
   Udvidelse  
Budget 2023-2026 

 
Emne: Øget optag af Social- og Sundhedselever Nr.: U30-01 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Social- og Sundhedsudvalget Senior og velfærd Social- og Sundhedsuddannelserne 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter 2.000 2.000 2.000 2.000 
Drift – Indtægter     
Drift - Netto 2.000 2.000 2.000 2.000 
 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
Middelfart Kommune har se seneste år mærket, at det er svært at rekruttere medarbejdere 
og elever til ældreområdet.  
 
De primære årsager til rekrutteringsudfordringerne: 

 En stigning i antallet af ældre borgere, som kræver flere medarbejdere i ældreplejen.  
 Udvikling i det nære sundhedsvæsen gør, at kommunerne i højere grad skal varetage 

nye og mere komplekse opgaver.   
 Et højt antal medarbejdere, som inden for det kommende årti forventes at trække sig 

tilbage fra arbejdsmarkedet. 
 

I forvaltningen er der afsat et budget til både social – og sundhedsassistentelever og social- 
og sundhedshjælperelever.  Budgettet skal dække lønudgiften til elever i deres 
praktikperioder. Der er refusion for deres skoleperioder. Social- og Sundhedsuddannelserne er 
en del af demografireguleringen på ældreområdet så budgettet bliver løbende reguleret i 
forhold til demografien. 
 
For at sikre at så mange som muligt gennemfører en uddannelse som social- og 
sundhedsassistent har Middelfart Kommune været nødt at optage en stadig større andel af 
eleverne som voksenelever. Voksenelever skal have en højere løn end ordinære elever. 
Ligeledes er der ansat flere koordinatorer/vejledere til at sikre at en større andel af eleverne 
gennemfører uddannelsen og efterfølgende søger ansættelse i ældreplejen i Middelfart 
Kommune. 
 
Middelfart Kommune har ligesom resten af landets kommuner modtaget midler til projekt flere 
hænder og mere kvalitet i ældreplejen i alt 3,520 mio. kr. i 2022. Målsætningen med 
projektet er at få flere ufaglærte i de enkelte kommuners ældrepleje til at tage en social- og 
sundhedsuddannelse.  
 
Årsagen til at der er en stor økonomisk ubalance på området skyldes kombinationen af et 
stigende antal social- og sundhedselever og særligt at en stigende andel af social- og 
sundhedseleverne ansættes som voksenelever.  
 
Social- og sundhedsforvaltningen afsøger løbende muligheden for at finde midler på andre 
områder for fremadrettet at sikre balance på området, og sikre at så mange elever som 
muligt gennemfører uddannelsen og efterfølgende søger arbejde i Middelfart Kommune. 
 
For at sikre balance på social- og sundhedsuddannelserne uden at der reduceres i 
normeringen i ældreplejen anmodes der om en udvidelse på 2,000 mio. kr. årligt i 2023-2026. 
  
Tidshorisont  
Vil kunne indføres 1. januar 2023. 
 
Personale konsekvenser 
Såfremt der ikke tilføres midler, kan det blive nødvendigt at finde besparelser på øvrige 
områder i ældreplejen for at sikre balance på budgettet til Social- og Sundhedselever. 
Den økonomiske effekt af forslaget – sæt X 
Øgede indkøb Øgede lønudgifter Andet Lavere serviceniveau Højere serviceniveau 
  X   

 


