
Bilag 2

Status Værdighedsmilliard
Nedenstående notat redegør kort for anvendelsen af midlerne under Værdighedsmilliarden. Der tages 
udgangspunkt i midlernes anvendelse i 2018 og fremadrettet. 

Overordnet set, er Værdighedsmilliarden det økonomiske fundament for de projekter og fokusområder, 
der udgør Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik. Den seneste version af denne politik 
blev godkendt at Ældre- og Omsorgsudvalget d. 13. august 2018. 

Konkret udmøntes midlerne som en række underindsatser (jf. tabel 1),  der igen er fordelt på forskellige 
institutioner. I 2018 indgår der derudover de uforbrugte midler, der er overført fra 2017. 
Værdighedsmilliarden overgår fra 2020 fra et tilskud til kommunerne til en integreret del af bloktilskuddet.

Fordelingen på indsatser fremgår nedenfor, som besluttet i budget 2018, dog suppleret af den 
disponering der blev indstillet i Ældre- og Omsorgsudvalget 4. juni 2018 vedr. VM27 (sammenhængende 
sundhed/analyse af det lokale sundhedsvæsen på hospitalsgrunden), og besluttet i forbindelse med 
budget 2019. 

Tabel 1. Fordeling ved budget 2018 af Værdighedsmilliard på indsatser - inkl. 'sammenhængende sundhed'/VM27 (i 1000 kr.)

Opr. 
Budget Overført Korr budget

Værdighedsmilliard 16.966 792 17.842 16.836 16.821 16.821 16.821
VM01 Konsolidering af genoptræningsindsatsen 716 1 717 716 716 716 716
VM02 Social rehabilitering 800 70 870 800 800 800 800
VM03 Styrket dialog mellem hjemmepleje og pårørende 200 4 204 200 200 200 200
VM05 Sociale aktiviteter på plejecentre 486 23 509 2.300 2.300 2.300 2.300
VM09 Det lokale sundhedsvæsen 500 - 500 500 500 500 500
VM10 Udvidelse af hjerneskadeindsatsen 2.000 58 2.058 2.000 2.000 2.000 2.000
VM11 Styrkelse af demensindsatsen 2.000 - 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
VM12 En værdig død på plejecentre 500 89 589 500 500 500 500
VM13 Længere effekt af hverdagsrehabilitering 500 108 608 500 500 500 500
VM15 Kompetenceudvikling på plejecentrene 1.000 250 1.250 1.000 1.000 1.000 1.000
VM16 Opretholdelse af ernæringsindsats 1.200 11 1.211 1.200 1.200 1.200 1.200
VM19 Velfærdsteknologiske løsninger på demensområdet - 84 84 - - -
VM20 Socialsygeplejerske 600 30 630 600 600 600 600
VM21 Lokal sundhed, integrerede samarbejdsformer 1.000 148 1.148 1.000 1.000 1.000 1.000
VM22 Udvikling af nyt plejecenter 500 - 500 500 500 500 500
VM23 Etablering af sygeplejeklinik 2.000 - 2.000 500 500 500 500
VM24 Udviklingspulje til indsatser på ældreområdet 1.700 - 1.700 - - - -
VM26 Visioner for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi 1.000 - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
VM27 Sammenhængende sundhed - - - 1.000 - - -
VM30 Styring, adm., revision mv. 264 - 264 508 500 500 500
VM IKKE UDMØNTET (inkl. regulering til bloktilskudsnøgle) - - - 12 1.005 1.005 1.005

2022Indsats 2018 2019* 2020*' 2021

*Midlerne under Værdighedsmilliarden overgår pr. 2020 til bloktilskuddet. Midlerne vil derefter bliver fordelt via den generelle 
bloktilskudsnøgle -og ikke som nu den såkaldte ”ældrenøgle”. Da Frederiksberg Kommunes forholdsmæssige andel af ældre er 
højere, end kommunens generelle forholdsmæssige andel af befolkningen, vil kommunens andel af værdighedsmilliarden dermed 
også falde. 
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I forbindelse med budgetvedtagelsen blev et besluttet at prioritere 1,0 mio.kr. i årene 2019-2022 til 
rekruttering og fastholdelse af plejepersonale. Dette skulle sikre en bæredygtig og langsigtet plan på 
området i forlængelse af bevillingen fra Finansloven i 2018 på 1,0 mio.kr. Prioriteringen skal ske indenfor 
rammerne af den samlede ramme for Værdighedsmilliarden i Frederiksberg Kommune, jf. nedenfor. 
Status herom forelægges ÆOU den 19. nov. 2018.

