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Nr. ÆSU03

Overskrift

Robotstøvsuger hos hjemmeboende borgere

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Ældre- og Sundhedsudvalget
MED
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget

2023

2024

2025

2026

2.379

2.379

2.379

2.379

Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Udvidelse
Samlet ændring (Netto)

-490
550
60

-980
700
-280

-1.715
700
-1.015

-1.715
100
-1.615

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk

+1

+1

+1

+1

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Robotstøvsuger betragtes som et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo. Som
konsekvens heraf etableres en rengøringspakke (R-pakker) til borgere, der selv kan varetage
støvsugningen med en robotstøvsuger. Det forventes, at nogle borgere vil opleve ændringen
som en mulighed for selvhjulpenhed og frihed til selv at bestemme hvornår, der skal
foretages støvsugning, mens andre vil opleve det som en forringelse af rengøringsydelsen.
2. Status
Ankestyrelsen har i principafgørelse 32-16 ”Om forbrugsgoder sædvanligt indbo” truffet
beslutning om, at robotstøvsugere er at betragte som et forbrugsgode, der indgår i
sædvanligt indbo.
Ankestyrelsens begrundelse herfor er, at forbrugsgoder omfatter produkter, som bliver
fremstillet og forhandlet bredt med henblik på normalt forbrug hos befolkningen i
almindelighed.
Social- og Indenrigsministeriet har i 2015 (Udtalelse nr. 10869 AF 23-09-2015) i forbindelse
med at Esbjerg kommune indførte robotstøvsugere i hjemmeplejen bl.a. udtalt at:


der på baggrund af en konkret individuel vurdering kan meddeles afslag på praktisk
hjælp efter servicelovens § 83 til støvsugning, hvis pågældende selv vil være i stand
til at udføre støvsugning ved anvendelsen af en robotstøvsuger. Dette gælder efter
ministeriets opfattelse, uanset om borgeren råder over en robotstøvsuger. Dette
gælder efter ministeriets opfattelse også ved ændring af det generelle serviceniveau i
forhold til borgere, der allerede har fået visiteret hjælp til støvsugning.



Afslag på praktisk hjælp efter servicelovens § 83 til støvsugning forudsætter dog efter
ministeriets opfattelse, at kommunen samtidig med afslaget vurderer, om der skal
ydes støtte til anskaffelse af en robotstøvsuger eller foretages udlån heraf i medfør af
servicelovens § 113 i det omfang, borgeren ikke allerede råder over en robotstøvsuger. Der findes efter ministeriets opfattelse ikke hjemmel i serviceloven til at yde
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generel støtte til anskaffelse af robotstøvsugere til den personkreds, der er visiteret til
rengøringshjælp efter servicelovens § 83, eller til generelt at stille robotstøvsugere til
rådighed gennem udlån.
I Høje-Taastrup kommune har robotstøvsuger været anvendt på kommunens plejehjem siden
2012 til rengøring i borgeres hjem. I forbindelse med implementering af robotstøvsuger på
plejehjemmene blev det vurderet om, der skulle implementeres robotstøvsugere i borgeres
hjem. Projektet blev ikke iværksat, idet projektet ikke kunne fremvise en positiv business
case, en af årsagerne hertil var, at det var en forudsætning at kommunen indkøbte
robotstøvsugere til samtlige borgere, der var visiteret til rengøring.
Siden 2012 har tiden medført, at robotstøvsugere i dag betragtes som et forbrugsgode (jf.
ankeafgørelse 32-16), der indgår i sædvanligt indbo, hvorfor det kan forudsættes at
størsteparten af borgere der er visiteret til rengøring, enten har en robotstøvsuger, eller kan
anskaffe sig en.
Tjek på internettet viser, at en robotstøvsuger koster mellem 1.500 kr. og 8.000 kr. afhængig
af støvsugerens kvalitet og finesser.
Ifølge KL velfærdsteknologiske kort har bl.a. Brøndby- Gladsaxe-, Frederiksberg-, Hvidovre-,
Hedensted- og Køge Kommune indført robotstøvsugere som et kriterie for rengøringshjælp.
3. Ændringsforslag
Robotstøvsugere betragtes fremover som en forbrugsgode, der indgår i sædvanlig indbo, og
som konsekvens heraf indgår ”robotstøvsuger” som et kriterie ved fremtidig visitering til
rengøringsydelser.
Der etableres en ny rengøringspakke svarende til nuværende pakke, men reduceret med 14
minutter pr. rengøring (et ”bedste skøn”). Støvsugning omfatter i nuværende rengøringspakker frie flader i køkken, entré, opholdsstue og soveværelse.
Borgere der er indgår i et rehabiliteringsforløb vil blive introduceret til en robotstøvsuger så
de opnår fortrolighed med at anvende og vedligeholde støvsugeren. Derudover vil borgere, så
længe at de er i et rehabiliteringsforløb, midlertidigt kunne låne en robotstøvsuger, hvorefter
de opfordres til selv at anskaffe en.
Der ansættes en sundhedsfaglig/implementeringskyndig person for implementering af
robotstøvsugere som en del rehabiliteringsindsatsen for perioden 01-04-2023 – 31-12-2025,
hvorefter indsatsen betragtes som en almen driftsopgave.
Borgere på kommunens plejehjem forventes fremover selv at anskaffe robotstøvsugere, idet
kommunen ikke har hjemmel til at indkøbe støvsugere, på samme vis som kommunen ikke
kan udlåne støvsugere, vaskemaskiner og kaffemaskiner mv.
4. Konsekvens
Ændringsforslaget medfører, at der fremover bliver en ydelse hvor borgere på baggrund af en
konkret individuel vurdering kan meddeles afslag på hjælp til støvsugning såfremt borger:



