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1.0 Indledning
Som del af aftalen for budget 2015 besluttede Byrådet i efteråret 2014, at der skulle udarbejdes en analyse,
der peger på muligheder for udvikling af kommunens opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum,
jf. kommissorie for budgetanalyse.
Det blev efterfølgende besluttet, at analyserne samlet skal pege på mulige budgetreduktioner på 150 mio.
kr. frem til 2018.
Analyserne er udarbejdet indenfor nedenstående områder, der hver især har leveret forslag til initiativer,
der kan bidrage med:
•
•
•
•
•

Beskæftigelsesområdet: 60 mio. kr.
Skole- og dagtilbudsområdet: 30 mio. kr.
Familieområdet: 20 mio. kr.
Voksen-handicapområdet: 20 mio. kr.
Ældre- og sundhedsområdet: 20 mio. kr.

Denne rapport er den endelige rapport for budgetanalysen for Sundhed og Omsorg.

2.0 Opsummering
Analysen på ældre – og sundhedsområdet skulle samlet pege på reduktioner for 20 mio. kr.
Der er i fremskrivningsårene allerede indlagte besparelser afledt af investeringer i rehabiliteringsindsats i
hjemmeplejen (”Syddjurs træner”) samt ved indførelse af velfærdsteknologiske løsninger.
I nedenstående forslag peges der på forskellige forslag, der samlet giver reduktioner, der ligger i intervallet
34,7 – 40,6 mio. kr. i perioden 2016-2018, heraf er intervallet 30 – 35,9 mio. kr. som varige reduktioner.

Overordnet foreslås reduktionerne fundet på følgende måde;

Nr.

Forslag

Økonomisk potentiale

1
(6.1.3.)

Kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi

1,5 mio. kr.

Varig reduktion

2
(6.1.4.)

Demografiregulering af den kommunale tandpleje

1,0 mio. kr.

Varig reduktion

3
(6.2.1)

Reduktion demografisk fremskrivning +75 årige
2 mulige modeller

4
(6.2.6)

Strukturændring plejeboliger Scenarie 2 – nedlæggelse plejeboligerne Ringparken med samtidig
renovering af dagcenter samme sted.

7,6 mio. kr.

Varig reduktion

5
(6.2.6)

Strukturændring plejeboliger Scenarie 2 –
•
Lavere omkostning pr. plads pr. år
•
Udgifter til nye plejepladser modsvares
af tilsvarende reduktion i hjemmeplejen –
0 – løsning

?

Varig reduktion

6
(6.2.6)

Sparet anlægsudgifter til udvidelse af Lyngparkens
plejeboliger

4,7 mio. kr.
(7,7 mio. kr. i 2019)

19,9- 25,8 mio. kr.

Varig reduktion /
engangsbesparelse

Varig reduktion

Éngangsbesparelse

4

7
(6.2.3)

Yderligere investering i velfærdsteknologi og
sundheds IT.
Det foreslås derfor, at 3 mio. kr. af det vurderede
besparelsespotentiale i 2016 tilbageføres til
ældreområdet til fortsat udvikling og sikring af
drift af velfærdsteknologiske tiltag.
Samlet varigt reduktionspotentiale

30 – 35,9 mio. kr.

