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Side 3

1 (Åben) Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje
 
Sags ID: EMN-2016-00424

Resumé
Resumé
Gentofte Kommune har fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 
14,11 mio. kr. i 2016 til en mere værdig ældrepleje. Der forelægges til godkendelse to redegørelser 
for anvendelse af kommunens andel af værdighedsmilliarden, som indsendes til ministeriet med 
henblik på at opnå endeligt tilsagn. 

Sagen behandles på et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Socialudvalget.

Baggrund
Gentofte Kommune har fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 
14,11 mio. kr. i 2016, svarende til kommunens andel af de afsatte midler på 1 mia. kr. til en mere 
værdig ældrepleje. For at tilsagnet kan stadfæstes skal Gentofte 
Kommunen inden 1. juli 2016: 
• Offentliggøre en værdighedspolitik på kommunens hjemmeside. Forslag til en værdighedspolitik 
for Gentofte Kommune forelægges kommunalbestyrelsen på møde den 20. juni 2016.
• Redegøre for den forventede anvendelse af kommunens andel af værdighedsmilliarden med 
udgangspunkt i den udarbejdede værdighedspolitik for ældreplejen. 

Midlerne kan anvendes til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsats. Der skal være tale 
om midler, som ligger ud over kommunens vedtagne budgetter for 2016. 

Der forelægges til godkendelse to redegørelser for anvendelse af kommunens andel af 
værdighedsmilliarden. Det anbefales, at begge redegørelser indsendes og at de indsendes i 
prioriteret rækkefølge. Det anbefales, at redegørelsen for anvendelse af midlerne til ombygning af 
Tranehaven - jf. beskrivelsen i det vedlagte bilag 1. prioriteres højest, da der med denne indsats 
vurderes at vil kunne opnås en mere permanent styrkelse i forhold til de fra regeringen udmeldte 
obligatoriske emner i værdighedspolitikken. Såfremt ministeriet ikke giver endeligt tilsagn om 
midlerne for 2016 ud fra denne redegørelse – hvilket skal ske inden 1. august 2016 – prioriteres 
redegørelse om anvendelse af midlerne til en række formål på ældreområdet jf. beskrivelserne i 
det vedlagte bilag 2.

Der vil blive orienteret om resultat af møde i Sundheds – og Ældreministeriet torsdag den 9. juni 
vedr. anvendelse af værdighedsmidlerne til anlæg på Tranehaven.

For så vidt angår midlerne for de efterfølgende år, skal kommunen senest 15. november 2016 
indsende en tilsvarende redegørelse for anvendelse af 2017 midlerne. Redegørelsen vil blive 
forelagt politisk.  

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Gentofte Kommune indsender to redegørelser for den forventede anvendelse af midlerne fra 
ældremilliarden til Sundheds- og Ældreministeriet i prioriteret rækkefølge.
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2. At redegørelsen om anvendelse af midlerne fra ældremilliarden til ombygning af Tranehaven 
prioriteres som nummer ét.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Ombygning fra Tranehaven.docx (1197714 - EMN-2016-00424)
2. Forslag til anvendelse af værdighedspuljen i 2016 (1197713 - EMN-2016-00424)

2 (Åben) Meddelelser fra formanden/orvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2016-00424

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

3 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 


