
  

Bilag 2: Oversigt over kommunale hegnspæle i velfærdsaftale på 
ældreområdet i Langeland Kommune 

 
  

  

Indledning 
Regeringen og Langeland Kommune er enige om, at udgangspunktet for velfærdsafta-
len er mest mulig frihed til ældreområdet. Med det udgangspunkt forpligter Langeland 
Kommune sig således parallelt med den statslige frisættelse, jf. lov om velfærdsaftaler på 
ældreområdet, til at frisætte ledere og medarbejdere mest mulig fra kommunal regule-
ring med henblik på at styrke kvaliteten i den velfærd, borgerne modtager. 

I det nedenstående gennemgås de få kommunale hegnspæle, dvs. kommunale reg-
ler, retningslinjer m.v., som Langeland Kommune ønsker at fastholde som led i 
indgåelse af en velfærdsaftale med regeringen på ældreområdet. Derudover gives 
eksempler på nogle væsentlige områder, som Langeland Kommune frisætter ledere 
og medarbejdere fra.   
 

1. Kommunale hegnspæle for velfærdsaftaler på ældreområdet   

Kommunal hegnspæl Beskrivelse 
Styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægten beskriver rammerne for Lan-

geland Kommunes styrelse. Af styrelsesvedtæg-
ten fremgår bl.a. antallet af medlemmer i kom-
munalbestyrelsen, hvilke stående udvalg kommu-
nen har nedsat, deres arbejdsopgaver samt hvilke 
opgaver borgmesteren varetager. Styrelsesved-
tægten godkendes af nyvalgt kommunalbesty-
relse. 

Organisations- og ledel-
sesgrundlag 

Organisations- og ledelsesgrundlaget er resultatet 
af inddragelse af politikere, Hovedudvalg, Områ-
deråd, lokale MED og medarbejdere i nøgleposi-
tioner i forhold til hvad en bæredygtig organisa-
tion skal indeholde. Det er et nøgledokument i 
forhold til værdigrundlag, fokusområder ved or-
ganisering og opgaveløsning, ledelsesgrundlag og 
organisationens opbygning.  

Personalepolitiske værdier Personalepolitikkens værdier/holdninger til en 
række centrale temaer ønskes fastholdt: 

• Ansættelse og fratrædelse  
• Læring og udvikling  
• Sundhed og trivsel  
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• Fravær og nærvær 

Personalepolitikken er under revidering. 

MED-aftalen Den lokale MED-aftale for Langeland Kom-
mune er det skrevne grundlag for samarbejdet 
mellem ledelse og medarbejdere og dermed basis 
for den dialog, der skal foregå på den enkelte ar-
bejdsplads, på personalemøder og i MED-udvalg. 

Principper for økonomi-
styring 

Principper for økonomistyring beskriver de over-
ordnede regler og retningslinjer for styring af 
kommunens økonomi, overholdelse af budgetter 
og krav til kontroller, som skal udføres for at 
sikre en effektiv og ansvarlig administration af 
kommunens penge og ressourcer. 

Aldersafgrænsning 67+ Kommunalbestyrelsen har fastsat en alders-
grænse for borgere under velfærdsaftalen på 67 
år og derover, med undtagelse for yngre beboere 
på plejecentre. 

2. Kommunale frihedsgrader for velfærdsaftaler på ældreområdet 
Med de få, centrale hegnspæle, jf. ovenfor, vil ældreområdet i Langeland Kom-
mune som udgangspunkt blive sat fri fra alle interne kommunale regler, retnings-
linjer og praksisser i takt med at der løbende gennemføres prøvehandlinger med 
udvalgte enheder og borgere.  
 
Et eksempel på frisættelse er kvalitetsstandarderne for de lovbestemmelser i Lov 
om velfærdsaftaler, som Kommunalbestyrelsen har besluttet at frisætte Langeland 
Kommune for: 
 

• Forebyggende hjemmebesøg - § 79 a 
• Personlig hjælp og pleje - § 83 
• Praktisk hjælp - § 83 
• Madservice - § 83 
• Rehabiliteringsforløb - § 83 a 
• Aflastningsophold - § 84 
• Afløsning i form af hjælp til personlig plejepraktisk hjælp og madservice til 

ægtefælle/pårørende i hjemmet - § 84 
• Genoptræning - § 86 
• Vedligeholdelsestræning - § 86 
• Selvudpeget hjælper - § 94 
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Dermed får kommunens ældreområde i forsøgsperioden betydelige frihedsgrader 
fra en række kommunale regler, retningslinjer m.v., som de ikke har i dag.  
 
Borgere i Langeland Kommune vil til enhver tid kunne henvende sig til kommu-
nen med henblik på at få oplyst den gældende kommunale regulering på ældreom-
rådet.   

Med henblik på at sikre borgerne adgang til oplysninger om hvilken statslig regule-
ring, der gælder i kommunen, skal Langeland Kommune offentliggøre en oversigt 
på kommunens hjemmeside og i en ikke-digital form i overensstemmelse med Lov 
om velfærdsaftaler på ældreområdet.  
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