3.0 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse
Arbejdet med analyserne har været forankret politisk i Byråd, Økonomiudvalg (politisk styregruppe) og
fagudvalg (løbende statusdrøftelser). Direktionen har været administrativ styregruppe, og afdelingschef for
Sundhed og Omsorg Ingelise Juhl har været ansvarlig for udarbejdelsen af analysen.
Budgetanalysen for Sundhed og Omsorg beskriver de organisatoriske enheder og indeholder vurderinger af,
hvorvidt der er potentiale for reduktioner – både i relation til den demografiske udvikling og i relation til
om eventuelle omlægninger mv. af de enkelte områder, kan tilvejebringe besparelsesmuligheder.
Denne budgetanalyse tager afsæt i de to nedenstående delanalyser, ”Statusrapport for Sundhedsområdet”
og ”Sektoranalyse – boliger og centre til ældre”. Desuden inddrages nøgletal samt benchmarking med udvalgte kommuner, som de er fastlagt i det nøgletalsnotat, der er udgivet til brug for budgetanalysearbejdet.
Analysen tager udgangspunkt i det vedtagne kommissorium for området.
”Statusrapport for sundhedsområdet”
I marts måned blev der i forbindelse med budgetanalysen udarbejdet en statusrapport for udvikling i Sundhed og Omsorg i perioden 2012 – 2014. Rapporten er udarbejdet af kommunens egne konsulenter.
Flere instanser måler på indikatorer på sundhedsområdet og laver evalueringer af effekter indenfor tiltag,
der igangsættes. Derfor har en del data været tilgængelig fra bl.a. Regioner, KL, Sundhedsstyrelsen, Statens
Serum Institut, KORA, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt finansministeriet.
Statusrapporten omfatter analyse af befolkningsudvikling samt udvikling i medfinansiering til det regionale
sundhedsvæsen, herunder udvikling i omkostningsniveau pr. borger. Desuden analyseres en række aktivitetsdata, som indlæggelsesmønstre, sengedage, udskrivninger og udgifter til færdigbehandlede patienter.
Analysearbejdet blev verificeret af professor Jakob Kjellberg fra Det Nationale Institut for Kommuner og
Regioners Analyse og Forskning (KORA). Jakob Kjellberg har været inddraget som sparringspartner og rådgiver ved workshop for en gruppe ledere og nøglemedarbejdere fra de kommunale sundhedstilbud.
”Sektoranalyse– boliger og centre til ældre”
Revision af sektorplanen for ældreområdet indgår som fokusområde i kommissoriet for områdets budgetanalyse.
Konsulent Erik Bjærge Alrø fra Kuben Management A/S har i samarbejde med områdelederen for plejeboliger, økonomikonsulent og sundheds- og omsorgschef udarbejdet en delsektoranalyse. Analysen belyser
befolkningsudvikling, ventelistemønstre samt generelle tendenser i nuværende og fremtidige ældreprofil.
Der beskrives overvejelser vedr. fremtidig plejeboligkapacitet udmøntet i nogle scenariebeskrivelser for
udbygning af plejeboliger. Scenarierne ledsages af driftsøkonomiske beregninger.
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Rapporten afsluttes med en række anbefalinger til en revideret udbygningsplan for plejeboliger i årene
2015-2018, som vil indgå i reduktionsforslagene.

4.0 Læsevejledning
Rapporten indledes med afsnit om den demografiske udvikling på ældreområdet og afledt udgiftspres.
Rapporten er herefter opdelt i 2 hovedafsnit:
•
•

Sundhedsområdet
Ældreområdet

For hvert af de to områder beskrives nuværende økonomiske rammer, de strukturelle og styringsmæssige
forhold for områderne. Der inddrages en række nøgletal og analyser af områderne.
Med afsæt i analysedelen beskrives et afsnit med vurdering af potentiale og forslag til reduktioner.

5.0 Kort om området
I følgende afsnit præsenteres først den generelle befolkningsudvikling i Syddjurs Kommune, og hvordan
dette påvirker økonomien. Derefter beskrives sundhedsområdet og ældreområdet hver for sig.
Hele området for Sundhed og Omsorg søger at arbejde mod den fælles kerneopgave:
”Kerneopgaven er sammen med borgeren at skabe lige muligheder for et godt og aktivt liv - et liv,
hvor velfærd og sundhed fremmes, og sygdom forebygges eller behandles med tværfaglighed og høj
kvalitet.”

5.1 Befolkningsudvikling
Antallet af borgere over 70 år forventes at stige markant over de næste 10 år. Dette medfører en betydelig
demografisk ændring, som giver budgetmæssige udfordringer på ældreområdet (KORA, 2013).
I Syddjurs kommune forventes det samlede antal indbyggere at falde med 1,8 % fra 2015 til 2025, og generelt ses der et fald i alle aldersgrupper til og med 59 år - dermed også i den arbejdsdygtige alder.
Hos de 65-79-årige vil der ifølge befolkningsprognosen for Syddjurs Kommune, være en stigning på 12,3 %. I
aldersgruppen 80+, vil der være en stigning på hele 65,8 %. Dette er et klart signal om, at der skal forventes
stærkt stigende udgifter på ældreområdet de næste 10 år.
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Figur 1 Befolkningsudvikling i Syddjurs Kommune
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Kilde: Befolkningsprognose for 2016

