
Bilag 4 - Ældre- og omsorgsudvalget
Udvalg Type Overskrift Kort beskrivelse Forventet 

politisk 
behandling 

Status Fremdrift Status 3. FR Farve 2020 2021 2022 2023

ÆOU 1. Tekst Analyse af 
hjælpemiddelområdet

Der skal foretages en analyse af, hvorvidt der kan 
etableres en bagatelgrænse for ansøgning af 
hjælpemidler med det formål at minimere ventetid for 
borgeren og ressourcerne til sagsbehandling, 
forelægges i foråret 2020. Analysen skal også 
indeholde en økonomisk vurdering af forslaget. 

ÆOU den 8. juni 
2020 

Gennemført Følger tidsplan Analysen blev forelagt udvalget d. 10/8, magistraten d. 
24/8 og KB d. 31/8  og gav ikke anledning til 
effektivisering.

Grøn

ÆOU 1. Tekst Fritidsjob på plejecentre Partierne er enige om at afprøve pilotprojekter med 
ansættelse af unge i fritidsjob på plejecentrene og 
hjemmeplejen med henblik på at tiltrække unge til pleje- 
og omsorgssektoren. Den samlede indsats evalueres i 
2021 med henblik på budget 2022.

Skal ikke politisk 
behandles

Igangsat Revideret tidsplan Projektet er blevet sat på stand-by som en del af de 
modgående initiativer ved 2. FR

Lysegrøn

ÆOU 2. Udvidelse Borgerens lokale 
sundhedsvæsen

Videreførsel af eksisterende og igangsættelse af nye 
indsatser.

Statussag til ÆOU 
den 18 maj 2020

Igangsat Følger tidsplan Der blev fremlagt en evaluering den 8. juni 2020, Der vil 
blive forelagt en ny statussag på borgerens lokale 
sundhedsvæsen i foråret 2021.

Grøn      8.021        8.021             -             -   

ÆOU 2. Udvidelse Fastholdelse af midler til 
indsatserne vedr. mad, 
måltider og ernæring til 
svækkede ældre

Plejecentre og FKD arbejder med de aftale 
indsatsområder og forbedringstiltag.

Statussag til ÆOU 
den 27. april 2020

Igangsat Følger tidsplan Der er tale om allerede igangsatte aktiviteter under 
værdighedsmilliarden, der videreføres i 
bevillingsperioden. 

Grøn      1.400        1.400             -             -   

ÆOU 2. Udvidelse Fastholdelses- og 
rekrutteringsudfordring på 
sundheds- og ældreområdet

På tværs af landets kommuner og regioner opleves der 
store udfordringer med at fastholde og rekruttere 
personale til sundheds- og ældreområdet. Der afsættes 
midler til særlige løninitiativer målrettet sygeplejersker 
og SOSU-personale. Udmøntningen vil ske efter dialog 
med de relevante faglige organisationer.

Statussag til ÆOU 
den 15. juni 2020

Igangsat Følger tidsplan 1,0 mio. kr. af de afsatte midler indgik som modgående 
tiltag i forbindelse med 2. FR. Der er indgået en aftale 
med de relevante faglige organisationer, og de resterende 
midlerne er under udmøntning. 

Lysegrøn      1.500        3.000        5.000     5.000 

ÆOU 2. Udvidelse Implementering af Ældre- og 
værdighedspolitikken 2019

Videreførsel af eksisterende og igangsættelse af nye 
indsatser.

Statussag til ÆOU 
den 18 maj 2020

Igangsat Følger tidsplan Sagen er en del af borgerens lokale sundhedsvæsen. 
Status senest fremlagt på ældre og omsorgsudvalget den 
8. juni 2020, punkt 48, i en samlet statussag. 

Grøn      5.100        5.100             -             -   

ÆOU 2. Udvidelse Programindsatsen Smart 
Sundhed i Frederiksberg 
Kommune

Videreførsel af eksisterende og igangsættelse af nye 
indsatser.

Statussag til ÆOU 
den 18 maj 2020

Igangsat Følger tidsplan Smart Sundhed har været behandlet på ældre og 
omsorgsudvalget den 8. juni 2020, punkt 51, og 
projekterne følger fortsat tidsplanen. 

