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Delaftale om budget vedrørende styrkelse af ældreplejen i Herlev Kommune i 2022-

2025
Herlev har en god ældrepleje, hvor der hver da dra es omsor for de ældre. I praksis betyder det,
at kom unens medarbejdere og ledere yder en stor indsats for at kunne drage den omsorg og løse

opgaverne omkring behandling og træning til kommunens ældre borgere og deres pårørende.
Fremtidens ældrepleje
Ældreområdet er imidlertid et område, der vil ændre sig markant over de kommende år, blandt
andet fordi antallet af de ældste ældre er stigende, og selvom mange borgere er sundere og mere

aktive i en høj alder end tidligere, forventes der også en stigning i antallet af borgere med kroniske
sygdomme og komplekse behov heriblandt borgere, som har en demenssygdom.
På 10 år er antallet af dage +80-årige i gennemsnit er indlagt på hospitalerne faldet med hele 27
procent, og sundhedsvæsenet arbejder fortsat på at nedbringe både antallet af indlæggelser og
indlæggelsestiden. Det betyder, at en væsentHg større del af den sundhedsfaglige behandling
fremover vil foregå i kommunen og i borgernes e et hjem. Mange borgere vil opleve det som
noget positivt, at de kan behandles og trænes lokalt eller i eget hjem, men det stiller andre og
større krav til medarbejdere og ledere i sygeplejen, træningen o ældreplejen, der skal løfte
opgaverne i hverdagen.

Ambitionerne for sundheds- og ældreo rådet er høje. Der er allerede truffet beslutning om at
etablere nye fysiske rammer til plejeboliger, midlertidige døgnpladser samt aktivitets- og
sundhedstilbud. Det er ambitionen, at sundhedstilbuddene og ældreplejen i Herle er kendetegnet
ved fællesskab, interaktion, tr nsparens og høj faglig kvalitet. Det skal afspejles både i de fysiske
rammer og i den måde tilbud o indsatser udfolder sig på.
Pen ene føl er med, når antallet af ældre vokser
Antallet er ældre er stigende både på landsplan og i Herlev Kommune. I Herlev vil antallet af
ældre over 80 år være 14 pct. højere i 2025 og 30 pct. højere i 2030 sammenlignet med 2020.
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For at kunne håndtere udviklingen med flere ældre i Herlev med det nuværende serviceniveau

foreslås, at der indføres en demografimodel, som tilpasser budgetterne på hjemmepleje- og
hjemmesygeplejeom ådet til antallet af ældre således, at området kan håndtere den øgede
efterspørgsel, som det øgede antal ældre forventes at skabe.

Demografimodellen i bred forstand vil også omfatte plejeboligområdet, hvor arbejdet med at
etablere et nyt plejecenter i Herlev har betydet et øget fokus på forventningen til det fremtidige
behov for plejeboli er. For plejeboliger vil modellen anvende KL s fremskrivning, mens den for
hjemmeplejen og sygeplejen vil anvende Herlevs Kommunes egen befolkningsprognose
kombineret med fordelingen af indsatser i 5 års aldersgrupper. I forbindelse med etableringen af
plejecenteret afsættes økonomi til den trinvise udvidelse af plejeboligkapaciteten.
Da ældre-og sundhedsområdet har haft stigende efterspørgsel i en årrække uden at der er
kompenseret med større bevillin er til området, er der tillige besluttet en efterre ulering af
demografien på o rådet.
Herlev Kommune har på baggrund af kommunens konkrete forventninger til fremtiden planla t
en udvidelse af den nuværende kapacitet således, at Plejecentret Krogestykket fra 2025 har 192
plejeboliger.

Fremtidens ældrepleje i Herlev Kommune
Hvis ældreplejen også i fremtiden skal være god og have en høj faglig kvalitet, fordrer det, at
indsatser og tilbud kontinuerligt udvikles og nytænkes. Der er på denne baggrund udarbejdet en
række konkrete forsla til indsatser, som samlet kan bringe ældreplejen i Herlev Kommune ind i
fremtiden.

