BRØNDBY KOMMUNE
HJEMMEPLEJEN
Udarbejdet af: ledergruppen
Godkendt i ledergruppen:
Ansvarlig: afdelingslederne
Revideret: 25.07.13
Revideres senest: juli 2015
PROCEDURE

Procedure vedrørende brug af fuldmagter.
Alle nyansatte medarbejdere i hjælperteams skal gøres bekendte med
nedenstående.
Ved hævning af penge i et pengeinstitut skal der hver gang anvendes fuldmagt. Der
skal altid anvendes den af kommunen godkendte fuldmagtsblanket. Den ligger på
nettet i IT´s programportal /Netblanket og hedder hjemmesygepleje fuldmagt.
Fuldmagtsblanketten består af 2 sider. Side 1 er til banken, side 2 er til hjemmeplejens
dokumentation. Begge sider udfyldes af borgeren eller hjælperen. På side 2 skal
borgeren kvittere for modtagelsen af beløbet/varen. Side 2 skal hjælperen aflevere hos
områdeassistenterne, der scanner den ind i KMD-sag, hvorefter papirudgaven kan
smides væk. (00.07.02. G 01. Husk at henvise til cpr.sag.)
Bankerne kræver underskrift fra 2 vitterlighedsvidner. To stempelunderskrifter fra
afdelingslederne kan bruges.
Hjælperen skal, overfor borgeren og pengeinstituttet, fremvise legitimationskort som
ansat.
Der må maximalt hæves kr. 4000 pr. måned. Der kan ikke hæves fra bankbøger med
mærke.
Hvis der undtagelsesvis er behov for at hæve mere end kr. 4.000, skal hjælperen
kontakte afdelingslederen for at få accept til at hæve et nærmere angivet beløb. Der
skal på kopi af fuldmagten noteres, hvorfor eller til hvad, der er hævet penge udover
maksimumbeløbet på kr. 4.000. Der skal ligeledes tages kopi af bon’er eller
indbetalingskort, der dokumenterer, hvad pengene er brugt til. Eventuelle bonner
scannes ind i KMD-sag.
Hvis borgeren ikke er i stand til at underskrive fuldmagten - eller ikke forstår brugen
af denne - skal hjælperne kontakte den ansvarlige afdelingsleder.
Afdelingslederen vil kontakte pårørende med henblik på en anden ordning omkring
hævning af penge.
Hvis borgeren ikke har pårørende, der kan varetage økonomien, skal der søges et
økonomisk værgemål.
Områdeassistenterne fører tilsyn med aflevering af fuldmagter.
Hos svage borgere skal afdelingslederen sikre, at der føres skærpet tilsyn.
Overtrædelse af proceduren kan medføre afskedigelse.
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