BILAG 2
Udvalg for Ældre og Sundhed
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2022
Oversigt over omplaceringer og ansøgning om tillægsbevillinger 2022
Hele 1.000 kr.
Omplacering Omplacering mellem Omplacering
indenfor
aktivitetsmellem
aktivitetsområder
udvalg
områder

Aktivitetsområde

Ansøgning om
till.bev.

(- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget)

I alt

0

0

889

0

Aktivitetsområde - Sundhed

0

0

101

0

I overenskomsterne for 2021 – 2024 er der afsat særskilte midler til dels et
lavtlønsprojekt og dels til rekruttering på social- og sundhedsområdet.
Der er i 2022 afsat 1,5 mio. kr. i hele kommunen, heraf vedrører 0,1 mio. kr. enheder
under aktivitetsområde sundhed. Midlerne i 2023 og frem udmøntes via de tekniske
korrektioner i budget 2023-2026

109

-8

Hjertestartere - fordeling af udgifter til vedligeholdelse.
Budgettet flyttes fra 2022 og frem ved denne budgetopfølgning. På Ældre og
Sundhed drejer det sig om i alt 11.000 kr. fordelt på 4 institutioner:
* Sundhed: Aktivitetscentret Skovgården - 2 stk.
* Sundhed: Genoptræningscentret - 1 stk.
* Ældre: Ryetbo Plejecenter - 1 stk. (se omplacering nedenfor).

Aktivitetsområde - Ældre

0

I overenskomsterne for 2021 – 2024 er der afsat særskilte midler til dels et
lavtlønsprojekt og dels til rekruttering på social- og sundhedsområdet.
Der er i 2022 afsat 1,5 mio. kr. i hele kommunen, heraf vedrører 0,9 mio. kr. enheder
under aktivitetsområde ældre. Midlerne i 2023 og frem udmøntes via de tekniske
korrektioner i budget 2023-2026

0

788
891

-3

Hjertestarter: Ryetbo Plejecenter - 1 stk. (se forklaring ovenfor).

Ved Budgetvedtagelsen 2022-2025 blev tilbageført en tidligere vedtaget besparelse
på de to aktivitetscentre. Det tilbageførte beløb var for højere end den oprindelige
besparelse og derfor tilføres overskuddet puljen til uforudsete udgifter (0,1 mio. kr. i
2022 og 0,2 mio. kr. i 2023 og frem) *
*) Omplaceringerne foretages ud i overslagsårene 2023-2026
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