Budgetalternativ – Anlægsønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution
I 1.000 kr. Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter
Overløb fra nuværende
godkendte anlægsprojekter i
2019
Nye skattefinansierede
anlægsprojekter
Nye brugerfinansierede
anlægsprojekter
Anlægsforslag
(rådighedsbeløb) i alt de
enkelte år

SUNan-004
Sundhedsudvalget
Pleje- og seniorserrvice

Per og Mia

2020

2021

2022

2.000

2.000

2.000

2023

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Direkte afledte driftsudgifter
pr. år
Emne

Renovering af plejecentre

Profitcenter & F3-niveau
Beskrivelse:

9204000000 og F3: 5.27

Overløb af tidligere besluttet anlægsønske fra 2019. Der er fortsat behov for renoveringer på plejecentrene,
midlerne ønskes derfor videreført.
Af nedenstående tekst fremgår teksten fra det oprindelige ønske.
”I 2014/2015 har der været foretaget en gennemgang af boligmassen på samtlige af kommunens plejecentre
med henblik på at få klarlagt vedligeholdelses arbejder i årene frem. Der er oplistet ønsker for i alt ca. 27,5
mio. kr.
På baggrund af de samlede ønsker er der foretaget en prioritering af opgaverne på samtlige plejecentre. Det
vurderes at Aaglimt og Kærbo står med mest akutte behov. Der fremsættes igen til budget 2018 og overslags
år ansøgning om midler på 4,5 mio. kr. for hvert af årene.
Siden gennemgangen i 2014/2015 er der opstået yderligere behov for anlægsønsker for plejecentrene – flere
af mindre beløb – disse er fremsat i anlægsønske SUNan-003.”

Note i budgetaftalen 2018:
Ansvaret for al den udvendige bygningsvedligeholdelse placeres fremover under Teknik- og
Økonomiforvaltningen. Udmøntning sker altid i dialog med brugerne – dette vedrører SUNan-004 Renovering
af plejecentre.
Der er ingen afledt drift.
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Forslaget vurderes ikke at have større indvirkning på Vesthimmerlands Kommunes fokusområder.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Ingen
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Forslaget sker i tæt samarbejde med ejendomscentret.
Konsekvenser for service til borgerne:
Manglende vedligehold af kommunens plejecentre kan i sidste ende få konsekvens for borgerene.
Personalemæssige konsekvenser:
Manglende vedligehold af kommunens plejecentre kan i sidste ende få konsekvens for personalet.

Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
MED
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen

