
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omsorgsudvalget 
 
Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre

handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre,

ældreboliger samt handicapkompenserende ydelser, beskyttet beskæftigelse og 

handicapkørsel. Omsorgsudvalget er endvidere ansvarlig for en række andre 

rådgivnings-, støtte- og tilsynsopgaver inden for ældre

 
 
Målrettet pleje til mennesker med demens  
Sundhedsstyrelsen afprøver en model for målrettet pleje af beboere på plejecentre 
med demens og Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD eller 
adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens). Modellen giver persona
værktøjer, der sikrer, at indsatsen overfor borgeren er skræddersyet den enkeltes 
behov og adfærd. Afprøvningen foregår fra d. 2. januar 2017 til 31. maj 2018 på 4 
plejecentre i kommunen og yderligere 20 plejecentre fordelt på fire andre 
kommuner.  
 
De borgere, der deltager i projektet er
eller beboere med kognitiv funktionsnedsættelse, hvor der er mistanke om demens. 
Det primære formål er at reducere forekomsten og graden af BPSD blandt beboerne 
og dermed forbedre deres livskvalitet. 
 
 
Ruter til mennesker med demens 
Som menneske med demens er det vigtigt fortsat at være fysisk aktiv, derfor vil vi 
etablere en rute, så man kan fastholde sin identitet med kendte aktiviteter. Ruten 
kan etableres i forskellige 
og niveau 3 kræver flere kognitive funktioner.
mennesker med demens og deres pårørende oplever, at de kan færdes trygt og 
sikkert udendørs, da fysisk aktivitet og mo
udviklingen af symptomer ved demens og bidrager til øget livskvalitet. Ruten vil 
lægge op til, at de aktiviteter der vil være (fx udendørs musikinstrumenter) også 
kan benyttes af andre borgere i lokalområdet. Der vil
informerende/involverende tilgang til borgerne i lokalområdet 
med demens og deres pårørende blevet inddraget i den indledende research, så 
ruterne kommer til at matche behov og ønsker. 
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Omsorgsudvalget  

Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre

handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre,

ældreboliger samt handicapkompenserende ydelser, beskyttet beskæftigelse og 

handicapkørsel. Omsorgsudvalget er endvidere ansvarlig for en række andre 

og tilsynsopgaver inden for ældre- og handicapområdet.

il mennesker med demens   
Sundhedsstyrelsen afprøver en model for målrettet pleje af beboere på plejecentre 
med demens og Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD eller 
adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens). Modellen giver persona

at indsatsen overfor borgeren er skræddersyet den enkeltes 
behov og adfærd. Afprøvningen foregår fra d. 2. januar 2017 til 31. maj 2018 på 4 
plejecentre i kommunen og yderligere 20 plejecentre fordelt på fire andre 

der deltager i projektet er beboere på plejecentre, der lider af demens, 
eller beboere med kognitiv funktionsnedsættelse, hvor der er mistanke om demens. 
Det primære formål er at reducere forekomsten og graden af BPSD blandt beboerne 

rbedre deres livskvalitet.  

Ruter til mennesker med demens  
Som menneske med demens er det vigtigt fortsat at være fysisk aktiv, derfor vil vi 
etablere en rute, så man kan fastholde sin identitet med kendte aktiviteter. Ruten 
kan etableres i forskellige niveauer eksempelvis 3, hvor niveau 1 kan bruges af alle 
og niveau 3 kræver flere kognitive funktioner. Rammerne for ruten skal sikre, at 
mennesker med demens og deres pårørende oplever, at de kan færdes trygt og 
sikkert udendørs, da fysisk aktivitet og motion i hverdagen er med til at forsinke 
udviklingen af symptomer ved demens og bidrager til øget livskvalitet. Ruten vil 
lægge op til, at de aktiviteter der vil være (fx udendørs musikinstrumenter) også 
kan benyttes af andre borgere i lokalområdet. Der vil være en 
informerende/involverende tilgang til borgerne i lokalområdet – bl.a. er mennesker 
med demens og deres pårørende blevet inddraget i den indledende research, så 
ruterne kommer til at matche behov og ønsker.   
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Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og 

handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og 

ældreboliger samt handicapkompenserende ydelser, beskyttet beskæftigelse og 

handicapkørsel. Omsorgsudvalget er endvidere ansvarlig for en række andre 

og handicapområdet. 

