025
Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Resultat i mio. kr. -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Årsvæk

Løsning, så budgetrammen overholdes  - Budget 2022-2025

Bedre udnyttelse af café tilbud

Medfører forslaget serviceændringer?
Er forslaget digitalisering? 

Kerneområde

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser
En lukning af de cafeer, der sælger mindre end 10 portioner, betyder, at de borgere der i dag anvender cafeerne kan opleve at få længere 
afstand til et cafetilbud, alternativt kan der visiteres til madservice i stedet.  Caféerne kan ses i sammenhæng med de aktive centre, og en 
afledte konsekvenser af lukning af de cafeer der sælger mindre end 10 portioner kan betyde, at det aktive center skal have en øget 
opmærksomhed i forhold til at tydeliggøre aktiviteterne i aktiv centeret. For nogle borgere medvirker cafebesøget til at modvirke 
ensomhedsfølelse, men det er vanskeligt at skabe et fællesskab i de caféer, hvor der er få daglige brugere. Denne målgruppe vil 
trivselskonsulenterne have en særlig opmærksomhed på.

Administrative konsekvenser 
Caféerne vil kunne drives mere effektivt, hvis ikke der fortsat skal være cafétilbud, der dagligt bruges af få borgere.
Da personalet i cafeerne er ansat i kombinationsstillinger, hvor de også varetager rengøring, vil det således kræve en anden 
arbejdstilrettelæggelse og evt. revurdering af rengøringsstandard som følge af anden eller mindre anvendelse af lokalerne. Forslaget 
medfører afskedigelser af personale. På grund af procedurekrav ifm. afskedigelser og opsigelsesfrister vil det ikke være muligt at afskedige 
medarbejderne, således at det har økonomisk virkning fra 1. januar 2022, så i praksis vil der skulle afskediges flere medarbejdere end de 
angivne årsværk. Dette vil have betydning for rengøringsstandarden på hele det område hvor café/ rengøring varetager rengøringen. 

Da cafeerne ligger som en integreret del af de aktive centre, er det muligt, at det får en afledt effekt på fremmødet i de aktive centre. Der 
foregår i dag mange aktiviteter i aktivcentrene, hvor deltagerne kommer uden at have spist sin mad i cafeen. Hvis cafeerne lukker i hverdage 
eller weekender vil borgerne i et vist omfang have behov for at deltage i kommunens madordning for hjemmeboende borgere, da 
størstedelen af dem der køber sin mad i cafeerne er visiteret til madordning. 

Med en lukning af de cafeer der sælger under 10 portioner vil det endvidere have den konsekvens, at der ikke gøres rent i weekenderne i 
lokalerne. Men der er fortsat rengøring i andre lokaler i de samme huse, f.eks. Sygeplejeklinik, træningslokaler, hjemmeplejens lokaler mv. 
som skal gøres rent - der vil derfor fortsat skulle være personale på arbejde i weekender og helligdage i flere af husene selv om caféen lukkes.

Produktionen til caféerne udgør ca. 1/4 af køkkenets produktion. Hvis x antal caféer lukkes vil det betyde at køkkenet ikke kan få den 
indtjeneing der er budgetteret med. Det betyder at der ikke er balance i budgettet - udgifterne skal tilsvarende reduceres. Det vil - også her - 
betyde afskedeigelse af personale. I gennemsnit skal produceres 33,44 portioner mindre pr. dag, hvis caféer med under 10 portioner lukkes. 
Derudover bortfalder også en mindre produktion af smørrebrød og energiberigede mellemmåltider til disse caféer.

Aktiv hele livet

Der er stor variation i, hvor mange portioner mad, der sælges dagligt i kommunens caféer varierende fra 4-20 portioner pr. åbningsdag.  For 
at sikre en effektiv drift af caféerne er det nødvendigt, at der kan opnås stordriftsfordele. Samtidig er det svært at opnå fællesskab og 
forebygge ensomhed, hvis der er meget få gæster i en café. Forslaget går derfor ud på at reducere antallet af caféer og i stedet visitere til 
andre tilbud, der hvor der sælges under 10 portioner mad dagligt.



Forslagets navn:

Forslagets nr.:
Nej
Nej

Politisk udvalg Politikområde Kontaktperson

Udvalget for Ældre og Sundhed Ældre Barbara Henriette Lisemose 

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025
Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,4 -1,4 -1,4 -1,4
Resultat i mio. kr. -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

Årsvæk

Løsning, så budgetrammen overholdes  - Budget 2022-2025

Robotstøvsugere i hjemmeplejen og på plejecentrene
AHLI 7-L

Medfører forslaget serviceændringer?
Er forslaget digitalisering? 

Kerneområde

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser
Borgerne skal vænne sig til at der er en robotstøvsuger i deres hjem, og det vil også betyde en nedgang i den tid som 
medarbejderen er i den ældres hjem i forbindelse med rengøringen. Borgerne skal også selv stå for indkøb og betaling af en 
robotstøvsuger.

Administrative konsekvenser 
Der vil være en ændring af arbejdsgange og en implementeringsfase. Bedre arbejdsmiljø for medarbejderen. 

Aktiv hele livet

Robotstøvsugere er en velfærdsteknologisk løsning, der hjælper kommunes medarbejder med at levere velfærdsydelser til 
borgerne på en god og effektiv måde. Formålet med forslaget er derfor at indføre robotstøvsugere i de hjem hvor det er muligt. 
Der vil være hjem, der ikke er egnet hertil og ligeledes vil der være borgere, hvor der er specifikke årsager til at en 
robotstøvsuger ikke er løsningen.


