Temperaturmålingens resultater
– fra et MSO-perspektiv

☒ Åben indstilling Sagsbehandler:
☐ Lukket indstilling Ina Bøge Eskildsen

Rådmandsmøde d. 2/9 2020.

Mødedeltagere:

Baggrund
På baggrund af Magistratens drøftelse af Aarhus Kommunes seneste temperaturmåling har rådmanden ønsket en gennemgang af resultaterne, set fra et MSO-perspektiv.
På rådmandsmøde d. 2/9 præsenteres derfor et kort oplæg, som fokuserer på de resultater fra temperaturmålingen, der handler om Sundhed og Omsorgs målgrupper, og som relaterer sig til byrådets Værdigheds-,
Sundheds- og Medborgerskabspolitikker og Aarhusmålenes tre velfærdsdimensioner.
Den generelle tendens i tallene er, at især hjemmeplejemodtagere og borgere, som lever med handicap/sygdom, ligger langt fra gennemsnittet ift. selvvurderet helbred, ensomhed, trivsel og livskvalitet. Det understreger vigtigheden af:
•
At fastholde et generelt fokus på at mindske omfanget af ulighed i sundhed
•
At fastholde et fokus på at forebygge og mindske ensomhed, ikke mindst blandt modtagere af hjemmepleje
•
At styrke differentieringen af de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser
Disse resultater kan have relevans ind i de kommende budgetforhandlinger,
Resultaterne viser også, at der er brug for en mere realistisk ambition vedr. udviklingen i hjemmeplejemodtagernes selvvurderede helbred i budgetmålene for 2021. Derfor fremsendes – parallelt med denne indstilling
– en særskilt rådmandsindstilling, som handler om justering af Sundhed og Omsorgs mål vedr. selvvurderet
helbred i Budget 2021.

Afdeling/Ansvarlig leder:
Økonomi/Charlotte Storm Gregersen

Ina Bøge Eskildsen

Opfølgning
Såfremt rådmanden ønsker at indarbejde de præsenterede resultater i ét eller flere budgetforslag, er Økonomi
ansvarlig for at følge op i samarbejde med øvrige relevante afdelinger.
Opfølgningen på de præsenterede resultater sker med næste Temperaturmåling, som foretages primo 2022,
dvs. ca. ét år efter iværksættelse af eventuelle vedtagne budgetforslag i Budget 2021. Temperaturmålingerne
egner sig til en generel opfølgning på, om Aarhus er en god by for alle. Konkret opfølgning på effekterne af
konkrete budgetforslag vil kræve anvendelse af supplerende datakilder.

Kommunikation
Kommunikationen om Sundhed og Omsorgs vinkler på Temperaturmålingens resultater kan ske ved flere lejligheder:
•
Dels foreslås det at præsentere vedlagte oplæg for Sundheds- og Omsorgsudvalget – evt. allerede
på udvalgsmødet d. 16/9 som optakt til budgetforhandlingerne
•
Dels foreslås det at kommunikere om relevante resultater fra Temperaturmålingen i forbindelse med
den interne kommunikation om det samlede budgetforlig i uge 43.

Beslutninger
På rådmandsmødet foreslås en drøftelse af, hvorvidt de præsenterede resultater skal bruges aktivt i budgetforhandlingerne.

Koordinering
Koordineret med Sundhed samt Udvikling.

Effekt
De præsenterede resultater handler alle om, hvorvidt borgerne i Aarhus, herunder især de ældre samt sårbare/udsatte grupper, har et godt liv. Resultaterne knytter sig direkte til Aarhusmålene, budgetmålene for
Sundhed og Omsorg og de tre borgervendte ledetråde.

Direkte udgifter (tkr.)
2020
2021

Resultaterne er derfor også oplagte som afsæt for budgetforslag, der skaber øget værdi for borgerne.

2022
2023
Evt. supplerende tekst

Udgiften finansieres inden for:
☐ Afdelingens grundbudget
☐ Afdelingens opsparing
☐ MSO’s fælles opsparing
Hvis der skal findes nye midler, er det vigtigt at indstillingen koordineres med Økonomi, så det noteres præcist hvor midlerne skal
komme fra.

Indirekte udgifter

PROCES

Er der andre bemærkninger til økonomien? (eks. skal der afsættes
et større antal personaletimer til uddannelse, er der ønske om at
trække nye data i cura, medfører beslutningen mere dokumentation)
Udvalgsdrøftelser af resultater i R2019 og
mål i B2021
April/Maj 2020

Rådmandsmøde

Budgetforhandlinger

Budgetvedtagelse

Implementering af B2021

Udvalgsdrøftelser af resultater i
R2021 og mål i B2023

2/9 2020

September 2020

Oktober 2020

2021

April/Maj 2022

Referat
Ina gennemgik kort det fremsendte oplæg, som viser at en stor andel af målgrupperne ”modtagere af hjemmepleje” og ”borgere med handicap/sygdom” vurderer de er ensomme, vurderer eget helbred som dårligt og ikke har så god trivsel og livskvalitet. Ina undersøger nærmere om ”oplevelsen af
lige adgang og muligheder”.
I den videre drøftelse kobles ovennævnte sammen med de indsatser vi vil sætte i værk.

