
Chefteamindstilling: Frikommuneforsøg - tilkøbsydelser 

Den 14. december 2017, Sundhed 

Baggrund: 
På Rådmandsmøde den 2. november blev der bestilt en ”behovsafdækning” som afsæt for arbejdet med 

at definere tilkøbsydelser i MSO. Denne behovsafdækning (bilag 1) inddrager eksisterende erfaringer 

samt en hurtig rundspørge blandt væsentlige interessenter, herunder områderne. Behovsafdækningen er 

et bidrag for at indsnævre ”scope for opgaven: målgruppe samt omfang/karakter af udbudte ydelser. 

Målgruppe:  

• Afdækningen peger på, at der skal arbejdes videre med både plejehjem og hjemmeplejen 
Ydelser (fælles konklusion for plejehjem og hjemmepleje): 

• Primært behov for praktiske ydelser 

• Behov varierer – fordel at kunne skræddersy tilbud – dvs. ikke decideret katalog over ydelser 

• Tilbuddet kunne være mulighed for køb af halve og hele timer til praktisk hjælp takst. Kan anven-
des både til at få udført hjælp eller til at facilitere (bygge bro til private tilbud) 

• Behovet primært på ydelser inden for serviceloven. Dertil kommer opgaver, hvor vi faciliterer kon-
takt til private udbydere 

• I første omgang foretrækkes fokus på at anvende eksisterende faggruppers kompetencer  
 
Ovenstående kan opsummeres som ”model 1 og 2” (klippekort+ + facilitatormodel) jf. uddrag af udkast til 
projektbeskrivelse (bilag 2, afsnit 3). 
Der skal formentlig udregnes separate priser for hhv. plejehjem og hjemmepleje, da overhead udgifter vil 
være forskellige (erfaringer fra andre kommuner + private). 
 
Tilkøbsydelser afprøves i overensstemmelse med ”Al magt til borgerne”. Skulle behovet for at udvide mo-
dellen vise sig på sigt, kan der ansøges om en udvidelse af ordningen. 

Beslutninger: 
Det indstilles til Rådmand og chefteam at 

• Der arbejdes videre med at udbyde tilkøbsmuligheden i både plejehjem og hjemmepleje  

• Der arbejdes videre med model 1 og model 2 (klippekort+ + facilitator) 

• Beslutte om vi på nuværende tidspunkt ser behov for Byrådsindstilling eller udvalgsbehandling 

• At der igangsættes et forberedelsesprojekt jf. organisering i projektbeskrivelsen (bilag 2 afsnit 5) 
med henblik på at udarbejde en egentlig beskrivelse, evt. Byrådsindstilling og ansøgning til mini-
steriet 

Effekt og målopfølgning: 
Som en fast del af frikommuneforsøgene skal der udarbejdes et evalueringsdesign. Indenrigsministeriet 
har indgået aftale med VIVE (tidligere KORA) om sparring vedrørende dette.  
Den ene arbejdspakke i projektbeskrivelsen omhandler netop dette. Bud på elementer i evalueringsdesig-
net kunne være: 

• Måling på efterspørgsel (omsætning) 

• Øget tilfredshed (tilfredshedsundersøgelse i hjemmepleje og plejehjem) 

Implementering: 
Selve implementeringen er en del af den opgave, som arbejdsgrupperne skal løse og er derfor ikke be-
skrevet i indstillingen.  

 

Kommunikation: 
 
Aarhus kommune deltager sammen med København, Odense, Esbjerg og Randers i et frikommunenetværk 
under overskriften ’Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder’. Det er under denne over-
skrift, at frikommunenetværket ønsker at gøre sig erfaringer med at udbyde diverse tilkøbsydelser. 
 
Chefteamet har i dag besluttet, der i den følgende tid skal arbejdes med at organisere muligheden for tilkøbs-
ydelser i både plejehjem og hjemmepleje i MSO. Målet er, at borgerne vil kunne købe diverse praktiske tilkøbs-
ydelser efter sommerferien 2018.  
Den kommende tids arbejde vil bl.a. præcisere ydelser, priser, arbejdsgange kommunikation osv. I den forbin-
delse inddrages relevante videnspersoner i arbejdet. 
 
Som leder skal du: 
Overveje om du gerne vil bidrage i forberedelsesarbejdet. Der kommer direkte forespørgsel til direktionerne 
inden jul. Derudover ved du nu, hvad der er i støbeskeen. 
 

Denne indstilling er (Sæt X): 
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Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Chefservice 

    

Ansvarlig/Navn: Sundhed: Marianne Stefansson  
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Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

Tiltaget skal være udgiftsneutralt 
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Sparring på Rådmands-
møde 

Rådmandsmøde Projektorganisering på 
plads 

CT godkendelse af By-
rådsindstilling 

Byrådsbehandling Ansøgning til Indenrigsmini-
steriet 



Referat: 

Chefteamet besluttede, at  

• Der arbejdes videre med at udbyde tilkøbsmuligheden i både plejehjem og hjemmepleje  
• Der arbejdes videre med model 1 og model 2 (klippekort+ + facilitator) 

• Udvalget orienteres 
• Der igangsættes et forberedelsesprojekt jf. organisering i projektbeskrivelsen (bilag 2 afsnit 5) med henblik på at udarbejde en 

egentlig beskrivelse, evt. Byrådsindstilling og ansøgning til ministeriet 
 

Der var enighed om, at det skal være en enkel/simpel organisering af opgaven. Første skridt er hjemmeplejen herefter plejehjem.  

 