Økonomi
Til indsatserne ovenfor prioriteres følgende økonomi:

2025

2022

2023

2024

2.200.000

3.600.000

4.960.000

6.800.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

Fokus på demens - man bliver aldrig for gammel
til træning, aktiviteter og socialt samvær

300.000

685.000

675.000

1.375.000

Fokus på forebyggelse og sundhed - Sund til det
sidste og den bedste behandling, når helbredet
svi ter og indtil livet slutter

650.000

925.000

825.000

1.400.000

Forslag
Pengene følger med, når antallet af ældre vokser*
Demo rafi-efterslæb
Fokus på ønsker og selvbestemmelse - og du

bestemmer selv, hvad der er vigtigst i dit liv
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600.000

600.000

600.000

600.000

Fokus på velfærdsteknologi - træning, så det
passer til dig

0

1.020.000

1.035.000

1.620.000

Fokus på fastholdelse og rekruttering - vi vil
ansætte de bedste

800.000

800.000

800.000

1.300.000

Palliativ indsats

I alt

7.550.000 10.630.000 11.895.000 16.095.000

I alt (afrundet)

7.500.000

10.500.000

12.000.000

16.000.000

Posterne er baseret på den aktuelle befolkni gsprognose og vil blive genberegnet i forbindelse med den
årlige budgetlæg ing med afsæt i den nyeste befolkningsprognose. Demografi odellen vil desuden også
omfatte plejeboligo rådet, hvor der i forbindelse med etableringen af plejecenteret på Krogestykket afsættes
økonomi til den trinvise udvidelse af plejeboligkapaciteten.

Fokus på ønsker og selvbestemmelse - o du bestemmer selv, hvad der er vigtigst i dit

liv
Der er en rundlæggende værdighed i, at man som borger selv beslutter, hvad der er vigtigst i ens
eget liv. Samtidig er det velkendt, at noget af det, der er vigtigst, for de ældre, som har brug for
hjælp og støtte er, at de mødes af kendte hjælpere.
Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen at sætte hjemmeplejen mere fri. Ambitionen er, at borgerne

får større indflydelse på hjælpen, det kan være, at ønsket er et ekstra bad, eller at det er vigtigere
med en samtale over en kop kaffe end at få jort rent. Det faktum, at en borger er ældre eller syg,
bør ikke betyde, at de fratages denne grundlæggende ret til selvbestemmelse. Hjemmeplejen
arbejder allerede i dag med at organisere hjælpen, så der er størst mulig kontinuitet i det
ersonale, der hjælper den enkelte borger - særligt de borgere, som har mest omfattede hjælpe og
støtte. Med det nye tiltag styrker Kommunalbestyrelsen hjemmeplejens mulighed for at
tilrettelægge hjælpen ud fra den enkeltes ønsker og behov samt opnå mere stabilitet i det
personale, som leverer indsatsen til den enkelte bor er. Dette giver mulighed for en tættere
relation mellem det faste personale og borgerne.

Forslaget er dog langt mere end en mulighed for at omlægge hjemmeplejen indsatser. Der gives et
betydeligt løft i serviceniveauet og dermed i de indsatser, der kan tilbydes borgerne med afsæt i
deres ønsker og præferencer.

På plejecentrene har der gennem flere år været arbejdet med tilbud med borgeren i centrum.
Borgerne bestemmer selv, hvad der er vigtigst i deres liv - også selvom de er flyttet i plejebolig.
Det er ambitionen at fastholde og udvikle det fokus, og der vil derfor blive udviklet et koncept for.
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hvordan der arbejdes systematisk med involvering af borgerne i alle forhold. Det skal fremover
være helt tydeligt, at det er borgernes ønsker, der skal stå i centrum, når det handler om

tilrettelægge livet på plejecentrene med måltider, aktiviteter, pleje mv.

Oversigt over økonomi
Indsats

2022

2023

2024

2025

Fokus på ønsker og selvbestemmelse

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

- og du bestemmer selv, hvad der er

vigtigst i dit liv

Fokus på demens - man bliver aldrig for ammel til træning, aktiviteter og socialt
samvær
På da - og aktivitetstilbuddene er der et stort potentiale for at støtte no le af de ældre, som har
svært ved at klare hverdagen, til forsat selv at kunne mestre en tilværelse i egen bolig. For at skabe

et fleksibelt o stærkt tilbud til målgruppen forslås det at samle de eksisterende dag- og
aktivitetstilbud.
Kommunens dag- og aktivitetstilbud kan ved en sammenlægning tilbyde en mere målrettet og
ensartet rehabiliterende tilgang til bor erne, end tilfældet er i dag. Formålet med at styrke
aktivitetstilbuddet er, at flere bor ere får mulighed for at bevare og/ eller udvikle fysiske o
kognitive funktioner, der bidrager til øget livskvalitet med muli hed for at fastholde et værdigt og
selvstændigt liv.

En sammenlægning med en opnormering iver muli hed for et øget dagligt borgerindtag
svarende til fire pladser til borgere med demens i middel/svær grad fordelt på 8-10 borgere.
Netop denne mål ruppe man ler tilbud, da de eksisterende tilbud/ pladser allerede er fuldt
udnyttede. Målgruppens pårørende efterspørger o så e nede tilbud med henblik på træning og
aktivitet, men også som aflastnin i hverdagen
Målet for 2022-2023 er en sammenlægning og styrkelse af indsatsen, så tilbuddet samlet arbejder
evidensbaseret med aktivitet og træning af borgernes fysiske og kognitive funktionsniveau
parallelt med et øget borgerindtag.
Med ibrugtagningen af Krogestykket i 2025 vil der være mulighed for at give endnu flere borgere,
både beboerne på Krogestykket og borgere i egen bolig, en indsats med et rehabiliterende sigte
således, at borgernes fysiske og mentale funktionsniveau styrkes og vedligeholdes. Borgerne skal
have et aktivt indhold i dagligdagen med fokus på træning, aktiviteter og socialt samvær.
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Fokus på demens
I de kommende år forventes en betydelig stigning af borgere med en demenssygdom. Derfor
foreslås, at medarbejdere og ledere får en systematisk faglig viden og forståelse for
demenssygdommes virkning på både borgeren med sygdommen og de pårørende.
Det foreslås, at alle medarbejdere gennemfører et grundkursus i demens. 12022 vil dette være

grundkurset ABC Demens - pleje og omsorg som udbydes af Nationalt Videnscenter for Demens,
men undervisnin en vil kontinuerligt blive tilrettela t efter med afs t nyeste viden o effektiv
implementering.
Derudover skal der både før, under og efter etableres praksisnær læring og kursusdage for at sikre,

at læringen bringes i anvendelse i hverdagen og omsættes i praksis i indsatser til og pleje af
borgere med en demenssy dom.

Det foreslås endvidere, at der afsættes særlige ressourcer til, at medarbejdere i hjemmeplejen og på
plejecentrene kan kvalificeres til et forbedret pårørendesamarbejde således, at et godt samarbejde
med de pårørende om borgeren med en demenssygdom prioriteres i både den praksisnære læring
og kursusdagene.

Ved indflytningen på Kro estykket i 2025 vil personalet skulle gennemgå undervisning i, hvad en
flytning indebærer for en borger med demens således, at der kan arbejdes på at gøre flytnin en så
stressfri og try for borgerne som muli t.

Oversigt over økonomi
Indsats

2022

2023

2024

2025

200.000*

510.000

600.000

1.100.000

Kompetenceudvikling - demens

100.000

175.000

75.000

275.000

Ialt

300.000

685.000

675.000

1.375.000

Et styrket dag- og
aktivitetstilbud

* Centeret vil unne forberede sammenlægningen llerede i 2021, og i 2022 vil plejecentrene kunne bidr e delvist
til fin nsieringen f s m enl gningen sa t til udvidelsen af da - o aktivitetscenteret. Fra 2023 vil der skulle
tilføres ressourcer for at fortsætte og forankre udviklingen.
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Fokus på foreby gelse og s ndhed - Sund til det sidste og den bedste behandling, når
helbredet svigter og indtil livet slutter.
Udviklingen i ældreplejen viser, at et stigende antal borgere er endetegnet ved at have multible
sygdomme, og flere er derfor både kognitivt og fysisk mere svækkede end tidligere, h ilket stiller
øgede krav til den løbende udvikling af behandling og leje af borgeren i ældreplejen.

