
Bornholms Regionskommune  Budget 2021 – 2024 

 Side 1 

 
 

Udvidelsesforslag 
Nr.: SSU-01 Emne: Pulje til bedre arbejdsmiljø på plejebolig- og hjemmeplejeområdet 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Merudgift 3.000 3.000 3.000 3.000 

Afledt mindreudgift                         

Nettoudvidelse 3.000 3.000 3.000 3.000 

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Der afsættes 3,0 mio. kr. årligt i en pulje til bedre arbejdsmiljø på plejebolig- og hjemmeplejeområdet. 
 
Puljen skal give et løft til ældreområdet, bl.a. ved fortsættelse af aftalen om FOKUS-tid og luft i køreplanerne. Puljen 
skal forbedre arbejdsmiljøet og dermed fastholdelsen af medarbejdere på området. 
 
Senest i december 2020 får kommunalbestyrelsen forelagt en sag om udmøntning af puljen til forbedring af 
arbejdsmiljøet på plejebolig- og hjemmeplejeområdet. I dette arbejde skal der også ses generelt på organiseringen og 
ledelsen på ældreområdet. 
 
 
Oplægget skal være udarbejdet i samarbejde med MED-systemet i Center for Ældre. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

[Beskriv kort om forslaget medfører serviceforbedringer eller der er tale om en tilpasning til faktisk aktivitet…] 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Forslaget vil medføre en forbedring af arbejdsmiljøet 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

 

5. Tidshorisont 

2021 

6. Politisk behandling af emnet 

Anvendelse af puljen skal forelægges kommunalbestyrelsen via SSU til endelig udmøntning 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre 
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Udvidelsesforslag 
Nr.: SSU-02 Emne: Praktikvejlederforløb for elever, hjemmeplejen og plejeboligområde 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Merudgift 1.000 1.000 1.000 1.000 

Afledt mindreudgift                         

Nettoudvidelse 1.000 1.000 1.000 1.000 

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt til en styrkelse af praktikvejledningen i Hjemmeplejen og på plejeboligområdet. 
 
Dette med henblik på at afsætte bedre tid til opgaven og derigennem sikre bedre arbejdsmiljø for praktikvejlederne 
samtidigt med at der sker en bedre fastholdelse af eleverne. 
 
 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Forslaget vil medføre en forbedring af arbejdsmiljøet 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

 

5. Tidshorisont 

2021 

6. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre 
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Udvidelsesforslag 
Nr.: SSU-04 Emne: Forsøg med personlige tablets i 2 år på plejecentrene Åbo og 

Snorrebakken 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Merudgift 400    

Afledt mindreudgift                         

Nettoudvidelse 400 0 0 0 

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Der afsættes 400.000 kr. til indkøb af tablets til et 2-årigt projekt med forsøg med personlige tablets på plejecentrene 
Aabo og Snorrebakken. 
 
Der skal udarbejdes en projektbeskrivelse, herunder målopfyldelse og evaluering til politisk godkendelse. 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Forslaget vil medføre en forbedring af arbejdsmiljøet 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

 

5. Tidshorisont 

2021 

6. Politisk behandling af emnet 

Projektbeskrivelse og tidsplan skal forelægges SSU senest primo 2021. 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre 
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Udvidelsesforslag 
Nr.: SSU-05 Emne: Årligt tilskud til SIND Bornholm til fortsættelse af Peers og Peerskoordinator 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Merudgift 158 158 158 158 

Afledt mindreudgift                         

Nettoudvidelse 158 158 158 158 

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

 
Der afsættes midler til et årligt tilskud til SIND Bornholm, så foreningen kan fortsætte med Peers og Peerskoordinator.  
 
Der givet et tilskud på 166.000 kr. Da momsandelsprocenten er 23 pct. er der afsat et nettobeløb på 158.400 kr. 
 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

 

5. Tidshorisont 

1. januar 2021 

6. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap 
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