Samtidig er der i lyset af udfordringer med at konsolidere budgettet til den del af satsningen på Smart 
Sundhed, der handler om implementeringen af et nyt omsorgssystem, CURA, jf. sag  ÆOU 19. 
november 2019 brug for en mindre genvurdering af enkelte af prioriteringerne. Det vedrører her VM21 
Lokal sundhed, integrerede arbejdsformer, jf. nedenfor.

Med disse prioriteringer er der behov for en nøje gennemgang af samtlige projekter og nødvendigt at 
foretage en vurdering af deres langsigtede bæredygtighed. Denne prioritering bliver også vigtig i lyset af, 
at Værdighedsmilliarden som nævnt overgår til bloktilskudsfinansiering fra 2020.

Prioriteringen af de enkelte indsatser i et fremadrettet perspektiv foretages nedenfor, men giver samlet 
set et forslag til en revideret prioritering for 2019-22 som fremgår af tabel 2. 

Tabel 2. Forslag til revideret fordeling efter revurdering af projekter, og prioritering af indsats vedr. rekruttering og fastholdelse i budget 2019 (i 1000 kr.)

Opr. 
Budget Overført Korr budget

Værdighedsmilliard 16.966 792 17.842 16.836 16.821 16.821 16.821
VM01 Konsolidering af genoptræningsindsatsen 716 1 717 716 716 716 716
VM02 Social rehabilitering 800 70 870 800 800 800 800
VM03 Styrket dialog mellem hjemmepleje og pårørende 200 4 204 200 200 200 200
VM05 Sociale aktiviteter på plejecentre 486 23 509 2.300 2.300 2.300 2.300
VM09 Det lokale sundhedsvæsen 500 - 500 500 500 500 500
VM10 Udvidelse af hjerneskadeindsatsen 2.000 58 2.058 2.000 2.000 2.000 2.000
VM11 Styrkelse af demensindsatsen 2.000 - 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
VM12 En værdig død på plejecentre 500 89 589 500 500 500 500
VM13 Længere effekt af hverdagsrehabilitering 500 108 608
VM15 Kompetenceudvikling på plejecentrene 1.000 250 1.250 1.015 1.000 1.000 1.000
VM16 Opretholdelse af ernæringsindsats 1.200 11 1.211 1.200 1.200 1.200 1.200
VM19 Velfærdsteknologiske løsninger på demensområdet - 84 84 - - -
VM20 Socialsygeplejerske 600 30 630 600 600 600 600
VM21 Lokal sundhed, integrerede samarbejdsformer 1.000 148 1.148 1.000 1.300 1.300 1.300
VM22 Udvikling af nyt plejecenter 500 - 500 500 500 500 500
VM23 Etablering af sygeplejeklinik 2.000 - 2.000 - 200 200 200
VM24 Udviklingspulje til indsatser på ældreområdet 1.700 - 1.700 - - - -
VM26 Visioner for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi 1.000 - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

VM27 Sammenhængende sundhed - - - 1.000 - - -
VM28 Rekruttering og fastholdelse af plejepersonale 1.000 1.000 1.000 1.000
VM30 Styring, adm., revision mv. 264 - 264 505 300 300 300
VM IKKE UDMØNTET (inkl. regulering til bloktilskudsnøgle) - - - -0 705 705 705

Indsats
2018

2019* 2020*' 2021 2022

Reprioriteringen efterlader stadig et prioriteringsrum (ca. 0,7 mio.kr.) til disponering ved 
budgetdrøftelserne for 2020 med overslagsår, men det er omvendt forvaltningens vurdering, at de 
enkelte indsatser nu er så skarpt prioriterede, at der også fremadrettet løbende kan være brug for 
reprioritering internt mellem projekterne. Det foreslås, at dette igen sker forud for processen vedr. budget 
2020.
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De enkelte indsatser

VM01 Konsolidering af genoptræningsindsatsen
Formålet med midlerne er at styrke og udvikle Frederiksberg Kommunes døgnrehabiliterings arbejde ved 
at udvide og intensivere genoptræningen, så borgerne bliver mere effektivt trænet og hurtigere kan 
komme hjem. 

Indsatsen bliver konkret udmøntet på henholdsvis Døgnrehabiliteringen og Genoptræningsenheden. 
Døgnrehabiliteringen administrerer den største andel af midlerne svarende til ca. 566 t. kr. Midlerne er 
blevet anvendt til ansætte yderligere to medarbejdere, der leverer ekstra træningstilbud til borgere med 
hjerneskader. Området er dermed blevet i stand til at løse disse opgaver selv. Hvis denne ordning ikke 
var blevet indført, havde Frederiksberg Kommune alternativt været nødsaget til at tilkøbe og finansiere 
en ekstern løsning på disse ydelser. 

Genoptræningsenheden administrere de resterende midler svarende til ca. 150 t. kr. Her anvendes 
midlerne til terapeuttimer øremærket en screeningsterapeut i det udekørende geriatriske speciale. Vi 
sikrer dermed, at der konstant er et maksimalt fokus på den rehabiliterende tilgang i hjælpe til borgerne, 
hvilket har stor betydning på dette område. 

Midlerne fra VM er dermed også på sigt en helt integreret del af den borgerrettede indsats på 
genoptræningsområdet.

Der er i Finansloven for 2018 afsat 63 mio. kr. i 2018 og 50 mio. kr. i 2019 og frem til en 
behandlingsgaranti på genoptræningsområdet. Garantien betyder, at hvis kommunerne ikke begynder 
genoptræningen senest 7 dage efter, at borgeren udskrives fra hospitalet, så vil borgeren frit kunne 
vælge en privat leverandør til genoptræningen. Frederiksberg Kommunes andel af de nye midler udgør  
1,4 mio. kr. i budget 2018 og 1,2 mio. kr. i 2019 og frem. Midlerne er tilgået Ældre- og Omsorgsudvalget 
via DUT, og er disponeret under Genoptræningsenheden til håndtering af den nye behandlingsgaranti. 
Frederiksberg Kommune forventer dermed at kunne imødekomme de nye krav internt, hvilket 
underbygges af de seneste tre måneders erfaringer.   

VM02 Social rehabilitering
Midlerne anvendes til at udvikle og styrke de rehabiliteringerne indsatser på kommunens plejecentre. 
Midlerne er fordelt forholdsmæssigt på baggrund af antallet af pladser, og de enkelte plejecentre 
tilrettelægger selv indsatsen i samarbejde med beboere og pårørende. VM-midlerne er en indarbejdet 
del af plejecentrenes budget og indsats i f.t. borgerne.

VM03 Styrket dialog mellem hjemmepleje og pårørende
Midlerne anvendes i forbindelse med visitationen til den såkaldte ”pårørende-ydelse”. Formålet er at 
understøtte dialogen med pårørende til borgere, der er demente, hjerneskadede, psykisk syge eller på 
anden måde svært handicappet. 

Konkret udmøntes midlerne i den kommunale hjemmepleje, hvor der er afsat ressourcer til, at 
teamledere kan have øget dialog med de pårørende. Dette er i dag en del af den almindelige hverdag i 
hjemmeplejen.
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Der er i forbindelse med Finansloven for 2018 blevet afsat yderligere midler til dette formål. I forlængelse 
heraf lægges der op til, at denne dialog skal styrkes, samt at den i højere grad skal fokuseres mod en 
egentlig aflastning af pårørende til svækkede ældre. Det skal ske for at sikre, at de pårørende får 
mulighed for også at passe på sig selv, og være med til at sikre, at de pårørende ikke står alene og 
forbliver raske. 

Det betyder, blandt andet, at ”aflastning af pårørende” fremover vil skulle indgå som et selvstændigt 
punkt i kommunens nye Ældre- og Værdighedspolitik. Der vil i den forbindelse skulle redegøres politisk 
for, hvilken nye tiltag kommunen har igangsat på baggrund af de tildelte midler. 

Midlerne udmøntes via bloktilskuddet, og i Frederiksberg Kommune er der anvendt 0,6 mio. kr. af de 
tildelte midler til af tre aflastningspladser. Disse er etableret med to på Betaniahjemmet og en på 
Ingeborggården.

VM05 Sociale aktiviteter på plejecentre
Midlerne anvendes til at øge de sociale aktiviteter på kommunens plejecentre. Midlerne er fordelt 
forholdsmæssigt på baggrund af antallet af pladser, og de enkelte plejecentre tilrettelægger selv 
indsatsen i samarbejde med beboere og pårørende. 