Grøn      2.300        2.300             -             -   

ÆOU 2. Udvidelse Tryghedsundersøgelse Forligsparterne er enige om at der skal gennemføres 
en tryghedsundersøgelse

ÆOU den 27. april Igangsat Revideret tidsplan Tryghedsundersøgelsen er udskudt til 2021, og midlerne 
indgik i de modgående initiativer i 2020.

Lysegrøn         200             -               -             -   

ÆOU 3. Effektvisering Fremtidens hjemmepleje med 
fokus på borgerens 
rehabilitering - fortsat udvikling 
af rengøringsområdet

Visitationskriterierne til rengøring præciseres, således 
at borgerne fremadrettet alene vil modtage hjælp til den 
del af opgaverne, som de ikke selv er i stand til at 
varetage. 

Skal ikke politisk 
behandles

Gennemført Følger tidsplan Kriterierne er tilpasset og der visiteres til rengøring efter 
de nye visitationskriterier

Grøn    -1.000      -1.020      -1.040    -1.050 

ÆOU 3. Effektvisering Omlægning af 
klippekortsordningen til 
hjemmeboende borgere og 
integration af særlige 
hjemmehjælpsydelser

Klippekortsordningen for hjemmeboende borgere 
tilpasses og integrerer en række særydelser, så 
tilbuddet gøres mere fleksibelt og tilpasses borgernes 
behov og målrettes de borgere, der har det største 
behov.

Skal ikke politisk 
behandles

Gennemført Følger tidsplan Kriterierne er tilpasset og der visiteres til rengøring efter 
de nye visitationskriterier

Grøn    -1.000      -1.180      -1.190    -1.200 

ÆOU 3. Effektvisering Fremtidens hjemmepleje med 
fokus på borgerens 
rehabilitering – mere 
selvhjulpne borgere ved 
anvendelse af støttestrømper

Der er kommet nye og mere brugervenlige 
strømpepåtagere på markedet, som forventes at kunne 
anvendes af flere af de borgere, der hidtil har fået 
hjemmehjælp til på- og aftagning af støttestrømper. 
Borgerne vil derfor fremover selv kunne på- og aftage 
støttestrømperne uden hjælp fra hjemmeplejen. 

Skal ikke politisk 
behandles

Gennemført Følger tidsplan De nye og mere brugervenlige strømpepåtagere er 
indkøbt og udleveres til borgerne. Forslaget er dermed 
implementeret 

Grøn       -250         -250         -250       -250 
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ÆOU 3. Effektvisering Tilpasning af ekstra ydelser på 
plejecentre – klippekort til 
fælles aktiviteter

Partierne er enige om at erstatte dele af 
klippekortsordningen for beboerne på plejecentre med 
fællesaktiviteter, samtidig med at ordningen fortsætter, 
så beboernes individuelle behov fortsat tilgodeses.

Kvalitetsstandarder 
til godkendelse i 
ÆOU den 20. 
januar 2020 og den 
9. marts 2020.

Gennemført Følger tidsplan Der er udsendt vejledning til plejecentrene om, hvordan 
de skal håndtere den nye, fleksible model for klippekort 
på plejecentre.

Grøn       -788      -1.575      -1.575    -1.575 

ÆOU 3. Effektvisering Fremtidens genoptræning: 
Evidensbaseret træning med 
fokus på effekt for borgeren

Rehabilitering og hjælp til at leve sit liv så selvstændigt 
som muligt er omdrejningspunktet i den kommunale 
indsats på ældreområdet. Partierne er enige om at 
udvide tilbuddet om selvtræningshold, så endnu flere 
borgere hurtigere kan begynde på superviseret 
selvtræning. Derudover er partierne enige om at 
hjemtage genoptræningen af børn inden for det 
ortopædkirurgiske børnespeciale.