Udgifterne i Sundhed og Omsorg har i perioden 2012-2014 været på 480 mio. kr. (2016-prisniveau). Nedenfor illustreres udviklingen i udgifter pr. borger i aldersgruppen 65+ i perioden 2012-2015. Der gøres opmærksom på, at 2015 er budgettal. Grundlaget er de samlede udgifter for Sundheds- og Ældreområdet.
Tabel 1 Udgifter pr. borger kontra udvikling i antal borger i aldersgruppen 65+

Udgifter tidl. år
(regnskab 2012-2014, budget 2015*)
Antal borgere 65+
Stigning i indbyggertal i forhold til 2012
Udgift pr. borger
Fald i udgift i forhold til regnskab 2012

Regnskab
2012
8.508
55.619

Regnskab
2013
8.880
4,4%
54.824
-1,4%

Regnskab
2014
9.227
8,5%
52.532
-5,6%

Budget
2015
9.515
11,8%
50.896
-8,5%

Kilde: Befolkningsprognose for 2016, Syddjurs Kommunes regnskab samt KL’s budgetvejledning
* fremskrevet til 2016-prisniveau

Af tabellen fremgår det, at der er sket en stigning på 11,8% i antallet af borgere i aldersgruppen 65+ i perioden 2012 til 2015. I den samme periode faldt udgiften pr. borger med ca. 8,5%. Såfremt udgiftsniveauet
pr. borger i 2012 var blevet fastholdt frem til 2015, ville alene den demografiske udvikling have medført en
øget udgift på ca. 56 mio. kr. i budget 2015. Dette afspejler, at der på Sundheds- og Omsorgsområdet allerede i høj grad er effektiviseret og igangsat besparende tiltag, som har medført et kraftigt fald i udgiften pr.
borger.
For at anskueliggøre, hvilke økonomiske udfordringer den demografiske udvikling medfører, illustreres der
her et eksempel:
Fastholdes den kommunale udgift pr. borger, som niveauet i regnskabet for 2014, kan der i 2025 forventes
yderligere udgifter på ældre– og sundhedsområdet på ca. 88 mio. Denne udgift skyldes alene stigningen i
antallet af borgere over 65 år i perioden.
Dette er forudsat, at alle udgifter er som i regnskabet for 2014, der udtrykker det aktuelle serviceniveau.
Beregningen er udarbejdet i 2016-prisniveau.
I KORA’s rapport ”Budgetlægning på ældreområdet” angives det ligeledes at: ”En kraftigt voksende ældrebefolkning vil skabe et betydeligt udgiftspres på ældreområdet, som kommunen må forventes at søge hånd7

teret gennem kommunens økonomistyring” (KORA, 2013). Dermed anbefales det, at den demografiske udvikling i højere grad skal inkluderes i den politiske budgetbehandling fremadrettet.

5.1.1 Udvikling i alder og geografi
Den generelle befolkningsudvikling i Syddjurs Kommune er karakteriseret ved en stigning i andelen af ældre. Internt i kommunen kan der imidlertid identificeres geografiske forskelle i udviklingen. Tabel 2 viser
fremskrivningen for de fire plejehjemsdistrikter Øst, Vest, Nord og Syd. I aldersgruppen 65+ fordeler væksten sig forholdsvist jævnt mellem distrikterne med undtagelse af distrikt Nord, hvor den relative vækst er
en smule større end i de andre distrikter. Anderledes forholder det sig omkring aldersgruppen 80+. Her er
både den absolutte og relative vækst markant størst i distrikt Øst, hvor aldersgruppen mere end fordobles. I
modsatte ende ligger distrikt Nord, hvor væksten er mere beskeden.

Figur 2 Distrikter i Sundhed og Omsorg
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Tabel 2 Befolkningsfremskrivning fordelt på plejehjemsdistrikter for 60+ og 85 +, 2014 - 2026

65+
Plejehjemsdistrikt

2014

2026

80+
2014 - 2026
(vækst i %)

2014

2026

2014 - 2026
(vækst i %)

Øst

3.283

4.098

+815 (24,8%)

635

1.341

+706 (111,2%)

Vest

1.968

2.531

+563 (28,6%)

396

683

+287 (72,5%)

Syd

2.610

3.164

+554 (21,2%)

533

885

+352 (66,0%)

Nord

1.366

1.915

+549 (40,2%)

329

431

+102 (31,0%)

Total

9.227

11.707

+2.480 (26,7%)

1.893

3.339

+1.446 (76,4%)

Kilde: Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2014 – 2026.
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De interne forskelle i befolkningsudviklingen betyder, at behovet for nye plejeboliger varierer mellem de
geografiske områder. Således må den store vækst i aldersgruppen 80+ distrikt Øst forventes at medføre et
større behov for nye plejeboliger her end i de andre distrikter. Det samme gør sig i mindre grad gældende
for distrikt Vest og Syd, der også oplever en relativt stor vækst.