I 2018 er der afsat ca. 0,5 mio. kr. til formålet under Værdighedsmilliarden. Beløbet suppleres dog med 
1,8 mio. kr., der blev afsat som en etårig bevilling i forbindelse med budgetaftalen for 2018. I 2019 og 
frem er der afsat 2,3 mio. kr. til formålet under Værdighedsmilliarden. Ligesom med ’social rehablitering’ 
er disse VM-midler i dag en indarbejdet del af plejecentrenes budget og indsats i f.t. borgerne.

VM09 Det lokale sundhedsvæsen
Midlerne er afsat med henblik på at imødekomme borgernes stigende behov for pleje og mere 
komplekse behandlinger. 

Konkret udmøntes midlerne med 0,5 mio. kr. under Genoptræningsenheden, hvor der er oprettet en 
stilling som genoptrænings -og rehabiliteringskoordinator. Koordinatoren skal sikre, at borgeren oplever 
et sammenhængende og koordineret genoptræning-og rehabiliteringsforløb mellem region og 
Frederiksberg Kommune og forskellige tværkommunale tilbud. Funktionen er en vigtig del af den 
samlede indsats på området.

VM10 Udvidelse af hjerneskadeindsatsen
Midlerne er afsat med henblik at udvide og styrke hjerneskadeindsatsen med særligt fokus på 
specialiseret rehabilitering for de + 65 årige.

Konkret er midlerne udmøntet på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering, hvor der er ansat tre 
medarbejdere, der gennemfører forskellige tværgående indsatser under både Hjerneskadeafsnittet på 
Østervang, Den Ambulante Genoptræning samt Døgnrehabilitering. 

Det gælder fx indsatser vedr. særligt komplicerede neurologiske borgere, fælles kompetenceudvikling 
samt optimering af træningsudstyr. Dertil kommer ”det matrikelløse hjerneskadecenter”, der på tværs af 
de tre tilbud arbejder med specialiseret rehabilitering. Indsatsen har primært fokus på borgere over 65 år, 
men omfatter også yngre borgere. Samlet ser har VM-midlerne givet mulighed for at integrere og sikre 
hjerneskadeindsatsen for borgere over 65 år.
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VM11 Styrkelse af demensindsatsen
Der er afsat 1,8 mio. kr. af disse midler, til etableringen af to demensafklaringspladser på plejecenteret 
Prinsesse Benedikte, samt et udgående team (med base på Prinsesse Benedikte), der understøtter de 
øvrige plejecentre i arbejdet med demens. 

De resterende 0,2 mio. kr. udmøntes på rehabiliteringsenheden, hvor der er ansat en ergoterapeut (med 
20 timer ugentligt). Ergoterapeuten indgår i et tværfagligt rejsehold, der har fokus på tidlig opsporing af 
borgere med dysfagi. Disse midler er en del af den samlede ernæringsindsats.

VM12 En værdig død på plejecentre
Midlerne er afsat med henblik på at styrke og udvikle indsatsen overfor borgere i den terminale fase. 
F.eks. ved at mindske antallet af indlæggelser i den sidste del af livet eller udvikle den palliative indsats 
mm. 

Konkret er midlerne udmøntet i hjemmesygeplejen, hvor der anvendes 300 t. kr. til ansættelsen af en 
koordinerende palliations-sygeplejerske. De resterende midler udmøntes løbende på plejecentrene i f.t. 
konkrete projektinitiativer m.v. 

Der er i forbindelse med Finansloven for 2018 blevet afsat yderligere midler til dette formål. Det blev her 
besluttet, at sådanne indsatser skal styrkes yderligere samt udvides, så de også omfatter borgere i eget 
hjem. 

Midlerne udmøntes via bloktilskuddet. I Frederiksberg Kommune er 0,4 mio. kr. af de tildelte midler 
anvendt til at imødekomme det stigende udgiftspres til Hospice, samt en styrkelse af indsatsen på 
området under den kommunale hjemmesygepleje, til gavn for borgere, der vælger at dø i eget hjem.

VM13 Længere effekt af hverdagsrehabilitering
Midlerne er afsat med henblik på at udvikle hverdagsrehabiliteringen samt velfærdsteknologiske 
løsninger, der kan understøtte hverdagsrehabilitering. Udviklingen skal ske via øget digitalunderstøttelse 
og udvikling af træningsmetoder m.m.