Sundhedsstyrelsen afprøver en model for målrettet pleje af beboere på plejecentre 
med demens og Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD eller 
adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens). Modellen giver personalet 

at indsatsen overfor borgeren er skræddersyet den enkeltes 
behov og adfærd. Afprøvningen foregår fra d. 2. januar 2017 til 31. maj 2018 på 4 
plejecentre i kommunen og yderligere 20 plejecentre fordelt på fire andre 

beboere på plejecentre, der lider af demens, 
eller beboere med kognitiv funktionsnedsættelse, hvor der er mistanke om demens. 
Det primære formål er at reducere forekomsten og graden af BPSD blandt beboerne 

Som menneske med demens er det vigtigt fortsat at være fysisk aktiv, derfor vil vi 
etablere en rute, så man kan fastholde sin identitet med kendte aktiviteter. Ruten 

niveauer eksempelvis 3, hvor niveau 1 kan bruges af alle 
Rammerne for ruten skal sikre, at 

mennesker med demens og deres pårørende oplever, at de kan færdes trygt og 
tion i hverdagen er med til at forsinke 

udviklingen af symptomer ved demens og bidrager til øget livskvalitet. Ruten vil 
lægge op til, at de aktiviteter der vil være (fx udendørs musikinstrumenter) også 

bl.a. er mennesker 
med demens og deres pårørende blevet inddraget i den indledende research, så 
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Omsorgsudvalgets økonomi 
På Omsorgsudvalgets område administreres økonomien på politikområderne Ældre 
og Handicappede.  
 
Drift 
Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Omsorgsudvalgets politikområder. 
 
Negative tal er indtægter, 
positive tal er udgifter,  
1.000 kroner 

Oprindeligt 
budget 2016 

Korrigeret 
budget 2016 

Regnskab 2016 Afvigelse i forhold til 
korrigeret budget 

+ =underskud  
- =overskud 

Ældre 536.607 550.417 520.822 -29.595 

Handicap 255.461 259.115 265.598 6.483 

 
Der var i 2016 budgetteret med nettodriftsudgifter på politikområderne Ældre og 
Handicappede på samlet 809,5 millioner kroner. Forbruget i 2016 blev samlet 786,4 
millioner kroner og dermed et samlet overskud på 23,1 millioner kroner. 
 
Det samlede overskud på 23,1 millioner kroner stammer fra et overskud på Ældre 
på 29,6 millioner kroner og et underskud på Handicap på 6,5 millioner kroner. 
Underskuddet på Handicap skyldes primært botilbud, beskyttet beskæftigelse samt 
specialpædagogisk bistand. Underskuddet overføres til 2017. Overskuddet på Ældre 
vedrører pleje og omsorg. Beløbet overføres til 2017 og anvendes delvist til 
dækning af forventet underskud på Handicap i 2017 inkl. overført underskud fra 
2016. 
 
  



 

Sådan fordelte udgifterne sig på Omsorgsudvalgets område 
1.000 kroner 

 
Anlæg 
Der har været et nettoanlægsbudget 
område i 2016. Der har været afholdt anlægsudgifter i 201
Beløbet er primært anvendt til akutboliger på Tommerupvej
materiel på ældrecentrene. 
 

 

Pleje og omsorg mv.; 

506.158

Aktivitets- og 

samværstilbud; 

17.896

beskæftigelse; 13.267
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ådan fordelte udgifterne sig på Omsorgsudvalgets område i 201

Der har været et nettoanlægsbudget på 2,6 millioner kroner på Omsorgsudvalgets 
. Der har været afholdt anlægsudgifter i 2016 på 2,4 millioner kroner

anvendt til akutboliger på Tommerupvej samt maskiner og 
ældrecentrene.  

 

Ungdomsuddannelse 

for unge med særlige 

behov; 17.965

Beskyttet 

beskæftigelse; 13.267
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i 2016, 

 

millioner kroner på Omsorgsudvalgets 
,4 millioner kroner. 

samt maskiner og 

Ungdomsuddannelse 

for unge med særlige 

behov; 17.965
Botilbud §§107-110; 

170.516

Øvrige tilbud 

til voksne med særlige 

behov; 

17.513

Forebyggende 

indsats for 

ældre og 

handicappede; 

33.809

Kollektiv trafik og 

øvrige ældreudgifter; 

9.296
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Nøgletal på Omsorgsudvalgets område 
 
 Regnskab 

2013 
Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

Regnskab 
2016 

ÆLDREOMRÅDET   
  

Antal borgere i eget hjem, der 
modtager: 

  
  

- personlig pleje 1.096 1.081 1.075 
 

1.091 
 

- praktisk bistand 1.759 1.705 1.594 
 

1.562 
 

Gennemsnitligt antal timer pr. 
modtager/pr. uge: 

   
 

- personlig pleje 5,6 6,1 4,7 
 

3,9 
 

- praktisk bistand 0,9 0,9 0,9 
 

0,9 
 

Antal plejeboliger 486 486 486 
 

486 
 

HANDICAPOMRÅDET   
  

Egne pladser, egne borgere 253 257 272 
 

270 
 

Andre kommuner 230 241 278 
 

243 
 

Antal modtagere af støtte i egen bolig 
(§ 85) 

540 543 506 
 

516 
 

 
  


