Chefteamindstilling: Deltagelse i friinstitutionsforsøg
Den 29. juni, Ledelsessekretariatet

Kommunikation:

Baggrund:
Ældreministeriet har godkendt Sundhed og Omsorgs ansøgning om deltagelse i friinstitutionsforsøg med
plejehjemmene Augustenborggade (Marselisborg) og Hestehavehusene (Viby-Højbjerg).
Som friinstitution får plejehjemmene i en periode på tre år mulighed for at blive fritaget fra dele af
eksisterende statslige og kommunale regler og regulering, for i stedet at afprøve styring via resultatmål.
Formålet er, at institutionerne fx oplever mindre uhensigtsmæssig dokumentation, færre proceskrav og
større frihed i driften af plejehjemmene.
Sundhed og Omsorg deltager i forsøget i et partnerskab med Ældreministeriet, KL, Indenrigsministeriet, 12 andre deltagende kommuner med to plejehjem hver og Finansministeriet.
Mere information om deltagelse i forsøget samt selve ansøgningen fremgår af bilag 1.
Chefteamet skal beslutte, hvordan Sundhed og Omsorgs videre deltagelse i friinstitutionsforsøget
forankres og bedes samtidig give sin tilslutning til, at der er ledelsesmæssig opbakning til også at se på
interne regler og retningslinjer.

Beslutninger:
Chefteamet skal beslutte, hvordan Sundhed og Omsorgs deltagelse i friinstitutionsforsøget forankres
organisatorisk:
Det anbefales, at deltagelsen forankres i en styregruppe bestående af forstanderne og
områdecheferne for de to deltagende plejehjem, programleder for MSO forenkler, en medarbejder fra
analyse og en jurist. Tovholderen for friinstitutionsforsøget understøtter styregruppen og sørger for
løbende tilbageløb til chefteamet og fremlægger hvilke regler og retningslinjer der søges om
fritagelse fra for chefteamet på vegne af styregruppen.
Derudover bedes Chefteamet forholde sig til, hvordan deltagelsen i forsøget understøttes ledelsesmæssig:
Det anbefales, at chefteamet giver ledelsesmæssig opbakning til, at interne regler og retningslinjer
indgår i forsøget.

Deltagelse i friinstitutionsforsøg understøtter MSO forenkler og Aarhus forenkler, om afbureaukratisering og
regelforenkling.
Derudover følger det Sundhed og Omsorgs strategi og den medarbejderrettede ledetråd om ’slip
medarbejderen fri’ og den borgerettede ledetråd om ’vi holder borgeren væk’.

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling

X

Lukket indstilling

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: område Marselisborg, område Viby-Højbjerg, S&U staben
(programleder for MSO forenkler) og analyse.
Ansvarlig/Navn: Jakob Flou (tovholder for friinstitutionsforsøg)
Deltager på mødet: Jakob Flou tlf. 41 85 50 61

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X)
Afd. grundbudget

X

MSO’s fælles opsparing

Afd. opsparing

Effekt og målopfølgning:
Formålet med friinstitutionsforsøget er, at de deltagende plejehjem fritages fra gældende regler og
retningslinjer for i stedet at styre efter resultatmål
Fastsættelsen af de konkrete resultatmål vil ske ud fra hvilke regler og retningslinjer der udpeges og effekt
og målopfølgningen sikres ved, at disse resultatmål løbende rapporteres.
Ønsket er, at fokus for de opstillede resultatmål er på borgerne og medarbejderne. Med afsæt heri kan der
eksempelvis opstilles en række overordnede resultatmål med afsæt i årlige bruger- og
medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Der kan opstilles overordnede resultatmål for;
•
Borgernes tilfredshed med plejehjemmet
•
Borgernes følelse af hjemlighed på plejehjemmet
•
Borgernes helbred
•
Borgernes oplevelse af ensomhed og oplevelser i hverdagen
De konkrete resultatmål udvikles i regi af partnerskabet (juni-september 2018).

Deltagelse i friinstitutionsforsøget medfører ikke udgifter.

Direkte udgifter (Angiv kr.)
2018

2019

2020

2021

-

-

-

-

Implementering:
Implementeringen følger en fastsat plan for partnerskabet:
Maj-september 2018 – konkretisering af hvilken regulering der skal fritages for.
September-maj 2019 – ansøgning kommunalt og nationalt om fritagelse
Maj 2019-december 2021 – friinstitutionsforsøg gennemføres.

Maj 2018

29. juni

August-September

september 18 – Maj 19

Maj 2019

december 2021

Godkendelse af
ansøgning

Chefteam-møde

CT godkender regler og
retningslinjer til ansøgning

Ansøgninger behandles

Igangsættelse af forsøg

Afslutning og endelig
evaluering

Referat:
Det blev besluttet, at der ikke skal nedsætte en ny styregruppe for deltagelsen i friinstitutionsforsøget, men at det forankres i den eksisterende organisering
omkring MSO forenkler, hvor der allerede er nedsat en styregruppe.
Chefteamet gav derudover sin opbakning til, at der også vil blive set på lokale, kommunale regler og retningslinjer i forsøget.

