Slangerup
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Beslutninger fra ekstraordinært møde i Borger og
Virksomhedsudvalget
Dato: 17. marts 1998
Tid: 15.15
Sted: Raadsalen
Fraværende: Hans Andersen

Orientering
Forslag til spørgeskema vedrørende pasningsbehovet i Slangerup kommune.
Spørgeskemaet indlægges i medlemmernes mapper senest mandag den 16.
marts 1998 kl. 16.00.

30. Tilpasning af boliger på Sundhedscentret
16.0700000 F4200
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Indledning
Antallet af beboere på Sundhedscentret med betalingstiisagn fra andre
kommuner er faldet betydeligt i begyndelsen af 1998. Årsagen hertil er, at
det i modsætning til tidligere år ikke har været muligt at genbesætte
^
boligerne med visiterede borgere fra andre kommuner. Dette medfører en
markant mindreindtægt i forhold til vedtagne budget for 1998 og
overslagsår.
Der er derfor behov for at tilpasse boligantallet til det faktiske behov.
Sagsfremstilling
I budgettet for 1998 er der beregnet en indtægt for 21 beboere fra andre
kommuner. Det faktiske antal er 14 beboere fra andre kommuner pr. 1.
marts 1998 - er fald på 8 beboere siden 1. juni 1997. Til sammenligning kan
oplyses, at der i 1996 solgtes 24 pladser med en merindtægt i forhold til
budget som følge.
Af Sundhedscentrets i alt 50 boliger, er der pr. 1 marts syv ledige boliger.
./. Virksomhedslederen for plejen har i et notat (vedlagt) beskrevet et forventet
behov for boliger på Sundhedscentret i perioden 1998-2005. Beregningerne
er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen fra 1997 og en uændret
visitationspraksis. Notatet beskriver følgende:
-.v.- y.;
•

et forslag om reduktion af boligantallet til 40 over to år - beregnet på en
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nettotilgang fra Slangerup Kommunes egne borgere og en afgang af
beboere fra andre kommuner.
,
•

et forslag om tilpasning af de fysiske rammer ved ombygning og
modernisering af eksisterende boliger.
............

^

•

et forslag om personalereduktion på ca. 5 heltidsstillinger og reduktion i
øvrige driftsudgifter.

Økonomi
De økonomiske beregninger er foretaget på grundlag af forslaget om
nedjustering til 40 boliger og set i forhold til vedtagne budget.
I de opgivne mindreindtægter er der reguleret for:
personalereduktion i plejen
reduktion i drifts/rammebeløb
mcrbetaling ved egne borgere
..........
........
.......
reduktion i køkken og træningscenter
amtsrefusion
Manglende nettoindtægt er herefter:
1998: ca. kr. 2,1 miil.
1999: ca. kr. 1,5 miil.
2000: ca. kr. 3,0 miil.
2001: ca. kr. 4,2 miil.

_

Vurdering:
Det vurderes, at det p.t. ikke er muligt at sælge et antal pladser svarende til
tidligere budgetskøn. Alle kommuner søger at løse boligopgaverne i eget
regi, og giver kun betalingstilsagn, når lovgivningen kræver dette.
Forslag til beslutning
• At udvalget tager principiel stilling til en reduktion af boligantallet på
Sundhedscentret
'
• At udvalget indstiller en manglende nettoindtægt på Sundhedscentret for
1998 og overslagsår.

Borger og Virksomhedsudvalget den 10. marts 1998
^
^
Ældrerådet anmodes om en udtalelse om sagen og konsekvenserne heraf.
Udvalget udskyder stillingtagen til sagen og holder på den baggrund nyt
møde d. 17/3-98 kl.15.15.
Udtalelse fra Ældrerådet indlægges i medlemmernes mapper senest
mandag den 16. marts 1998 kl. 16.00.

Borger og Virksomhedsudvalget den 17. marts 1998
Det indstilles, at boligantallet reduceres til 40, og at personalet reduceres
med 5 heltidsstillinger som foreslået. Øvrige driftsudgifter tilpasses
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nednormeringen dog således, at kun halvdelen af reduktionen for køkken og
træningscenter indgår for at fastholde det nuværende serviceniveau.
Manglende nettoindtægt indstilles til godkendelse.
Endvidere indstilles, at ombygningen og moderniseringen af de fysiske
rammer tages op i forbindelse med budgetlægningen for 1999.
Udvalget vedtog, at der skal udøves en kraftig indsats for at sælge pladser til
andre kommuner/amtet.

Eventuelt
Intet

Meddelelser til pressen
Mødet slut kl.: 16.05
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