
Rådmandsindstilling: Frikommune pr. 1. juli 2018 ift. dokumentation af klippekort på plejehjem 

Den 21 august 2018: Sundhed  

Baggrund: 
Folketinget har godkendt frikommuneforsøg vedr. fritagelse for dokumentationskrav til ministeriet ved brug 
af midler fra klippekortsordningen til plejehjemsbeboere. Fritagelsen ville kunne træde i kraft pr. 1. juli 
2018.  
 
Rådmand og Chefteam beslutter i forbindelse med denne indstilling, hvilke minimumskrav, der skal være 
gældende for registreringen i MSO i resten af 2018. Klippekortsordningen overgår til bloktilskud pr 1. ja-
nuar 2019. Den indstillede praksis kan dermed fortsætte også efter frikommuneforsøgets ophør. 
 
Baggrunden for ansøgning om godkendelse som frikommune er den væsentlige administration, der finder 
sted i forbindelse med klippekortene. Kravene blev skærpet efter regnskabsaflæggelsen for 2016, hvor 
revisionen ikke ville godkende den lavpraktiske papir-praksis, der oprindeligt var lagt op til. 
 
Efter rundspørge blandt flere forstandere er det den praksis flere ønsker at gå tilbage til. Frikommunefor-
søget betyder fritagelse for dokumentation – men ikke en afskaffelse af klippekortet og dets formål. Derfor 
ønsker de fleste at fastholde en form for registrering til kommunikationsbrug og som fastholdelse af formå-
let, mens andre slet ikke mener, at registrering bidrager til noget, og at forvaltning af ordningen sagtens 
kan finde sted som en tillidsbaseret dialog. Alle er enige om, at indtastningen til central afrapportering i Ex-
cel ikke bidrager til nogen værdi, men derimod optager tid. 
 
Rundspørgen peger med andre ord på, at forstanderne er klar over formålet med klippekortet, at de fortsat 
vil introducere til ordningen i indflytningssamtalen og administrere ordningen ift. borger og pårørende. De 
ønsker imidlertid at blive sat fri ift. lokalt til af finde den mest smidige administration. Et flertal peger på, at 
papirregistreringen på borgers eget ark er et nyttigt værktøj både for medarbejdere, beboere og deres på-
rørende. 
En umiddelbar konsekvens af en fritagelse fra dokumentation er, at der ikke kan udfærdiges regnskab ef-
ter datoen for ikrafttrædelse. Anbefalet skæringsdato ift. sidste regnskabsaflæggelse; 1. juli 2018. 
 
Ledetråde: al magt til borgerne, slip medarbejderne fri. Desuden understøtter initiativet MSO- og Aarhus 
forenkler. 

Beslutninger: 
Det indstilles, at 

• Forstanderne slippes fri ift. registrering, men er forpligtede til fortsat at administrere klippekorts-
ordningen efter det oprindelige formål. Evt. tro og love erklæring. 

• Chefteamet tiltræder, at der ikke er mulighed for regnskab efter ikrafttrædelse 

• Vedlagte evalueringsdesign (spørgeramme) vedtages. Bilag 1 

• Resultat af evalueringen forelægges Rådmand og chefteam senest januar 2019 med henblik på 
at finde den bedste administration af ordningen, når finansieringen overgår til bloktilskud på 1. 
januar 2019 

Effekt og målopfølgning: 
Evaluering gennemføres i december 2018 jf. bilag 1 

 

Kommunikation: 
 
Chefteamets beslutning formidles gennem Chefteamets 5 minutter og via direkte mails til forstanderne 
 
Frikommune-godkendelsen lægges på aarhus.dk og teksten redigeres i overensstemmelse med chefteamets 
beslutning. 
 
Portalsiden for klippekort opdateres – nuværende registreringsvejledninger tages af. 
 
Ældrerådet orienteres og inddrages ift. evalueringsspørgsmålene. 
 
 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Sekretariatet, Økonomi 

    

Ansvarlig leder/afdeling: Jens Lassen, Sundhed 

Deltager på mødet: Marianne Stefansson 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

Ingen økonomiske konsekvenser 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2018 2019 2020 2021 

    
 

 

  21. juni august  August 1. september December 1. januar 2019 

    

Ansøgning og ministeriel 
godkendelse af frikommu-
neansøgning med effekt 1. 
juli 

Chefteam-møde Dialog med ældreråd om 
model og evalueringskrite-
rier 

Udmelding og effektuering 
af ny registreringsproce-
dure Næste skridt 

Gennemførelse af evalue-
ring – afrapportering til mi-
nisteriet 

Model med udgangspunkt i 
evalueringsresultat. Klippe-
kortsmidler overgår til bloktil-
skud 

 



Referat: 

Chefteamet besluttede, at 

• Forstanderne slippes fri ift. registrering, men er forpligtede til fortsat at administrere klippekortsordningen efter det oprindelige formål. Chefteamet 

tiltræder, at der ikke er mulighed for regnskab efter ikrafttrædelse 

• Vedlagte justerede evalueringsdesign (et spørgsmål) vedtages. Bilag 1 

• Resultat af evalueringen forelægges Rådmand og chefteam senest januar 2019 med henblik på at finde den bedste administration af ordningen, når 

finansieringen overgår til bloktilskud på 1. januar 2019 

 

Det er vigtigt, at ordningen introduceres ved indflytningssamtalen, tro- og love-erklæring for forstandere, kontaktperson involveres og det undersøges om de kan tages et 

spørgsmål med i tilfredshedsundersøgelsen. 

 


