
                                                                                                                                                             
                                                                                       Ældrerådet Slagelse 

 

Forebyggelses- og Seniorudvalget                                                                       16.9.2021 

Slagelse kommune                                                                                                BJ          

Høringssvar 

Anvendelse af midler til Bedre bemanding i 2022 og frem 
 
Forebyggelses- og Seniorudvalget har på sit møde den 7. september 2021 principgodkendt anvendelsen af 
midler til Bedre Bemanding i 2022 og dermed påbegyndt drøftelser omkring fremtidig anvendelse.  Sagen er 
sendt i høring hos Ældrerådet.  

Ældrerådet kan tilslutte sig Forebyggelse- og Seniorudvalgets principgodkendelse af, at midlerne til Bedre 
Bemanding i 2022 og frem anvendes til igangværende indsatser, samt at udmøntningen gøres permanent 
og midlerne dermed tilføres Forebyggelses- og Seniorudvalgets budgetramme for 2022 og frem. 

Fra 2022 overgår puljemidlerne til at blive udmøntet som en del af de generelle bloktilskud til 
kommunerne.  

I 2021 udgør Slagelse kommunes andel 7,6032 mio. kr. Det forventes at tilskud i 2022 er i samme 
størrelsesordning, der er pt. Ikke modtaget oplysning herom. 

Byrådet skal i forbindelse med budgetlægningen for 2022 tage stilling til, at disse midler tilføres 
Forebyggelses- og Seniorudvalgets budgetramme for 2022 og frem.  

Midler til Bedre Bemanding anvendes fuldt ud til medarbejderløn. De pågældende medarbejdere er pt. 
tidsafgrænset ansat, hvilket bevirker usikkerhed, udfordringer i forhold til rekruttering, fastholdelse og 
arbejdsmiljøhensyn.  

Midlerne er øremærket til et løft af ældreområdet for at opnå en Bedre Bemanding, og skal i videst muligt 
omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i 
fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere i henholdsvis 
hjemmeplejen og/eller plejehjem. 

Af midlerne til Bedre Bemanding anvendes fra 2020 fast 2.663 mio. kr. til indsats i midlertidige boliger på 
Blomstergården. Dette har Ældrerådet støttet i forbindelse med høring i 2019.  

De resterende midler ca. 4.9 mio. kr. er i 2020 besluttet anvendt til at videreføre de indsatser, der var 
igangsat tidligere år:  

 Opjustering af/øget hjemmehjælp og hjemmetræningstid i borgeres private hjem med afsæt i borgers 
eget mål, med 4.5 mio.kr. 

 Øget bemanding omkring neuro rehabilitering i borgers eget hjem, med 0,4 mio. kr.  

Ældrerådet har støttet ovennævnte indsatser i forbindelse med høring i 2020.  

Ældrerådet kan fortsat støtte de gode intentioner om mange flere medarbejderressourcer i ældreplejen.  
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Konklusionerne i evalueringen af anvendelse af midlerne til Bedre Bemanding underbygger fuldt ud 
anbefalingen af, at udmøntningen gøres permanent, og at midlerne dermed tilføres Forebyggelses- og 
Seniorudvalgets budgetramme for 2022 og frem. 

Venlig hilsen 

Birgit Jørgensen 
Slagelse Ældreråd 

 

 

   

 

           

                                                                                                                    

 

  

 

 

        

                                                                                                                                                                                              

 

 

 


