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Prioriteringsbidrag

Budget
2013-2016

Nr. 9-09

Brugerbetaling for fællesudgifter i bo-grupperne på plejecentrene
Dato 22. maj 2012
Forslagsstiller: Administrationen

Revideret dato 22. maj 2012

Udvalg: Ældreudvalget
Center: Sundheds- og Omsorgscentret
Politikområde: 990 Ældrepleje- og omsorg
Udviklingsstrategi: Et aktivt liv
Sammenhæng til andre bidrag:
Ændringen vedrører:
Nye opgaveløsninger
Struktur/organisering
Kapacitet / kloge kvm.
Tværgående (struktur, opgaver og kapacitet)
Serviceniveauer

X

Øvrige forslag

X

Beløb i hele kr.
Nuværende budget
Budgetændring
Nyt budget

2013

2014

2015

2016

260.000

260.000

260.000

260.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Ændring i antal
medarbejdere
1. Status
Der er i dag afsat ca. 1.000 kr. pr. beboer i budgettet til Diverse udgifter til beboerne (gr.
054). Det er 260.000 kr. for alle 5 plejecentre.

2. Ændringsforslag
At der fastsættes egenbetaling for udgifter til fælles arrangementer / udsmykning i
bo-grupperne. Der indkøbes bl.a. blomster, servietter, duge og anden form for udsmykning til
højtider.
Forslag til egenbetaling 100 kr. pr. måned. (obligatorisk) for pleje- og demensboliger.
Aflastnings- og midlertidige plejeboliger foreslås, at betale 4 kr. pr. døgn.
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Det foreslås, at betalingen gøres obligatorisk, så alle skal deltage i betalingen til
fællesarrangementer, da der er tale om fælles udgifter til aktiviteter m.v. i bo-enheden, som
alle kan deltage i / nyder godt af.
Betalingen opkræves sammen med øvrige serviceydelser og vil betyde en merindtægt på ca.
260.000 kr.

3. Konsekvenser
1.

For borgerne

Et mindre rådighedsbeløb for beboerne.

2.

På øvrige områder

Ingen.
3.

For HTK´s aktiver (aktiver: kapital, bygninger, jord,
personale/kompetencer og materiel(LØP).

Ingen bemærkninger
4.

I forhold til digitalisering og organisering

Ingen bemærkninger.
4. Tidshorisont
Kan gennemføres fra 1. januar 2013.
5. Risikovurdering
Modvilje blandt borgerne. Alle kommer til at betale, selv om nogen forbruger mere end
andre.
6. Relevante dokumenter
Forslag fremlagt i forbindelse med budget 2012, men blev ikke vedtaget.
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