ejer en robotstøvsuger
selv vil være i stand til at udføre støvsugning ved anvendelsen af en robotstøvsuger

Prioriteringsforslaget ændrer ikke på den generelle kvalitet i rengøringen, men alene på at
borgere der selv kan varetage støvsugning ved hjælp af en robotstøvsuger, fremover selv
skal.
Såfremt forslaget vedtages, vil der ske en tilpasning af kvalitetstandard i december 2022
samt en revisitering i første halvår af 2023. Nye borgere visiteres efter den nye
kvalitetsstandarder pr. 01-01-2023.
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Det forventes, at borgerne enten vil opleve implementeringen af robotstøvsuger som en
mulighed for selvhjulpenhed og frihed til selv at bestemme hvornår, der skal foretages
støvsugning, eller de vil opleve det som en forringelse af rengøringsydelsen.
Organisationen vil se implementeringen af robotstøvsugere dels som et led i kommunens
rehabiliteringsindsats, og dels som en indsats for at højne arbejdsmiljøet, da indførelse af
robotstøvsugere kan være medvirkende til at begrænse ryg, skulder og håndledsbelastninger
og dermed forbedre hjælperne arbejdsmiljø.
5. Investeringsbehov
For at fremme projektet afsættes 100.000 kr. årligt til indkøb af robotstøvsugere til udlån, til
borgere der er i et rehabiliteringsforløb. Efter rehabiliteringsforløbet forudsættes det, at
borgerne indkøber en robotstøvsuger.
Derudover afsættes der i 2023 450.00 kr. og 600.000 kr. i 2024 + 2025 til ansættelse af en
sundhedsfaglig/implementeringskyndig person for implementering af robotstøvsugere for
perioden fra 01-04-2023 til 31-12-2025.

Investering - køb af robotstøvsugere
Sundhedsfaglig/implementeringsmedarbejder
Samlet investering

2023

2024

2025

100.000

100.000

100.000

450.000
550.000

600.000
700.000

600.000
700.000

Der i budgetforslag 2023 budgetteret med at der anvendes 2.378.934 kr. på
rengøringspakker. Det skønnes, at 20,6 % af borgerne vil blive visiteret til rengøring uden
støvsugning stigende til 72,1% i 2025. Samlet set skønnes en effektiviseringsmulighed på
rengøring på 0,490 mio.kr. i 2023, stigende til 1,715 mio. kr. i år 2025.
Nettobesparelsen skønnes til +60.000 kr. i 2023 stigende til -1,015 mio. kr. i 2025

Antal borgere hvor robotstøvsuger kan implementeres
Reduktion i antallet af borgere til rengøring i pct.
Besparelse i rengøringen (14 minutter)
I alt nettobesparelse

2023
2024
2025
200
400
700
20,6
41,2
72,1
-489.997 -979.993 -1.714.988
60.003

-279.993 -1.014.988

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslagets effektiviseringsgevinst vil blive reduceret såfremt samtlige, eller enkelte af
nedenstående prioriteringsbidrag implementeres:
 ÆSU01 Reorganiseringen af rehabiliteringsindsatsen
 ÆSU06 Tilpasning af hjemmeplejens timepris som følge af stordriftsfordele og
reduceret vejtid
 ÆSU08 Omlægning af rengøringen hos hjemmeboende borger til hver 3. uge
7. Bemærkninger fra HU
Medarbejdersiden gør opmærksom på, om der reelt er en tidsbesparelse på at bruge
robotstøvsugere.
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