BILAG B2

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2021
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Noter til tillægsbevillingsansøgninger, drift, finansieret af andre udvalg/ bevillingsområder, netto 0
(beløb i notetotalen i 1.000 kr. (NB: i 2022 – 2025 anføres tallene i 2022 p/l)).
Generelle bemærkninger

Note 1: Midler afsat til ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap
Der er den 25. marts indgået en politisk aftale om udmøntning af pulje til stimulering af oplevelsesindustrien gennem indsatser for ældre og udsatte borgere, herunder mennesker med
handicap.
Midlerne til kommunerne udmøntes med midtvejsreguleringen og vil blive udbetalt til 4. kvartal. Hensigten er dog, at kommunerne allerede nu begynder at udbetale støtte til arrangementer mv.
Beløbet tilføres Social og Sundhedsudvalget og der oprettes en negativ pulje under Økonomiudvalgets generelle reserver. Når udmøntning sker i forbindelse med Midtvejsreguleringen tilgår midlerne puljen, som dermed nulstilles.
Midlerne til kommunerne opgøres ud fra antallet af pladser i tilbud efter serviceloven, der
fremgår af Tilbudsportalen (på nær plejefamilier og ambulante og dagbehandlingstilbud til
stofmisbrugere), botilbudslignende tilbud efter almenboligloven, som fremgår af Tilbudsportalen og plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, der fremgår af Plejehjemsoversigten.
Forslag til udmøntning af de 1,711 mio. kr. vil blive behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. maj 2021.
Økonomisk virkning (i 1.000 kr.):
2021:
1.711
Ældre
Note 2: Fællessprog 3 – Team Kvalitet og IT
Aabenraa Kommune har via bloktilskud modtaget 0,180 mio. kr. vedr. ”Synlighed og åbenhed
om resultater” som vedrører understøttelse af nye digitale og datainformerede arbejdsgang i
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forbindelse med implementering af Fælles sprog 3 og understøttelse af øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser. Midlerne er placeret som en pulje
under Økonomiudvalget til udmøntning.
Økonomisk
2021:
2022:
2023:
2024:
2025:

virkning (i 1.000 kr.):
180
180
180
180
180

Note 3: Visitation og Understøttelse, omprioriteringer budget 2021-2024 + budgetforlig 2021-2024.
I Social- og Sundhedsudvalgets omprioriteringer til budget 2021-2024 blev forslaget
”Øget fokus på, at prisen på et botilbud svarer til borgerens behov” godkendt. I forslaget er
indregnet ekstra sagsbehandling for 0,75 mio. kr. årligt, så antallet af sager pr. sagsbehandler
for borgere udenfor kommunen bliver ca. 60. For borgere i kommunen er antallet fortsat 120.
Indgåelsen af budgetforliget for 2021-2024 betød, at forslaget ”Harmonisering af funktionsniveau og revisitation i forhold til dette, både på det specialiserede og ældre området” blev godkendt. Forslaget indebærer at der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til ekstra sagsbehandling.
Ved en administrativ fejl blev beløbet ikke budgetomplaceret i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024.
Det samlede beløb på 1,250 mio. kr. årligt budgetomplaceres til Økonomiudvalget.
Økonomisk
2021:
2022:
2023:
2024:
2025:

virkning (i 1.000 kr.):
-1.250
-1.250
-1.250
-1.250
-1.250
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