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Decentral aftale 
 

Baggrund 

Det decentrale aftaledokument er et redskab til styring af udviklingen af den enkelte enhed, 

der samtidig skal sikre en rød tråd fra vision 2020 og til det arbejde, der igangsættes lokalt. 

Der indgås en ét-årig aftale mellem centerchefen og lederen af den decentrale enhed. Dette 

dokument er herefter udgangspunkt for dialogen om udviklingen af den decentrale enhed dette 

år. 

 

Aftalens udarbejdelse og opfølgning 

Aftalen udarbejdes i januar måned hvert år. Udgangspunktet for aftalen er det strategikort, 

som centerområdet har vedtaget inden udgangen af 4. kvartal. Enhedens ledelse involverer A-

MED og eventuelt medarbejdere og brugere bredere i arbejdet med udviklingen af 

aftaledokumentet – dels for at sikre input fra enheden og dels for at sikre bred forankring af 

aftalen. 

Det er enhedens leder, der har ansvaret for at omsætte aftalen til virkelighed. Centerchefen og 

lederen af den decentrale enhed har fælles ansvar for at føre dialog om aftalens fremdrift.  

 

Indhold 

Det decentrale dokument indeholder: 

 de fokusområder, der skal understøtte den overordnede bevægelse i Helsingør Kommune og 

i centeret 

 øvrige fokusområder, som enheden derudover vælger at fokusere på i det kommende år. 

 

 

På næste side er en skabelon til brug for dokumentation af den decentrale aftale.  
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Aftale for Falkenberg 
Udvikling og fokus 2013 

  

 

 

 

  

Helsingør Kommune

Standardskabelon

Helsingør Kommune er kendt som Nordsjælland mest attraktive bosætningskommune og et levende sted (i omdømme-analyse)

Når der gennemføres undersøgelse af erhvervsklimaet i kommunen i 2020 er 80% enten tilfredse eller meget tilfredse med kommunens indsats og service over for erhvervslivet.  

Antallet af frivillige øges markant på udvalgte områder, samt år for år et stigende antal partnerskaber mellem kommunen og virksomheder

• 800 nye familier • 500.000 flere museumsbesøgende 

samt 60.000 hotelovernatninger

• Skabe minimum 350 nye ordinære 

arbejdspladser i turismerelaterede 

erhverv som besættes af ledige i 

kommunen

• Det gennemsnitlige 

uddannelsesniveau i Helsingør 

Kommune skal som minimum 

matche gennemsnittet i 

Nordsjælland som helhed

• 80% af alle borgere oplever, at 

kommunen er et levende sted 

(baseret på borgerundersøgelse, der 

spørger ind til adgang til, tilfredshed 

med og anvendelse 

af kommunens unikke muligheder)

• Stigende investeringer i forebyggende/ 

tidlige indsatser samt tydelig positiv 

effekt af indsatserne (målt i opfølgende

evalueringer) 

Familier Besøgende Livslang læring Et levende sted Tidlig indsats
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Vi vil være Nordsjællands mest 

attraktive bosætningskommune for 

familier. 

Vi skal tilbyde og profilere os på:

• Attraktive boliger for familier

• Skoler og dagtilbud af høj kvalitet

• Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle 

oplevelser

• Sammenhængende og sikker 

infrastruktur

• Trygge nærmiljøer og et varieret 

handelsliv

• Vores beliggenhed  – nærhed til 

Sverige og København

Besøgende skal have glæde af 

områdets unikke historie, kultur og 

natur. Vi skal tilbyde og profilere os på:

• Kulturelle muligheder af inter-

nationalt format, tilgængelig natur 

og en levende historie på begge 

sider af Øresund

• Konferencemuligheder i topklasse

• Årlige events, der definerer 

kommunen

• Et varieret udbud af overnatnings-

muligheder

• Åbne og levende byer

Alle skal opleve: 