5.1.2 Demografisk betingede udgifter
Der er med budgetvedtagelsen for 2015 ikke taget højde for det markant øgede udgiftspres grundet den
demografiske udvikling. Anbefalet budgettilpasning i form af regulering for demografisk udvikling på ældreområdet, blev sparet væk i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Der ligger i fremskrivningsårene følgende beregnede udgifter til demografiudvikling på ældreområdet:
Tabel 3 Demografiudvikling og budgetlægning

Beregning af
Udgift pr. bormerudgift
ger
75-84 år
53.781
85 og derover
130.914
Budgetbehov
Reduktion med forventet udgift i
2015
Budgetbehov i overslagsårerne

2015

2016

2017

2018

5.593.174
3.011.021
8.604.195
-8.604.195

12.423.300
9.687.632
22.110.932
-8.604.195

20.436.598
15.447.845
35.884.443
-8.604.195

28.073.431
19.506.177
47.579.609
-8.604.195

0

13.506.737

27.280.248

38.975.414

5.1.3 Puljer på ældreområdet
Der er i 2014 og 2015 i forbindelse med Finanslovsaftale udmøntet to puljer på ældreområdet med det
formål at øremærke midler til sikring af god kommunal ældrepleje:
•
•

Ældrepuljen
Pulje til øgning af livskvaliteten hos de svageste hjemmehjælpsmodtagere - ”Klippekortsmodellen”

5.1.3.1 Ældrepuljen
Der blev i forbindelse med aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanet løft
af indsatsen på det kommunale ældreområde. De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år af
gangen. Udmøntningen af Ældremilliarden sker i 2014 og 2015 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne.
Af aftalen fremgår det, at en god ældrepleje skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de
ønsker. Det gælder for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder
for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan hjælpes til at klare sig selv. Det fremgår endvidere, at det har været afgørende for aftaleparterne, at midlerne udmøntes på en måde, så der sikres
mest velfærd for pengene. Samtidig har det været et afgørende hensyn, at midlerne kommer de ældre borgere til gavn og anvendes til de indsatser inden for ældreplejen, hvor de mest gavner den enkelte borger i
den enkelte kommune
Syddjurs kommunes andel af Ældrepuljen udgør 8,81 mio. kr. i 2015.
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5.1.3.2 Klippekortsmodellen
En ny pulje aftalt i forbindelse med Finansloven for 2015 skal øge livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere ved at tilbyde mindst en halv times hjemmehjælp ekstra om ugen – den såkaldte
”klippekortsmodel”.
De afsatte midler udgør 75 mio. kr. i 2015 og herefter 150 mio. kr. årligt og er fordelt til kommunerne ud fra
en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet for ældreområdet. Midlerne er i 2015 og 2016 udmøntet
som en pulje, som kommunerne skal søge.
Syddjurs kommunes andel udgør i 652.000 kr. i 2015 og 1.304.000 kr. i 2016.

5.1.4 Overordnet økonomisk styring af Ældre- og sundhedsområdet
De enkelte driftsområder har forskellige modeller for, hvordan budgetterne tildeles. Hovedparten af områderne tildeles et rammebudget, som skal dække alle udgifter indenfor området:
•

•

•

•

For plejeboligområdet er der således et rammebudget, men bag dette ligger en model for tildeling
af lønbudget, der tager højde for, om det er almindelige eller demenspladser, og ligeledes hvordan
nattevagtsdækningen er fastsat. For de største enheder er modellen suppleret med en aftale om, at
der reduceres i lønbudgettet, såfremt der er tomme boliger. Denne model gælder også for de udliciterede plejeboliger.
For hjemmeplejen har man dels et rammebudget, der dækker de faste udgifter (lokaler, administration osv.), og dels et aktivitetsbaseret lønbudget til det udførende personale, der beregnes på
grundlag af faktisk visiterede timer til området.
For driftsområderne (plejeboliger, hjemmepleje, sygepleje, køkken, træningsområdet, sundhedsteam, tandplejen, demensområdet samt forskellige fællesudgifter) er der i henhold til aftalestyringskonceptet overførselsadgang. Der må som udgangspunkt ikke være underskud, men hvis der
er underskud, overføres dette fuldt ud til næste år, idet der samtidig skal udarbejdes en plan for afviklingen. Hvis der er overskud overføres det fuldt ud indtil max. 2 % af det korrigerede budget. Der
kan i særlige tilfælde dispenseres, så der kan overføres yderligere, hvis der er særlige forhold, der
taler herfor. Alle overførsler skal godkendes i det politiske system.
Der er ikke overførselsadgang på områder, hvor kommunen har ingen eller kun ringe indflydelse på
udgifternes størrelse, f.eks. den aktivitetsbestemte medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.
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5.2 Sundhedsområdet
Det samlede budget for sundhedsområdet udgør 210,3 mio. kr. i 2015.
Budgettet omfatter den aktivitetsbestemte medfinansiering, der indeholder kommunens andel af sygehusdrift, udgifter til praktiserende læger m.v., ophold på hospice samt for færdigbehandlede borgere på hospital. Derudover omfatter budgettet udgifter til vederlagsfri fysioterapi samt specialiseret genoptræning. Alle
disse udgifter kan kommunen ikke påvirke i forhold til serviceniveau og heller ikke i forhold til antal brugere, idet bestillingskompetence ligger hos andre myndigheder.
Derudover omfatter sundhedsområdet den kommunale træningsindsats – rehabiliterende døgnpladser,
ambulant genoptræning og vedligeholdende træning, de kommunale sundhedsfremmende tilbud samt
udgifter i forhold til bl.a. kørsel til læge og speciallæge for ældre, der ikke selv kan klare transporten.

5.2.1 Det nære sundhedsvæsen
I de seneste år er det sket er markant udvikling af det nære sundhedsvæsen. Langt flere borgere modtager i
dag genoptræning. Sundhedsplejen aflægger tidligere barselsbesøg. Der er flere tilbud målrettet borgere
med kroniske sygdomme som diabetes, KOL og hjertekarsygdom. Der arbejdes i højere grad med tidlig opsporing af sygdom, og der er etableret sygeplejefaglige akutfunktioner i kommunerne.
Det er nogle af resultaterne af kommunernes nye eller øgede indsatser som følge af den omlægning af
sundhedsvæsenet, der blev sat i gang med strukturreformen i 2007.
Det er også et resultat af den omlægning af hospitalsstrukturen, der er i gang. Omkring 2020 vil Danmark
være præget af, at der bliver ca. 20 højt specialiserede supersygehuse/akutsygehuse. Der vil blive færre
sengepladser end i det nuværende hospitalsvæsen, og udviklingen med mere dagbehandling og ambulant
behandling vil fortsætte. Denne forandring har været i gang i de seneste år, og den vil bl.a. medføre, at der
vil være nogle typer af opgaver, der før blev løst på et hospital, som fremadrettet må varetages i det nære
sundhedsvæsen. Derfor er der fortsat behov for at udvikle det nære sundhedsvæsen.
Der ligger en stor udfordring i at håndtere finansieringen af det nære sundhedsvæsen. Dette er et helt centralt opmærksomhedspunkt - politisk og administrativt - nu og i de næste mange år.
Det kommunale sundhedsområde er underlagt en række forpligtende aftaler og målsætninger. Det gælder
bl.a.:
Sundhedsaftale 2015 -2018 ” Mere sundhed i det nære – på borgerens præmisser.”
De 4 målsætninger i KKR Region Midtjylland:
•
•
•
•

Forebygge uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser
Tilbud af høj kvalitet til mennesker med kroniske lidelser
Fælles kvalitetsmodel for komplekse genoptræningsopgaver
Bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien

5.2.1.1 Nære sundhedstilbud i Syddjurs Kommune
Syddjurs Kommune har, som led i sektorplanlægning på området, udviklet og gennemført organisationsændringer, effektiviseringer og etableret en række sundhedstilbud. Sektorplanarbejdet er ledsaget af politiskprioriterede anlægsinvesteringer på området, og de kommunale sundhedstilbud omfatter herefter:
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Træning og sundhed i Tirstrup
• Ambulant genoptræning
• 22 midlertidige rehabiliteringsdøgnpladser og 2 akutpladser
• Hjerne-talehus – ambulant hjerneskaderehabilitering
• Sundhedstilbud til borgere med kroniske lidelser og kræft
• Arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats
• Varmtvandsbassin
Tandplejen
• Den kommunale tandpleje til 0-17 årige.
• Fælles kommunal tandreguleringsordning- samarbejdsaftale med Norddjurs kommune
Sundhedshuset i Ebeltoft
Ramme om en række borgerrettede sundhedstilbud med fokus på folkesundhed
Vedligeholdende træning
Træning finder sted på:
•
•
•
•

Bakkegården og Kernehuset i Ebeltoft
Lyngparken i Knebel
Ringparken i Ryomgård
Rosengården i Hornslet.