Konkret anvendes midlerne på nuværende tidspunkt til udvikling og implementeringen af det nye 
sundheds- og omsorgssystem (CURA). Indsatserne har en midlertidig karakter, og de vil i henhold til 
businesscasen skulle anvendes til og med 2018. Herefter er der ikke umiddelbart behov for mere 
indsats. 

VM15 Kompetenceudvikling på plejecentrene
Midlerne er afsat til investeringer i kompetenceudvikling i forlængelse af det lokale sundhedsvæsen. De 
skal anvendes til videreuddannelse, kurser o.l.

Konkret er midlerne placeret som en pulje under Sundheds- og Omsorgschefen, der årligt udmønter 
midlerne. Midlerne er i 2018 fordelt 250 t. kr. som etårige bevillinger på henholdsvis plejecentrene 
Flintholm, Betaniahjemmet og Kastanjehaven. Dertil kommer en permanent bevilling på 200 t. kr. på 
Kastanjehaven til udvikling af mad- og måltidsindsatserne på tværs af plejecentrene. 

Endelig er der udmøntet 300 t. kr. på Forebyggelsesenheden. De anvendes her til en ½ 
uddannelseskoordinatorstilling, der har ansvaret for planlægning af fælles tværgående 
kompetenceudvikling.



6

VM-midlerne er en nødvendig forudsætning for løbende at kunne omstille og styrke medarbejdernes 
kompetencer. Inden for rammerne af samlede værdighedsmilliard (afstemning af samlet ramme til 
udmøntning)  er der plads til at øge den samlede ramme marginalt for 2019.

I forbindelse kommunerne og regeringens økonomiaftale for 2018 er der afsat et engangsbeløb på 100 
mio. kr. til at styrke de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne. I Frederiksberg Kommunes 
anvendes 1,0 mio. kr. af disse midler til støtte og support af elever samt opkvalificering af de 
medarbejdere, der arbejder med eleverne. 

Da midlerne er etårige og dermed kun tilgår kommunen i 2018, forventes de ikke at have betydning for 
det mere langsigtede behov  for kompetenceudvikling på området – herunder de indsatser der 
finansieres af VM15.

VM16 Opretholdelse af ernæringsindsats
Midlerne er afsat til indsatser vedr. opretholdelsen af ernæringsindsatsen for småtspisende ældre.

Konkret er er de 0,6 mio. kr. udmøntet fælles under Døgnrehabiliteringsenheden, og 
Forebyggelsesenheden, hvor midlerne anvendes til aflønningen af en ernæringsfaglig konsulent samt 
rejsehold (diætist og ergoterapeut). Den ernæringsfaglige konsulent understøtter implementeringen af 
ernæringsstartegien, herunder støtte og vejledning til udarbejdelse af handleplaner. og bidrager til den 
fortsatte udvikling og monitorering på området. Indsatserne er afgørende for den fortsatte fastholdelse af 
kommunens fokus og indsatser vedr. småt spisende borgere.  

VM19 Velfærdsteknologiske løsninger på demensområdet
Overført fra 2017 anvendes til arbejdet med udvikling og implementeringen af det nye sundheds- og 
omsorgssystem (CURA).

VM20 Socialsygeplejerske
Midlerne er afsat til den fremskudte sundhedsindsats, der tager udgangspunkt i en brobygningslogik og 
har fokus på at inkludere sårbare grupper i eksisterende tilbud.

Konkret er midlerne udmøntet på forebyggelsesenheden, hvor de anvendes til en koordinator for psykisk 
sårbare. Koordinatoren har ansvaret for at hjælpe psykisk sårbare borgere til den rette indsats og tilbud. 
Derudover står hun for mindfulness for borgere med kræft og kroniske sygdomme, og  er koordinator for 
”lær at tackle – instruktører”, der underviser i lær at tackle angst og depression. 

Endelig har koordinatoren ansvaret for at iværksættes kompetenceudvikling af frontpersonale, der 
særligt er målrettet socialområdet samt samarbejde/brobygning generelt med socialområdet ift. borgere, 
der er psykisk sårbare. 

VM21 Lokal sundhed, integrerede samarbejdsformer
Midlerne er afsat til afprøvning af nye modeller for integrerede opgaveløsninger med samdrift af 
ressourcer og kompetencer på tværs af kommune, almen praksis og hospital.