• Gode muligheder for læring – for 

børn 

og voksne

• Gode muligheder for uddannelse 

samt et stærkt samarbejde mellem 

uddannelsesinstitutioner og 

erhvervsliv på begge sider af 

Øresund

• Høj faglighed i dagtilbud og skoler

• Attraktive og kreative 

læringsmiljøer 

Alle skal opleve: 

• At natur, kultur og historie 

anvendes aktivt og er tænkt ind i 

kommunens aktiviteter og tilbud

• Gode muligheder for at være aktiv 

i naturen og i byerne

• Åbne og levende bymiljøer med 

mange kulturelle tilbud og et 

varieret handelsliv

Alle skal opleve, at:

• Kommunen er kendetegnet ved 

forebyggelse og tidlige indsatser 

på alle områder

• Borgerne sættes i stand til at 

tage ansvar for eget liv

• Der er nem adgang til at være 

aktiv

• Der er gode muligheder for et 

sundt liv 

• Aktivt medborgerskab 

understøttes

Kommunen opleves at have et stærkt omdømme som unik og meget attraktiv bosætningskommune for familier

Det samlede omkostningsniveau i kommunen opleves som rimeligt i forhold til kommunens tilbud og serviceniveau

Let adgang til kommunen samt god og hurtig sagsbehandling

Værdiskabende teknologi – teknologien anvendes alle steder, hvor den kan lette hverdagen eller gøre servicen bedre for borgere, besøgende, & virksomheder

Aktiverende pleje

• Vi har fokus på, at beboere og brugere gør, hvad de selv kan

• Vi udvikler ydelser, der kan understøtte selvhjulpenhed, f.eks. 

hverdagsrehabilitering

• Vi arbejder med velfærdsteknologi som et middel til at understøtte 

selvhjulpenhed

Trivsel og arbejdsglæde

• Vi har medarbejderne, der er stolte af 

deres arbejde

• Vi har en stærk kultur for 

medarbejderinddragelse

• Vi har en tydelig ledelse, der sætter mål 

og retning for medarbejderne

Høj faglighed i opgaveløsningen 

• Vi kompetenceudvikler løbende vores medarbejdere, særligt gennem praksisnær læring

• Vi matcher kompetencer og opgaver, så vi sikrer høj faglighed og læring ude hos 

borgerne

• Kompetenceudviklingsmidler anvendes strategisk, så vi prioriterer midlerne efter, hvor 

behovet for kompetenceudvikling er

• Vi deler viden på tværs i centeret og med de øvrige centre i kommunen.

• Vi styrker IT kompetencerne hos medarbejderne

Samarbejde på tværs

• Med udgangspunkt i borgeren samarbejder vi 

internt i centeret og på tværs af centre

• Vi inddrager og samarbejder med borgerens 

netværk

• Vi inddrager og samarbejder med frivillige

Forebyggende indsats

• Vi har fokus på tidlig opsporing ift. ændringer i borgerens tilstand og vi reagerer på det

• Vi arbejder aktivt med at forhindre unødvendige indlæggelser og genindlæggelser. Bl.a. ved brug af 

indslusningsteam, second opinion og akutteam

• Vi har forebyggende hjemmebesøg, med særlig fokus på, at borgerne sættes i stand til at varetage eget liv

• Vi motiverer borgerne til træning og tilbyder gode muligheder for træning, bl.a. via vedligeholdende træning og 

selvtræning

Mission: Helsingør Kommune bidrager til størst mulig livskvalitet for borgerne

Vision: Vi er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier. 

Vi er desuden kendt som: En kommune med gode vilkår for at drive virksomhed og kommunen, hvor borgere og virksomheder indgår i og bidrager til fællesskabet.