Udover tilbud om træning, er de nævnte centre med yderligere 4 aktivitetscentre rammen om en række
brugerstyrede tilbud. Ca. 400 frivillige tovholdere er tilknyttet. Det frivillige brugerdrevne arbejde understøttes af et budget på ca. 800.000 kr. Der er brugerbetaling på deltagelse i disse aktiviteter.

5.2.2 Kommunal medfinansiering
Aktivitetsbestemt medfinansiering omhandler den afregning, som kommunerne har med regionerne, jf.
1
Bekendtgørelsen. Konkret betyder dette, at Syddjurs Kommune betaler 34 % af DRG -taksten for en sygehusindlæggelse, dog max 14.621 kr. pr. indlæggelse.
Et ambulant besøg koster Syddjurs Kommune 34 % af DAGS2-taksten, dog max 1.442 kr. pr. besøg.
Når en borger fra Syddjurs Kommune har kontakt med regionen, skal Syddjurs Kommune altså medvirke til
at finansiere sygehuskontakten i samarbejde med Regionen, uanset om borgeren er tilknyttet kommunale
indsatser.

1
DRG-taksterne udtrykker sygehusenes gennemsnitlige driftsudgifter inden for hver DRG-gruppe. Taksterne bliver beregnet ved at
koble den faktiske aktivitet og omkostningerne.

2

DRG-systemet anvendes ved udmøntning af den statslige aktivitets-pulje, beregning af den kommunale medfinansiering, afregning af

mellem-regionale patienter på basisniveau, i forbindelse med takstfinansiering og som redskab til at analysere omkostninger og aktivitet
på landets sygehuse. DRG-systemet består af to parallelle systemer: DRG (diagnose relaterede grupper), der anvendes for indlagte
patienter på somatiske afdelinger DAGS (dansk ambulant grupperings system), der anvendes for ambulante patienter på somatiske
afdelinger.
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Denne metode blev indført med en ændring i afregningsmodellen fra 2012, i den hensigt at give kommunerne et økonomisk incitament til at forebygge indlæggelser. Faktum er dog, at regionerne har et anderledes økonomisk incitament i og med, at der er en forpligtelse til at øge produktiviteten. Fra 2012 - 2013 havde sygehusene i Region Midtjylland en øget produktivitet på 3,1 % (Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse, 2015). Derfor vil kommunernes udgifter til medfinansiering også naturligt stige.
Der er i 2015 og i budgetforslaget til 2016 budgetteret med lavere udgifter til den kommunale medfinansiering til trods for, at der vil være flere borgere, der potentielt kan blive indlagt. Efter en gennemgang af
Syddjurs Kommunes statusrapport for udviklingen i Sundhed og Omsorg, herunder den kommunale medfinansiering, har Jakob Kjellberg udtalt at: ”Man er på vej til et forudsigeligt nederlag.” Dette skal forstås
som, at det totale budget for 2015 er urealistisk lavt. Dette sammenholder han med de tendenser, der ses
på landsplan.

5.2.3 Aktivitetsbestemt medfinansiering
Syddjurs Kommune har i forhold til sammenligningsgruppen et lavt forbrug pr. indbygger til aktivitetsbestemt medfinansiering.
Figur 3 Aktivitetsbestemt medfinansiering pr. borger – regnskab 2013

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
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Kilde: ECO-nøgletal 2013

Antallet af kontakter, som Syddjurs Kommunes borgere har med det regionale sundhedsvæsen, har i høj
grad betydning for kommunens udgifter på sundhedsområdet. Omlægningen af kommunernes medfinansiering på sundhedsområdet fremgår også af tabel 4, hvor udgifterne fra 2012-2016 sammenlignes med
udgifterne før omlægningen gældende fra 1. januar 2012.