God start på et aktivt ældreliv - en styrket tidlig forebyggende indsats for seniorer
Der sker i forvejen i dag en stor indsats omkring foreby gelse i kommunen med forebyggende
hjemmebesøg og inspirationsmøder. Kommunalbestyrelsen vil med et nyt koncept for
forebyggelse blandt ældre styrke det forebyggende element og nå flere borgere tidligere med et
tilbud, hvor aktiviteter både kan tilbydes til borgerne enkeltvis eller i grupper. Fokus vil være på,
hvordan seniorer kan forebygge funktionstab og fastholde fysisk og mental sundhed i et aktivt liv
længst muligt. Tilbuddet vil danne brobygning til kommunens mange foreninger og tilbud.
Indsatsen vil blive tilbudt til borgere fra 65 år samt til sårbare borgere fra 60 år.
Forbedringsprogrammet I sikre liænder
Fremtidens ældrepleje har derfor brug for systematisk og løbende at styrke de dagli e
arbejdsgange for at kunne løfte de mange sundhedsfaglige opgaver med høj kvalitet til gavn for
borgerne på de kommunale plejecentre og i hjemmeplejen.
For at styrke kvaliteten og højne patientsikkerheden forslås det, at forbedringsprogram et I sikre
hænder implementeres. Forbedringsprogrammet er udviklet af Dansk Selskab for
Patientsikkerhed, Sundhedsministeriet og KL i et tæt samarbejde med flere kommuner.
Det foreslås, at kommunen løbende implementerer forbedringsprogrammet "I sikre hænder" for at

skabe et endnu stærkere bidrag til arbejdet med kvalitetsudvikling og læring på ældreområdet.
Forbedringsprogrammet har til formål at give borgerne en sikker pleje og behandling. "I sikre
hænder" arbejder med at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Til det formål anvendes
"forbedri gsmodellen", som er en internationalt anerkendt metode til at udvikle kvalitet og
patientsikkerhed.
Der foreslås, at der uddannes to forankringsagenter i kommunen, som skal aretage den daglige

drift af forbedrin sprogrammet. I efteråret 2021 vil der i praksis blive en forberedelsesfase af
or anisationen, hvor der arbejdes med at kortlæg e de forskellige arbejdsgange og temaer, som er
relevante at udvikle i ældreplejen eks. medicinadministration og infektioner m.m.
12022 forberedes organisationen til at indgå i forbedringsarbejdet i samarbejde med udvalgte
medarbejdere og ledere, og i 2023 er organisationen klar til at implementere programmet i
samarbejde med alle medarbejdere, ledere og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
Indeværende forslag om at styrke kvaliteten og højne patientsikkerheden vil løfte ældrepleje ind i
fremtiden og sikre, at kommunen fortsat kan levere en god ældrepleje i årene fremover.
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Særligt forventes store krav til at skabe kvalitet i i dsatserne omkring medicinhåndtering,
infektioner og ernæring m.v., når Krogestykket ta es i anvendelse i 2025. Det vil kræve en

ekstraordinær stor og kompetent sundhedsfaglig indsats at varetage og udvikle en sundhedsfa lig
praksis i de nye fysiske rammer, så borgernes omsorg, pleje o behandling vareta es med høj
kvalitet o efter nyeste standarder.

Fokus på livets afslutning - den allersidste tid i ro og tnjghed
Der er i foråret 2021 iværksat en række initiativer i visitationen og hjemmesygeplejen for at styrke
og koordinere indsatsen på det palliative område. Der kan med mindre justeringer og et tættere
samarbejde mellem centerets enheder o hospitalerne (Herlev hospital) kunne opnås en forbedring
af de terminale patienters forløb. Alle hjemmesygeplejersker har netop fået et internt kursus i
palliative forløb, og der arbejdes på en bedre koordinering omkring boligens indretning,
hjælpemidler samt tilbud fra hjem eplejen, sygeplejen og hospitalet.
Kommunalbestyrelsen ønsker do en endnu stærkere indsats med mere tid til omsorg o støtte til
borgeren og dennes pårørende i den svære tid. Det betyder, at indsatserne fremover får et

betydeli t løft med en tættere og mere håndholdt indsats, hvor sy e lejen får ressourcer til en
ekstraordinær indsats med tid og overskud til at hjælpe borgeren o de pårørende med at
koordinere og håndtere forløbet samt give borgeren en mere omsorgspræget indsats, der også
involverer de pårørende.