Strategikort

OÆ
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Decentral Aftale  
 

Gældende for enhed: Plejehjemmet Falkenberg 

År:2013 

 

Enhedens udviklingsmål 
 

1) Fokusområde, der understøtter strategikortet for centeret 
 

Fokusområde a: ”beboerne gør hvad de kan selv”  

 

Beskrivelse: Tidlig opsporing, straks fra indflytningen på plejehjemmet, af de funktioner og 

færdigheder beboeren har, så en hurtig indsats i forhold til træning, både vedligeholdende, 

samt ADL, kan iværksættes. Projektet er i forlængelse af flere års indsatser på Falkenberg med 

at inddrage beboerne i dagliglivet og dermed give dem indhold i tilværelsen i form af, at 

deltage i hverdagens opgaver efter evne. Ud fra erfaringen med, at der ofte går en rum tid 

efter indflytning, før der kommer fokus på dette, med det til følge at beboeren måske allerede 

er ”gjort inaktiv” og det dermed bliver sværere at komme i gang, mener vi en tidlig indsats 

kan hindre det, med større aktivitet til følge og forhåbentlig større livskvalitet (Mission) 

 

Sammenhæng til strategikort: Aktiverende pleje 

 

Afsluttes: Projektet vil køre både i 2013 og 2014 

 

Effekt: Alle beboere bliver vurderet (”på papiret”) allerede indflytning. Alle beboere ”udredes” 

for funktioner der skal bevares ved vedligeholdende træning, samt ADL. Vi gør ikke noget for 

beboerne som de selv kan. 

 

Fokusområde b: ”Inkontinens” 

 

Beskrivelse: 2 gange kompetenceudviklingsforløb med hjælpere og assistenter i huset i 

foråret. Her indgår undervisning, praksisnær læring og individuel vejledning. Efterfugt af 

vidensdeling til øvrige i huset i efteråret. 

 

Sammenhæng til strategikort: Forebyggende indsats 

 

Afsluttes: ultimo 2013 

 

Effekt: Forebygge indlæggelser (ingen indlæggelser i 2013 pga. urinvejsinfektion), korrekt 

anvendelse af bleprodukter samt mindske bleforbrug (25 % / 25 beboere har nedsat forbrug af 

bleer i 2. halvår 2013 ifølge forbrugslister.) 

 

2) Andre indsatsområder 

Fokusområde c: ”Forventningsafstemning med beboere og pårørende” 

 

Beskrivelse: Tidligere var indflytningssamtalen en meget komprimeret samtale med mange 

praktiske informationer og indhentning af underskrifter. Ofte havde beboere og pårørende 

svært ved at rumme de mange informationer, samtidig med at den blev holdt for sent i forhold 

til indflytningen. Ofte havde beboerne boet her 1 måned måske længere. 

Vi ønsker at ændre indhold i indflytningssamtalen, så der bliver med fokus på samarbejde, info 

om serviceniveau og kvalitetsstandarder, selvbestemmelse, forventningsafstemning, herunder 
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at man ”gør det man kan selv”, invitere netværk/familie til at bidrage med alt det de 

kan/ønsker, give et billede af hverdagslivet, fortælle om personalet og de værdier vi arbejder 

efter. 

Samtalen skal følges op efter 3 måneder. 

 

Sammenhæng til strategikort: ”Samarbejde på tværs” 

 

Afsluttes: Nyt koncept igangsættes medio marts 2013, Evaluering ultimo 2013 mhp almindelig 

idriftsættelse fra 2014. 

 

Effekt: Der afholdes indflytningssamtale mellem 14 dage og en måned efter indflytning, efter 

nyt koncept med alle nye beboere fra medio marts. Der afholdes opfølgende samtale med alle 

disse beboere efter 3 måneder.  

Konceptet evalueres ultimo året. Hvad mener beboere/pårørende? Kan vi mærke en forskel på 

henvendelser omkring serviceniveau, uindfriede forventninger mv. 

 

 

 

Samlet økonomisk ramme for budgetåret: Driftsbudget 2013 - 38.587.382 

 

Eventuel effektiviseringsmål: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Helle Lund – 1.3.2013 

 

Centerleder underskrift, dato                                          Enhedsleder underskrift, dato 


