
  2020 

Fast minimumsnormering samt minimumskvalitet på uddannede inden for 

ældre- og handicapområdet  

Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist, borgere, fagforeninger og forældreorganisationer 

 

I institutionerne har vi normeringer. I skolerne har vi klasse-normeringer og krav om antallet af 

faglærere. Men vi har glemt det på handicap- og ældreområdet. Sager som dem på Kongsgården, 

Borgercenter Nord og de tilsvarende klager der ikke er nået til medierne, viser, at ældre- og 

handicapområdet har brug for flere ressourcer. Men samtidig er det altafgørende, at både 

handicappede og ældre bliver mødt af uddannet personale til at varetage de daglige plejeopgaver 

i kommunens plejeboliger. Det ligger i tråd med et andet stillet budgetforslag om etablering af 

faste vikarkorps i kommunens daginstitutioner, skoler, plejehjem, bofællesskaber etc.  

 

Allerede i den grundige analyse af voksenhandicap i 2016 fremgår det tydeligt, at den 

nuværende budgetmodel ikke tilfører penge svarende til behovet. Så en reel budgetmodel og 

genopretning for de seneste 10 år, hvor modellen har været utilstrækkelig og slet ikke dækker 

tilgangen, er nødvendig. 

 

Derudover vil vi gerne foreslå, at der står noget i forslaget om, at det er vigtigt, hvilke 

fagligheder der er til stede. Det er ikke nok med “hænder nok”, det er vigtigt, at det er de rigtige 

hænder. Fx 80% uddannede og max 20% ikke-uddannede samt faste stillinger også på fuld tid, 

så vi ikke mister gode medarbejder, der ønsker fuld tid. 

 

Ligesom vores børn og unge har vores ældre og handicappede også krav på en fair og uddannet 

behandling. I stedet for uuddannet og skiftende personale, er det vigtigt, at borgerne mødes af 

personale med de rette kvalifikationer. Det er altafgørende for borgernes trivsel og sundhed, at 

det er de rette som varetager opgaverne men ligeledes at borgerne mødes i øjenhøjde med 

personale som har tid til deres opgaver. Det er ikke ikke optimalt eller ansvarligt, at personalet 

skal haste sig igennem dagligdagens opgaver. Eller at dagligdagens struktur forsvinder fra 

borgerne. Det skaber utryghed og mistrivsel. I stedet er tid og overskud nøgleordene, som vi skal 

sikre. Vores ældre og handicappede borgere har krav på en værdig pleje i deres tid i kommunens 

plejeboliger. For mange af de ældre er det sidste stop på rejsen, og derfor er det vigtigt, at vi 

tilbyder den bedst mulige oplevelse og dagligdag.   

 

Lige præcis dét kan normeringer for uddannet personale pr. beboer sikre. Det foreslås derfor, at der 

fastsættes en minimumsnormering og minimumskvalitet på handicap- og ældreområdet. 

Normeringen på området skal fastsættes i samarbejde med borgere/familier/værger, medarbejdere og 

eksperter, så borgerne sikres den rette pleje samt de aktiviteter og oplevelser der kan gavne trivslen. 

Eksempelvis en bustur eller en tur til FED Fredag i Friheden. Det burde være muligt, da der sikkert er 

6-7 beboer der gerne vil afsted. Det er eksempler som dette, der skal lægges ind i 

minimumskvaliteten og det er vigtigt, at det ikke bliver en maksimumskvalitet, så der er budgetter og 

normering efter opgaven. 


