
Skema til brug for økonomisk redegørelse om foreløbigt 
forbrug af 2016-tilskuddet til en mere værdig ældrepleje

Dato: 27. september 2016

Kommune: Albertslund Kommune 

Tilskud: 4.032.000

Tabel 1. Budget og løbende forbrug for 2016 fordelt på områder 
 
Kr. Budget Forbrug 

ovenstående 
dato

Samlet beløb 4.032.000 577.705
Livskvalitet 1.777.000 248.404
Selvbestemmelse 246.750
Kvalitet, 
tværfaglighed og 
sammenhæng i 
plejen

1.554.500 329.301

Mad og ernæring 100.000
En værdig død 353.750
Andet
Udarbejdelse af 
værdighedspolitik, 
dialog og 
administration mv.

Udmøntning i alt 4.032.000 577.705
Budgettallene skal svare til de i bilag 1 indsendte oplysninger. Er 
der afvigelser hertil, skal det forklares i nedenstående boks.

BOKS 1. Albertslund Kommune har udarbejdet den årlige redegørelse for anvendelsen af 
midlerne til en mere værdig ældrepleje 2017. Albertslund Kommune har fået bevilliget 
4.032.000 kr.
 
Albertslund Kommune redegør for anvendelsen af midlerne 2016. Som det fremgår af 
ovenstående tabel, er der bogført udgifter for 577.705 kr., hvilket ikke svarer til de faktiske 
afholdte udgifter. Eksempelvis er der afholdt udgifter til nattevagt og træningsterapeuter, der 
ikke er bogført endnu. Der ud over er der planlagt aktiviteter for ca. 1.750.000 kr. resten af 
2016. 
 
Albertslund Kommune forventer et mindre på ca. 1.885.000. Albertslund Kommune sender 
snarest en anmodning til ministeriet om hvordan pengene kan anvendes enten i år elle 
overføres til næste år. 

Årsagen til mindre forbruget skyldes at aktiviteterne er kommet for sent i gang, når kommunen 
har midler til et helt år, men kun et halvt år til at udføre dem i.   



2

Boksen kan bl.a. bruges til at forklare evt. mindre- eller merforbrug 
i forhold til de indtil dato udbetalte midler. Herudover øvrige noter 
til ovenstående.

BOKS 3
Bekræftelse redegørelse løbende forbrug 
Det bekræftes, at de i tabel 1 og 2 angivne forbrugte midler er i 
overensstemmelse med kommunens faktiske forbrug pr. ovenstående 
dato til en mere værdig ældrepleje i 2016 
(Sæt kryds)
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