Åben indstilling Sagsbehandler:
Aftale om finanslov og udmøntning af reserve ☒☐ Lukket
indstilling Jakob Søgaard Clausen
(afløser for den nedlagte satspulje)
Rådmandsmøde – 20-12-2019.

Mødedeltagere:

Baggrund
Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023 (satspulje)
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance har den 20. november 2019 indgået aftale om udmøntning
af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023. Reserven
afløser den nedlagte Satspulje.
For Sundhed og Omsorg er følgende punkter relevante:
1) Der afsættes 244 mio. kr. i alt i 2020-2023 til fortsat at understøtte nogle af indsatserne i
demenshandlingsplanen. Relevant at fremhæve:
o
Pulje til lokale og landsdækkende demensvenlige aktiviteter, herunder demensvenlige
boformer for mennesker med demens sammen med deres pårørende (16 mio. kr.).
o
Pulje til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin (24 mio.
kr.).
2) Der afsættes 20 mio. kr. i alt i 2021-2022 til en pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv. (kan
søges af kommuner)
3) Der afsættes 20 mio. kr. i alt i 2021-2022 til fasttilknyttede læger på plejehjem mv. (udmøntes
direkte, Aarhus Kommunes andel er ca. 2x500.000)
Aftale om Finanslov for 2020
Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har den 2. december indgået Aftale om finansloven for 2020
For Sundhed og Omsorg er følgende punkter relevante:
4) Aftalen tilfører 125 mio. kr. årligt fra 2020 til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen herunder
veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav
o
Midlerne i 2020 og i 2021 afsættes som en ansøgningspulje, som kommunerne kan
søge.
o
Midlerne fra 2022 og frem udmøntes efter drøftelse mellem aftaleparterne.
5) Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2020-2023 til en forsøgsordning med henblik på at understøtte
kommunernes forebyggelsesindsats med rygestopkurser og rygestopmedicin til udsatte borgere,
der indgår i et rygestopforløb.
6) Der afsættes 300 mio. kr. i 2020 og 600 mio. kr. årligt fra 2021 til ansættelse af flere sygeplejersker (Det fremgår ikke specifikt hvordan midlerne udmøntes og om det udelukkende er regionale
midler).

Beslutninger

PROCES

Chefteamet skal beslutte (relateret til ovenstående punkter):
1) At Bygningsafdelingen og Demenscentrum Aarhus følger og laver ansøgninger til puljerne til
demenshandlingsplanen
2) At Bygningsafdelingen følger og laver ansøgning til puljen angående hjemlighed på plejehjem
3) At Sundhedsstaben laver udkast til proces for hvordan pengene til fasttilknyttede læger på plejehjem mv. skal bruges
4) At Ledelsessekretariatet koordinerer en fælles ansøgning til at styrke omsorg og nærvær. De
forskellige afdelinger i MSO skal komme med ideer til, hvilke områder der skal søges inden for
5) At Sundhedsstaben følger forsøgsordningen om forebyggelsesindsats med rygestopkurser og
rygestopmedicin og kontakter Sundhedsministeriet herom
6) At Sundhedsstaben kommer med bud på, hvordan det sikres, at kommunerne får deres andel af
nye sygeplejersker
Indgåelse af aftaler

Rådmandsmøde

Løbende opfølgning på beslutningspunker

Effekt
Hhv.
20-11-2019
og 02-12-2019
Januar
Følgende
skal
være tydeligt
beskrevet i indstillingen20-12-2019
under effekt:
Hvilken forskel gør det for borgeren?
Hvad er værdien set fra et borgerperspektiv, økonomisk og/eller fagligt perspektiv?

Afdeling/Ansvarlig leder:
Ledelsessekretariatet/Søren K. H. Jensen

Jakob Søgaard Clausen

Effekt
Målet er at skabe mere værdi for borgerne og påvirke puljerne, så de i højeste grad kommer til at understøtte
Sundhed og Omsorgs visioner og målsætninger.

Opfølgning
De nævnte under beslutninger har ansvaret for at følge op.

Kommunikation
Intet pt.

Koordinering
Er koordineret med økonomi/Jens Trads.

Direkte udgifter (tkr.)
2019
2020
2021

Udgiften finansieres inden for:
☐ Afdelingens grundbudget
☐ Afdelingens opsparing
☐ MSO’s fælles opsparing

2022
Der er tale om nye midler fra staten.

Indirekte udgifter

Referat
Chefteamet besluttede (relateret til punkter nævnt i indstillingen):
• 1) At Bygningsafdelingen og Demenscentrum Aarhus følger og laver ansøgninger til puljerne til demenshandlingsplanen
• 2) At Bygningsafdelingen følger og laver ansøgning til puljen angående hjemlighed på plejehjem
• 3) At Sundhedsstaben laver udkast til proces for hvordan pengene til fasttilknyttede læger på plejehjem mv. skal bruges
• 4) At Ledelsessekretariatet koordinerer en fælles ansøgning til at styrke omsorg og nærvær. De forskellige afdelinger i MSO skal komme med
ideer til, hvilke områder der skal søges inden for
• 5) At Sundhedsstaben følger forsøgsordningen om forebyggelsesindsats med rygestopkurser og rygestopmedicin og kontakter Sundhedsministeriet herom
• 6) At Sundhedsstaben kommer med bud på, hvordan det sikres, at kommunerne får deres andel af nye sygeplejersker
Vedr. 3) forventes det, at MSO vil få svært ved at få disse midler, når de lander i Aarhus, idet der i budgetforliget for 2020 også blev givet permanent
finansiering til læger i plejeboligerne. Sundhedsstaben afventer derfor at udarbejde et udkast til forhandlingerne om midlerne med BA, som først forventes at være afklaret i august/september.
Chefteamet ønsker at nr. 4 drøftes i Chefteamet når vi kender kriterier for puljen ift. eventuel prioritering.