Skal ikke politisk 
behandles

Igangsat Følger tidsplan Under implementering. Begge indsatser forventes fuldt 
implementeret i 2021

Grøn         -50         -200         -200       -200 

ÆOU 3. Effektvisering Fremtidens døgnrehabilitering 
med evidensbaseret træning 
og effekt for borgeren

Forslaget medfører at der på Frederiksberg kommunes 
Døgnrehabilitering i 2020 skal arbejdes med 
samtræning og fokus på holdtræning. Intensiv 
mobilisering af "de bedste borgere" samt anvendes VR 
udstyr til selvtræning.

Skal ikke polisk 
behandles 

Igangsat Følger tidsplan Under implementering. Indsatserne forventes fuldt ud 
implementeret i 2021

Grøn       -200         -500         -500       -500 

ÆOU 3. Effektvisering Fremtidens 
hjælpemiddelområde med 
udgangspunkt i evidens og 
fokus på effekt for borgeren

Hjælpemiddelområdet skal i endnu højere grad 
målrettes den enkelte borgers behov og 
funktionsniveau, styrket fokus på rehabilitering samt 
øge genbrug af arbejdsredskaber og målrette forbruget 
af hjælpemidler på diabetesområdet. 

Skal ikke politisk 
behandles 

Gennemført Følger tidsplan Effektiviseringsforslagene er implementeret i 
hjælpemiddelcenteret. 

Grøn       -400         -400         -400       -400 

ÆOU 3. Effektvisering B 2019 Hjemmeplejeanalysen - 
Introduktion af badeservietter 
til den personlige pleje

Budgetforligskredsen har vedtaget en løsning, hvor 
badeservietter anvendes til borgere, der selv vælger 
dette.

Skal ikke 
behandles politisk

Gennemført Følger tidsplan Forslaget er implementeret. Grøn       -304         -306         -311       -311 

ÆOU 3. Effektvisering B 2019 Hjemmeplejeanalysen - 
Koordinering af mødetider i 
Hjemmeplejen

Hidtil har de to hhv. hjemmehjælpere og 
hjemmesygeplejen mødt ind på to forskellige 
tidspunkter. Nu møder de samlet, så der kan ske en 
bedre fælles koordinering af mødetider

Skal ikke 
behandles politisk

Gennemført Følger tidsplan Forslaget er implementeret. Grøn       -300         -300         -300       -300 

ÆOU 3. Effektvisering B 2019 Hjemmeplejeanalysen - 
Tilpasning af 
afregningstidspunkt for øvrig 
tid i den kommunale 
hjemmepleje

Tilpasning af afregningstidspunkt for øvrig tid i den 
kommunale hjemmepleje. Øvrige tid starter i 2020 fra 
kl. 16.30, tidligere var øvrige tid fra kl. 15.30

Skal ikke 
behandles politisk

Gennemført Følger tidsplan Tilpasning af afregningstidspunkt for øvrig tid er 
implementeret. 

Grøn       -971         -979         -994       -994 

ÆOU 3. Effektvisering B 2019 Hjemmeplejeanalysen - 
Ændring i koncept for levering 
af mad til borgere i eget hjem

Indgår som en del af det kommende genudbud af 
madservice 

Skal ikke 
behandles politisk

Gennemført Følger tidsplan Projektet igangsat i marts 2019, dermed fås den fulde 
effekt i 2020.

Grøn    -1.866      -1.861      -1.850    -1.850 

ÆOU 3. Effektvisering B 2019 Målretning af §79 
omsorgsklubber

Budgetforligsparterne vedtog en gradvis tilpasning af 
puljen, således at det kun er organisationer og 
aktiviteter med et klart og dokumenteret flerårigt 
resultatfokus, der kan opnå tilskud. Dermed målrettes 
puljen mod aktiviteter med størst mulig effekt og puljen 
vil dermed også i højere grad følge udviklingen i de 
samlede ældreudgifter i Frederiksberg Kommune.

Skal ikke 
behandles

Gennemført Følger tidsplan Forslaget er indarbejdet og de midler der udmøntes 
reduceres løbende

Grøn           -           -667      -1.000    -1.000 

ÆOU 3. Effektvisering B 2019 Tilpasning af kapacitet 
på aktivitetscentre

Tilpasning af kapacitet på aktivitetscentre Skal ikke 
behandles

Gennemført Følger tidsplan Er under implementering og vil være fuldt Implementeret i 
løbet af 2021.

