
Side 1 af 1 

 
 
 
 
 
Korrigerende handlinger efter FR 30/9 
 
Uddannelse: 
Ved ikke at igangsætte flere uddannelser/kurser, er det muligt at reducere skønnet 
med 50.000 kr. Pengene er i skønnet afsat til uddannelse/kurser i hjemmeplejen, 
træningsenheden samt nogle plejecentre, men endnu ikke igangsat.   
 
Øvrig drift (administration, øvrige personaleudgifter, kørsel mm.): 
På den øvrige drift er det muligt at reducere skønnet med 110.000 kr. Pengene er i 
skønnet afsat med 80.000 kr. til bl.a. administration, øvrige personale udgifter 
samt indkøb af materialer i træningsenheden, samt 30.000 kr. til aktiviteter i et af 
plejecentrene.  
 
Større anskaffelser: 
På tre plejecentre er der afsat penge til udskiftning af industrivaskemaskiner, der 
vurderes at skulle udskiftes indenfor kort tid. Udskydes denne investering, og 
holder de nuværende maskiner uden reparationer året ud, kan skønnet reduceres 
med 100.000 kr.  
 
Puljer til ”Fastholdelse af social kontakt” og ”Dagsture til 
plejehjemsbeboere” : 
I skønnet pr. 30/9 var der fejlagtigt afsat 160.000 kr. til sociale arrangementer og 
dagsture. Da puljemidlerne ikke er overført til CSP endnu, skal udgifterne ikke 
påvirke skønnet, som derfor reduceres med beløbet.  
 
Vakante stillinger: 
2 vakante stillinger på et plejecenter kan, hvis der ikke genbesættes eller 
anvendes vikarer, reducere skønnet med 50.000 kr.  Ved at tilbageholde disse 
stillinger uden vikardækning, vil fagligheden falde yderligere. Den er i forvejen lav 
for dette plejecenter, med kun 4 ud af 6 SSA ansat. Det er tvivlsomt om 
plejecentret helt kan undgå vikardækning af disse stillinger.  
1 vakant stilling på et af plejecentrene kan, hvis der ikke genbesættes eller 
anvendes vikarer, reducere skønnet med 30.000 kr. Det er en måned uden 
centersygeplejeske, hvor de udekørende/andre centre skal stille en sygeplejeske 
til rådighed ved akut behov. 
 
Samlet effekt af korrigerende handlinger: 
Uddannelse 50000 
Øvrig drift 110000 
Større anskaffelser 100000 
Puljer - fejlskøn 160000 
Vakante stillinger 80000 
I alt 500000 
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