Når Krogestykket tages i brug, vil et mindre antal af de midlertidige pladser, med en
hensigtsmæssig placering, blive indrettet, så de er særligt e net til palliativ pleje med 10 og plads
til pårørende. Den palliative sygeplejeindsats vil blive varetaget af samme team, som vareta er

plejen i borgerens eget hjem.
Kommunerne har ikke ansvar for etablering o drift af hospicepladser. I det omfang,
mulighederne opstår, ønsker Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes aktivt for at tiltrække et
egentli t hospice til Herlev.
Oversigt over økonomi
Indsats
Forankringsagenter, og uddannelsesudgifter

2022

2023

2024

650.000

925.000

825.000

1.400.000

600.000

600.000

600.000

600.000

1.525.000

1.425.000

Palliative indsatser

I alt

2025

1.250.000

2.000.000
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Fokus på velfærdsteknologi - træning, så det passer til dig
Træningsområdet er inde i en perspektivrig digital udvi ling, som giver muli hed for at
tilrettelægge genoptrænin en langt mere fleksibelt og målrettet til den enkelte borger. Samtidig
ønsker mange borgere en fleksibel, individuel o målrettet træning, som er forenelig med
borgerens hverdagsliv, arbejdsliv og aktuelle livssituation.
På træningsområdet er der både almen genoptræning og specialiseret rehabilitering. For at skabe
en fleksibel og målrettet almen genoptræning forslås det at tilbyde bor erne en øget mulighed for
at anvende de digitale muli heder o få fleksibel træning. Det vil samtidig styrke mulighederne
for, at borgerne kan træne hjemme i egne ra mer, o derved lettere kan omsætte genoptræningen

i hverdagens aktiviteter og gøremål.
Parallelt med forslaget om at kvalificere indsatserne på genoptræningen forslås det at opnormere
den specialiserede rehabilitering således, at det kommunale tilbud fremover i højere grad kan
imødekomme efterspørgslen på sådanne specialiserede forløb.
Genoptræning
Digitalt understøttet genoptræning foregår med udstyr udlånt af genoptræningen, når selvtræning
vurderes forsvarli t i borgerens genoptræningsforløb.

For både at fastholde og udbygge denne digitalisering foreslås indkøb af:
1. IT videosystem til hjemmetræning.
2. Digitalt genoptrænin sprogram
3. Telemedicinske tilbud
Videoteknologien giver også mulighed for fjernadgang til konsultationer fx i syge- og
hjemmeplejen, når indsatsen ikke kræver konkrete fysiske indsatser i hjemmet.
Telemedicinske tilbud som eksempelvis TeleKOL og Tele hjerte er et forebyggende digitalt tiltag.
Ifølge Sundhedsstyrelsen kan der forventes ca. 2 bor ere pr. praktiserende læge svarende til ca. 2025 bor ere i Herlev Kommune.

Træningsområdet er i rivende udvikling på det digitale område, og i takt med at flere og flere
bor ere henvises til genoptræning, bliver det i sti ende grad aktuelt at finde nye og smartere
løsninger på tilrettelæggelsen af genoptræningen. Digitale hjælpemidler vil være helt væsentligt
for, at Herlev kommune fremover vil kurme tilbyde flest bor ere den mest effektive træning. Ved
indflytningen på Krogestykket vil de nye fysiske rammer o så ive helt nye muli heder for at
indrette og afprøve digitale træningstilbud.

Specialiseret rehabilitering
Sundhedsloven sondrer mellem genoptræning på specialiseret niveau, som foregår på sygehuset,
o rehabilitering på specialiseret niveau. Kommunerne har ansvaret for den specialiserede

rehabiliterin af borgere med erhvervet hjerneskade.
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Regionen udsteder en specialiseret genoptrænin splan, som kom unerne er forpli tede til at

følge. Den specialiserede genoptræning foregår typisk på institutioner med særli ekspertise på
om ådet. I visse tilfælde betaler regionen for rehabiliteringsindsatsen, men i de fleste tilfælde
påhviler betalingsansvaret kommunen. Målgruppen er borgere med komplicerede, omfattende,
sjældne og/eher alvorlige funktionsnedsættelser, som har behov for indsatser, der varetages af
sundhedspersoner med specialiserede kompetencer.

