
Fredericia Kommune  02.05.2018

Mio. kr., netto (2018-prisniveau)

(+) = udgift/budgetudvidelse, 

(-) = indtægt/budgetreduktion

2018

Status 

4/4 

2018

Status

 1 BO
Bemærkning til aktuel status

Sidetal i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 2018

Drift

Senior- og Handicapudvalget 5,600

Pulje til at imødegå pres på ældreplejen 1,500 Midlerne tildeles løbende.

Kortere ventetider, straksvisitation samt velfærdsteknologi på 

hjælpemiddelområdet

0,500 Der er ansat en ekstra medarbejder, ny lovgivning 

gør at sagsbehandlingstiden koster flere ressourcer 

her i starten.

Hannerup Pleje og Rehabilitering pladser for døende 0,500 Afventer at Genoptræningscenteret flytter til 

Sundhedshuset. Dette er p.t. planlagt til 2019. 

Beløbet er indberettet til SparLån 2018-2019.

Støttetilbud til pårørende og efterladte 0,500 Arbejdsgruppe sammensat og arbejdet er igangsat.

Bedre normering på Center for Længerevarende Botilbud 2,000

Støtte til udsatte borgere til ledsagelse ved lægebesøg og 

hospitalsundersøgelser

0,100

Gadeplanssygeplejerske til opsøgende sundhedsarbejde for ældre og udsatte 0,250 Denne står på en central konto under Senior- og 

Handicapudvalget, men kan på sigt blive flyttet til 

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Pulje til forebyggelse af indlæggelse for ældre og udsatte 0,250 Arbejdsgruppe sammensat og arbejdet er igangsat.

Beboernes mulighed for at komme på ferie og få gode oplevelser, fleksibelt og 

i tæt dialog med borger og familie (s. 10).

Sammen om det gode måltid på plejecentrene (s. 13) Initiativet er igangsat på alle plejecentrene. 

Praktiseres/tænkes ind i hverdagen.

Analyse af beboersammensætning, fremtidens ældre og deres behov og 

ønsker for fleksibel hjælp og boform (s. 13-14)

ANALYSE - Endnu ikke igangsat.

Analyse og ny økonomimodel for kommunens plejecentre (s. 14). ANALYSE - Igangsat men mangler endelig afklaring af 

kommissorium for analysen.

Tiltaget "De skæve tænder" ønskes udbredt (s. 17)

Anlæg

Senior- og Handicapudvalget 9,700

Flere plejeboliger 4,800 Opførsel af 14 nye plejeboliger ved Stævnhøj. 

Særskilt sag er behandlet (18/1701). 

Ejendomscenteret har givet en melding om, at 

arbejdet først kan igangsættes i 2019.

Transport af ældre og udsatte 0,400 ANALYSE. Arbejdsgruppe sammensat og arbejdet er 

igangsat.

Renovering af Hannerup Pleje og Rehabilitering 4,000 Afventer at Genoptræningscenteret flytter til 

Sundhedshuset. Dette er p.t. planlagt til 2019. 

Beløbet er indberettet til SparLån 2018-2019.

Hjemliggørelse af Kobbelgården 0,500

Alt ok og i gang

Lidt udfordringer, men på sporet

Der sker ikke noget, eller der er udfordringer

Afsluttet projekt

Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 1 BO 2018 