Alle midlerne anvendes i praksis til arbejdet omkring udvikling og implementeringen af det nye sundheds- 
og omsorgssystem (CURA). Indsatserne er vitale for implementeringen. Der anvendes derudover også 
midler til finansiering af forskellige permanente driftsomkostninger vedr. data-udtræk, licenser mv. til brgu 
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for en optimal drift af den digitale platform for det lokale sundhedsvæsen Fra 2020 og fremadrettet er der 
behov for i det spor at disponere 1,3 mio.kr. årligt.

VM22 Udvikling af nye plejecentre
Midlerne er afsat til udarbejdelse af projektoplæg i forbindelse med etablering af nye plejecentre, 
herunder overvejelser omkring alternative samarbejdsformer blandt andet OPP.

Konkret er midlerne udmøntes midlerne til aflønning af projektledelse vedr. masterplanen for 
modernisering af plejeboliger. Disse opgaver vil som minimum skulle finansieres frem til og med 2024.

VM23 Etablering af sygeplejeklinik
Midlerne er afsat med henblik på at oprette 2-3 decentrale sygeplejeklinikker. 

Konkret er midlerne udmøntet på hjemmesygeplejen, hvor de er anvendt til oprettelsen af 
sygeplejeklinikker. I 2018 er der afsat 2,0 mio. kr. til formålet. Der forventes dog et forbrug på blot ca. 0,3 
mio. kr., og de resterende midler omdisponeres til nødvendige implementeringsudgifter i forbindelse med 
implementeringen af det nye sundheds- og omsorgssystem (CURA) hos hjemmesygeplejen samt 
plejecentrene.

Fra 2019 og frem er der afsat 0,5 mio. kr. til indsatsen. Det vurderes, at der ikke skal bruges midler i 
2019 (ingen yderligere klinikker og opgradering af eksisterende) og alene skal bruges og 0,2 mio.kr. 
fremadrettet derefter fra 2020.

VM24 Udviklingspulje til indsatser på ældreområdet
Midlerne er i ansøgningen til ministeriet afsat under titlen ”Tryghed og fællesskaber” med henblik på 
implementering af en tryghedspakke, der har til formål at skabe mere tryghed og flere fællesskaber for 
de ældre borgere. 

Indsatsen har efterfølgende - internt i Frederiksberg Kommune - skiftet navn til ”Udviklingspulje til 
indsatser på ældreområdet”. Konkret er de udmøntet til udviklingstiltag i henholdsvis den kommunale 
hjemmepleje og de kommunale hjemmeplejeleverandører. 

Midlerne under indsatsen er afgrænset til 2018. 

VM26 Visioner for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi
Midlerne er afsat til pilotprojekter på Plejecenteret Flintholm, hos udvalgte borgere og i samarbejde med 
andre sundhedsaktører, der har til formål at styrke kommunens anvendelse af smarte 
velfærdsteknologiske løsninger ud fra et borger- og brugerdrevet perspektiv.

Konkret anvendes midler i 2018 anvendes de til følgende projekter:
 Videobesøg
 Flintholm
 CURA Borgeradgang
 Kommunikation

Midlerne er en forudsætning for det fremadrettede arbejde med forskellige former for velfærdsteknologi, 
jf. de projekter der løbende indarbejdes i direktionens digitaliseringsplan.. 
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VM27 Sammenhængende sundhed
Der er er i 2019 afsat 1,0 mio. kr. til at analysere mulighederne for en mere sammenhængende 
sundhedsindsats i forbindelse med hospitalsgrunden, jf. udsat sag til budget 2019 vedr. det lokale 
sundhedsvæsen.

VM28 Rekruttering og fastholdelse af plejepersonale
I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at prioritere 1,0 mio.kr. i årene 2019-2022 til 
rekruttering og fastholdelse af plejepersonale. Dette skulle sikre en bæredygtig og langsigtet plan på 
området i forlængelse af bevillingen fra Finansloven i 2018 på 1,0 mio.kr. 

VM30 Styring, adm., revision mv.
Der er disponeret 0,5 mio.kr. årligt til dette formål. Fra og med 2020, hvor midlerne overgår til 
bloktilskuddet forventes behovet for ressourcer til opfølgning, ekstern revision og regnskabsaflæggelse 
at falde til ca. 0,3 mio.kr. årligt. 