Grøn       -300         -400         -500       -500 
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ÆOU 3. Effektvisering B 2019 Optimering af 
arbejdsgange på Frederiksberg 
Kommunes Døgnrehabilitering

Budgetforligsparterne har vedtaget en effektivisering 
på Frederiksberg Kommunes døgnrehabilitering som 
skulle håndteres ved at optimering af arbejdsgangene

Skal ikke 
behandles politisk

Gennemført Følger tidsplan Forslaget er indarbejdet og gennem løbende fokus på 
optimering af arbejdsgangene forventes det, at den øgede 
effektivisering i 2021 og kan realiseres.

Grøn    -1.000      -1.500      -1.500    -1.500 

ÆOU 3. Effektvisering B 2017 Konsolidering af 
opgaver under Sundheds- og 
Omsorgsudvalgets område

De 1,5 mio. kr. af effekten blev implementeret i 
forbindelse med B2017. De resterende 1,0 mio. kr. 
vedrører en forventet besparelse på området for 
vederlagsfri fysioterapi.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev 
budgetforligsparterne enige om, at der skulle 
gennemføres en budgetanalyse af vederlagsfri 
fysioterapi. Analysen skulle gennemføres i 2018 og 
2019. Det var forventningen at der kunne hentes en 
effektivisering på 1,0 mio. kr. svarende til stigningen i 
effektiviseringen fra 2020 og frem.

 ÆOU den 30. 
marts 2020.

Igangsat Ikke realiserbar Analysen blev fremlagt for Ældre og omsorgsudvalget den 
30, marts, hvor udvalget tog analysen til efterretning. 
Analysens vurdering var overordnet set, at Frederiksberg 
Kommune har en strukturel økonomisk udfordring på 
området, at der er meget begrænsede handlemuligheder, 
og at de muligheder, der findes ikke har stor økonomisk 
effekt. Dialog er i praksis den eneste mulighed og det 
eneste redskab som kommunen har og effektiviseringen 
på 1,0 mio. kr. kan derfor ikke hentes. Budgettet er 2021 
opjusteret med 2,9 mio. kr. på baggrund af analysen. 
Effektiviseringen på 1,5 mio. kr. er gennemført. 

Lysegrøn    -2.500      -2.500      -2.500    -2.500 

ÆOU 3. Effektvisering B 2017 Mereffekt som følge af 
investeringer via 
værdighedsmilliarden

Reducerede udgifter vedr. hjemmehjælp og 
hjemmesygepleje som følge af 
værdighedsmilliardindsatser omkring demens og 
hjerneskader. 

Skal ikke 
behandles

Igangsat Følger tidsplan Tiltagene omkring demens og hjerneskade er 
implementeret i driften, og der har været den forventede 
økonomiske effekt i 2019. Efterhånden som flere borgere 
omfattes af indsatserne forventes den økonomiske effekt 
at stige i 2020. Dette følges løbende.

Grøn    -1.000      -1.000      -1.000    -1.000 

ÆOU 4. Anlæg Helhedsplan Solbjerg Have, 
Sundheds- og 
Omsorgsudvalget

Afledt drift (genhusningsudgifter) i forbindelse med 
renovering af Solberg Have

Igangsat Revideret tidsplan Forventet afsluttet primo 2021. Merudgift skyldes større 
servicearealandel end forventet.

Lysegrøn         140 

ÆOU 4. Anlæg Masterplan - Hospitalsgrunden 
(servicedel)

Opførelse af et nyt plejecenter forventeligt på 
hospitalsgrunden med ca. 100 plejeboliger. Bl.a. afsat 
udviklingsmidler til udvikling af projeket med fokus på 
sikreing af synergi mellem nære sundhedsvæsen på 
Hospitalsgrunden fra 2020, der forventes igangsat 2. 
kvartal 2020.

Ikke igangsat Forsinket Region fraflytter lidt senere fra Hospitalsgrunden. Analyse 
igangsættes 2021. Kommualbestyrelsen er orienteret ifm. 
budgetproces 2021 v. budgetnotat.

Gul      1.000           900           900           -0 
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