Budgetalternativ – drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution
I 1.000 kr.
Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter

Råderum

Ønske X

SUNdr-020
Sundhedsudvalget
Pleje- og seniorservice
2020

2021

2022

2023

0

0

780

780

Emne
Pulje til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord
Profitcenter & F3-niveau
Beskrivelse:

I finansloven for 2019 nedsatte regeringen og Dansk Folkeparti en pulje på 100 mio. kr. i
perioden 2019-2022 til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme
ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere,
herunder med inddragelse af civilsamfundet. I økonomiaftalen for 2020 fremgår det, at
midlerne fortsætter efter 2022.
Vesthimmerlands Kommune er forpligtet til i værdighedspolitikken at beskrive, hvordan
ensomhed blandt ældre borgere bekæmpes.
Midlerne er udmøntet til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskudsog udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet (ældrenøglen).
Jf. samletabel nr. 2 Kommunal udligning og tilskud mm. 2020 fremgår det, at
Vesthimmerlands Kommunes andel af tilskuddet udgør 0,780 mio. kr. For 2019 udgør
Vesthimmerlands Kommunes andel 0,768 mio. kr., der afregnes i forbindelse med
midtvejsreguleringen.
Sundhedsforvaltningen har dog i perioden 2019 - 2021 igangsat et projekt finansieret
via satspuljemidler indenfor samme område. Det igangværende projekt har ligeledes til
formål at fremme fællesskaber og forebygge ensomhed blandt ældre borgere.
Det er således forvaltningens vurdering, at herværende midler først bliver nødvendige
pr. 2022 for at sikre indsatsen.

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:

Konsekvenser for service til borgerne:
Videreførelse af tilbud til ensomhedstruede ældre.

Personalemæssige konsekvenser:
Der er pt. ansat en koordinator i projektet.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Ældrerådet
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen

