
 

 

 

ÆPOU den 14. marts 2023 

 

 
Side 1 af 2 

Notat – Råderumsforslag  

Med afsæt i notat om nøgletal på baggrund af Rebild Kommunes socioøkonomi, er der udarbejdet følgen-

de forslag og beskrivelser af ændringer i serviceniveau i Center Pleje og Omsorg. Der er tale om justeret-

visitation jf. Indsatstrappe (ydelseskatalog) og ændring af politisk fastlagt serviceniveau. 

 

I nedenstående præsenteres forslag vedr.:  

• Serviceniveau ifm. implementering af indsatstrappe 

• Ændring i klippekort og aktivitetsbeløb 

• Rengøring hver 3. uge  

 

Serviceniveau ifm. implementering af indsatstrappe  
Fastlæggelsen af ydelser til hver enkelt borger sker altid på baggrund af en individuel konkret vurdering, 

som foretages af myndighed/visitationen på ældreompdet. Indsatstrappen er et redskab til at skabe 

overblik over muligheder for støtte, omsorg og pleje, alt efter hvilken grad af indsats borger har behov 

for.  

Indsatstrappen skal benyttes som et redskab af medarbejderne i både myndighed, hjemmeplejen og 

sygeplejen. Som følge deraf er der i praksis lavet to indsatstrapper, en som tager udgangspunkt i tilbud 

efter Serviceloven, og en som tager udgangspunkt i tilbud efter Sundhedsloven.  

Intentionen med begge indsatstrapper er at øge medarbejdernes bevidsthed om, hvordan Rebild Kom-

mune leverer indsatser på den bedste og billigste måde for at understøtte borgers livskvalitet og mulig-

hed for selvstændighed med fokus på kommunens kvalitetsstandard og effektiv udnyttelse af personale-

ressourcerne.  

Ved implementering og brug af indsatstrappen i Center Pleje og Omsorg vil der ses en generel tilpasning 

af serviceniveauet tilpasset borgernes behov for støtte, omsorg og pleje, og deraf reduktion i antal ydel-

ser på området. Potentialet herfor ses bl.a. i notat om Rebilds DNA på ældreområdet. 

Ændring i klippekort 
Rebild Kommune har en klippekortsordnng for både hjemmeboende borgere, der er bevilget hjemmepleje 

og for borgere på plejehjem. Ingen af ordningerne er lovpligtige, og der kan således besluttes et andet 

serviceniveau på området. Klppekortet til plejehjemsbeboere var tidligere en ordning med særligt stats-

ligt tilskud, som for et par år siden blev omlagt til almindeligt bloktilskud. Klippekortsordningen for 

hjemmeboende er indført alene på kommunalt initiativ. 

Klippekort til hjemmeboende borgere 
Klippekortet har til formål at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, bl.a. ved at 

afhjælpe ensomhed ved at give borgerne mulighed for deltagelse i sociale aktiviteter eller ved at give 

dem mulighed for ekstra hygge og samvær i eget hjem, eller en gåtur i området.  

Klippekortet er i dag kendetegnet ved, at det er fast planlagt for borgerne, og at de får leveret et klip pr. 

uge. Tilgangen til klippekortet kan med fordel ændres til sin oprindelig tilgang, sådan at borgere får tildelt 

et klippekort med et antal klip á en fast varighed, hvortil borgerne selv kan bestemme hvornår og hvor 

mange klip, de ønsker at bruge på en gang. Det vil sige, at borgerne bliver mere medbestemmende over, 

om de vil have et klip om ugen, eller evt. samle fire klip på en måned til en længerevarende aktivitet.   
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Klippekort til hjemmeboende borgere er i 2023 blevet ændret i frekvens med 12 uger, så der nu leveres 

klippekort i 40 af årets 52 uger.  

Halvere frekvensen af klippekort 

Hvis udvalget vælger at halvere frekvensen af klippekortene fra 40 ugers klip til 20 ugers klip af 1 times 

varighed, vil det betyde en forventet årlig besparelse på klippekortene på ca. 0,5 mio. kr. 

Halvere antallet af minutter pr. klip 

Hvis udvalget vælger at halvere klippekortenes varighed fra 1 time til 30 minutter, vil det på årsbasis 

også give en besparelse på klippekortene på ca. 0,5 mio. kr. 

Brug af klippekort til rengøring 

Data viser at ca. 1/3 af klippekortene i dag bruges til rengøring. Hvis udvalget vælger at klippekortene 

fremover ikke skal bruges til rengøring, vil det på årsbasis give en besparelse på ca. 0,3 mio. kr. 

Afskaffe klippekort til hjemmeboende 

Der er også mulighed for at klippekortsordningen til hjemmeboende afskaffes, hvilket på årsbasis vil ud-

løse ca. 1,1 mio. kr. i budgetbesparelse. 

Klippekort til beboere på ældrecentre 

Der er afsat ca. 2,0 mio. kr. til klippekort til beboerne på ældrecentrene inkl. friplejehjem i kommunen. 

Udvalget har mulighed for både at afskaffe klippekortsordningen eller f.eks. halvere tilbuddet således, at 

besparelsen til klippekort på årsbasis kan spænde mellem 1-2 mio. kr. årligt.  

Aktiviteter for beboere på ældrecentre 

I dag er der afsat 15 minutter pr. beboer om ugen til aktiviteter. Såfremt der ikke afsættes beløb hertil 

vil det indebære en besparelse svarende til 0,7 mio. kr. med helårseffekt. 

Rengøring hver 3. uge.  
Borgere tilbydes i dag rengøring hver anden uge på ca. 45-60 minutter pr. besøg. Ved at ændre frekven-

sen til rengøring hver tredje uge, vil antallet af planlagte hjemmeplejetimer (praktisk hjælp) falde, sva-

rende til ca. 1,2 mio. kr. i forventet helårseffekt på myndighed SEL.  

Forvaltningen har lavet en forespørgsel hos seks nordjyske kommuner om deres serviceniveau for fre-

kvensen af rengøring. Forespørgslen viser, at halvdelen af kommuner leverer rengøring hver anden uge, 

og den anden halvdel leverer rengøring hver tredje uge.  

Vælger udvalget at ændre på dette udvalgte område med virkning fra 1. maj 2023 vil det forventeligt 

have en effekt på ca. 0,7 mio. kr. i 2023 alene.  

Hvor ofte og hvor meget rengøring en borger har behov for, er altid en konkret individuel vurdering, og 

det vil det også være i fald rengøring som udgangspunkt tilbydes hver tredje uge. Det betyder, at hvis en 

borger vurderes at have behov for rengøring hver uge, vil de stadig få dette.  

I nedenstående tabel kan det ses, at nogle borgere i dag modtager rengøring både mere og mindre end 

hver anden uge.  

 


