Budgetalternativ – drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

Råderum:

Ønske: X

SUNdr-007
Sundhedsudvalget
Pleje- og seniorservice

I 1.000 kr.
Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter

2020

2021

2022

2023

1.500

1.500

1.500

1.500

Emne
Profitcenter & F3-niveau

Fastholdelse af serviceniveau
05.30.27, 05.30.26

Beskrivelse:
Med finansloven for 2016 og frem, blev der på landsplan afsat 1 mia. kr. til styrkelse af ”Værdighed i
ældreplejen”. Midlerne har været øremærket til anvendelse indenfor ældreområdet og har i årene 2016-2019
årligt været prioriteret af Sundhedsudvalget efter høring i Ældrerådet til konkrete indsatser.
I 2019 andrager Vesthimmerlands Kommunes andel 8.064 mio.kr.
Pr. budgetår 2020 overgår midlerne til bloktilskud.
Økonomiudvalget har på deres møde d. 15. maj, efter indstilling fra Sundhedsudvalget, besluttet at
”Økonomiudvalget tilkendegiver, at såfremt der tilføres 1. mia. kr. over bloktilskuddet vil udvalget være indstillet
på, at overføre kommunens andel (skønnet til 6,5 mio.kr.) til Sundhedsudvalgets område”.
Diskrepansen mellem 2019 tildelingen og skønnet 2020 tildeling, skal findes i forskellige beregningsmodeller i
ministerierne for Vesthimmerlands Kommunes andel af midler, alt efter om der benyttes nøgletal for andelen af
ældre eller det samlede befolkningstal.
Herværende budgetønske dækker diskrepansen mellem tildelingerne. Såfremt budgetønsket ikke
imødekommes vil der skulle foretages reduktioner i serviceniveauet, som midlerne har været anvendt til.
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og
unge):
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Midlerne har finansieret en række projekter og initiativer som understøtter driften og serviceniveauet på ældreog sundhedsområdet generelt.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Ingen.
Konsekvenser for service til borgerne:
Såfremt midlerne ikke tildeles, vil der skulle ske reduktioner på området tilsvarende.
Personalemæssige konsekvenser:
Der vil skulle ske afskedigelse/ikke forlængelse af ansættelser
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
LokalMED udviklingsafdelingen, MEDFælles sundhed, Ældreråd, Handicapråd.
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen.