Specialiseret rehabilitering vareta es aktuelt på Lærkegaard Center i samarbejde med hikøbt
ekstern ekspertviden samt på specialiserede institutioner. Med en øget normering på
speciahserede kompetencer i henholdsvis plejen og i genoptræningen vil langt flere forløb kunne
varetages i eget regi.

Oversigt over økonomi
Forslaget i forhold hl den speciahserede rehabilitering vurderes til at kunne give bedre og mere
effektive forløb, o på sigt at kunne medvirke hl at holde udgiftsniveauet hl den speciahserede
rehabilitering stabilt, idet flere forløb vil kunne varetages i eget regi.
Det foreslås, at IT Video systemet anskaffes i 2022 og Telemedicinsk IT anskaffes i 2023. Centeret
vil i 2022 kunne afholde anskaffelsesudgiften hl IT-video system inden for rammen.
Oversigt over økonomi:
Indsats:

IT Videosystem

2023

2022

2024

2025

0

210.000

225.000

810.000

0

810.000

810.000

810.000

Digitale æningsprogrammer
Telemedicinsk IT
Ansættelse af en specialiseret terapeut og en
Social- og Sundhedsassistent

I alt

0 1.020.000

1.035.000

1.620.000

Fokus på fastholdelse o rekrutterin - vi vil ansætte de bedste
Herlev Kommune skal kunne hi ække flere sygeplejersker med ode arbejdsvilkår o et stærkt
fa ligt videreuddannelsesmiljø.
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Herlev er i en voksende konkurrence med de øvrige kommuner o hospitalerne om de faglige
kapaciteter og hænder. Derfor skal kommunens rekrutterin sstrategi o så være mere offensiv, når

der kommunikeres om Herlev Kommunes ambitioner om høj faglighed i indsatser og service på
ældre og sundhedsom ådet - ikke mindst i forbindelse med de nye fysiske rammer på
Krogstykket. Tildæknin og fastholdelse af kvalificerede sygeplejersker og SOSU-personale er en
afgørende forudsætnin for, at de ambitiøse mål for ældre- og sundhedsområdet kan realiseres.

Der er allerede etableret forskellige indsatser, som skal styrke rekruttering o fastholdelse af
kvalificerede social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Men Herlev

Kommune har svært ved at fastholde kvalificerede elever, fordi de omkringli gende kommuner
hibyder voksenelevløn til flere voksenelever.
Det foreslås derfor, at der gradvist indføres voksenelevløn hl flere voksne over 25 år, så de bedst
kvalificerede voksenelever sikres et bedre forsørgelsesgrundla under uddannelsen, og dermed

o så i en sen alder har mulighed for og incitament hl at skifte branche. I praksis betyder det, at
kommunen bedre kan konkurrere på lønnen og fastholde kvalificerede elever i ældreplejen.
En fuld indførelse af voksenelevløn ville betyde en merudgift op mod 5.140.000 kr. årligt, da
mange elever er over 25 år. Det vil således være en betydelig merudgift at indføre ordnin en hl
alle elever.

Med det fremsatte forsla vil Herlev Kommune kunne tilbyde en ruppe af de bedst kvalificerede
elever en voksenelevløn fra 2023.

Forslaget ligger i forlæn else af Sundheds- og Voksenudvalgets beslutning i 2021 om
igan sættelse af et offensivt forløb, hvor ledige borgere i
Herlev Kommune hibydes muligheden for at skifte spor hl social- og sundhedsområdet og efter
endt uddannelse garanteres job i kommunen.

Kommunalbestyrelsen vil samhdig være opmærksomme på at fastholde dygtigt personale med et
styrket videreuddannelsesprogram, udformningen af en mere offensiv lønpolitik for fastholdelse
og gennem et stærkere samarbejde på tværs af vores organisahon.

Oversigt over økonomi
Indsats

Fokus på fastholdelse og rekruttering - vi

2022

800.000

2025

2024

2023

800.000

800.000

1.350.000

vil ansætte de bedste
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Aftalen indgås med forbehold for Herlev Kommunes økonomiske ramme i bud etårene. Hvis den
økonomiske ramme er mindre end antaget, mødes aftalepartierne til en revidering af aftalen.

Aftalen vil være omfattet af en kvartalsvis budgetopfølgning.

Thomas Gyldal Petersen (A)

Marianne Ditmer (0)

Arly Eskudsen (F)

Kim Kristensen (UFP)
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