5.2.4 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering
Det har væsentlig betydning for forbruget, hvis aktiviteten på hospitaler og hos læger m.v. stiger.
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Tabel 4 Syddjurs Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.

Hele 1.000 kr. - i 2016-prisniveau
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Ambulant specialiseret genoptræning
Færdigbehandlede patienter
Hospice
Kommunale bidrag til regionerne
Total – udgift

Regnskab
2011

Regnskab
2012

Regnskab
2013

Regnskab
2014

Budget
2015

Budgetforslag
2016

83.487

138.306

142.570

143.758

138.014

138.592

1.547
143
985
54.420
140.582

1.526
99
1.207
0
141.138

1.759
32
1.540
0
145.901

1.525
151
1.209
0
146.643

1.973
171
1.397
0
141.555

1.951
169
1.382
0
142.094

Kilde: Syddjurs Kommunes regnskaber og budgetter, KL’s budgetvejledninger

5.2.5 Aldersbestemt medfinansiering
Figur 4 illustrerer udgiften pr. borger i de enkelte alderskategorier for henholdsvis hele landet, Region
Midtjylland og Syddjurs Kommune. Udgiften til medfinansiering er stigende i aldersgruppen med fødedygtige (25-39), mens der derudover ses en stigende tendens hos borgere i aldersgruppen 65+. Særligt borgere i
aldersgruppen 75+ er udgiftstunge. Det kan dog også ses af figuren, at Syddjurs Kommune generelt har lave
medfinansieringsudgifter pr. borger sammenlignet med både Region Midtjylland og resten af landet. Befolkningsudviklingen i forhold til alder vil altså have betydning for kommunens udgifter på sundhedsområdet, da mange ældre borgere, der har et større forbrug af sundhedsydelser, vil betyde et større pres på
budgetterne i forhold til medfinansiering. Syddjurs Kommunes udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet er allerede lavere end i sammenligningskommunerne samt hele landet. Aldersfordelingen i kommunen har stor betydning for den aktivitetsbestemte medfinansiering; forskning viser, at de, der bruger flest
sundhedsydelser, er de ældste i befolkningen (Terkel Christiansen, 2013), hvilket også bekræftes af egne
data, jf. figur 4.
Figur 4 Udgift i 2014 vedr. somatik - pr. borger i aldersgruppen

Udgift i 2014 vedr. somatik - pr. borger i aldersgruppen
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Kilde: E-sundhed og Danmarks Statistik
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5.2.6 Udvikling i gennemsnitlig udgift til kommunal medfinansiering
I tabel 5 illustreres de somatiske udgifter opdelt på henholdsvis stationær og ambulant behandling. Udgiften er beregnet pr. borger i kommunen, og sammenlignes med udgiften pr. borger i hele landet og Region
Midtjylland.
Tabel 5 Gennemsnitlig udgift pr. borger til medfinansiering på det somatiske område

Kr./borger - 2016-prisniveau
Somatik – stationær

År
2012
2013
2014

Hele landet
1.674
1.699
1.682

Region Midtjylland
1.533
1.544
1.524

Somatik – ambulant

2012
2013
2014

1.365
1.440
1.480

1.299
1.359
1.408

Syddjurs Kommune
1.575
1.607
1.540
1.242
1.291
1.379

Kilde: E-sundhed samt IM’s kommunale nøgletal

På det stationære område ses en udvikling, hvor Syddjurs Kommune er væsentlig under udgiften i hele landet, hvorimod udgiften er lidt højere end gennemsnittet for Region Midtjylland. For den ambulante behandling ligger kommunen lavere end hele landet og Region Midtjylland.
Syddjurs kommune har samlet set væsentlig lavere udgifter til medfinansiering af somatik pr. indbygger end
resten af landet, hvorimod kommunen ligger på niveau med Region Midtjylland.
En sammenligning af Syddjurs Kommunes udgifter mellem de enkelte år viser, at udgifterne til det stationære område har været høje i 2013, og derefter falder igen i 2014. Modsat er der et stigende niveau for det
ambulante område for alle årene – hvilket tyder på, at flere behandlinger flyttes fra indlæggelse til ambulant behandling. De samme tendenser gør sig gældende for Region Midtjylland og hele landet. Dette dokumenterer opgaveglidningen fra region til kommune, hvor kommunerne i hele landet kan forvente et større
opgavepres over de næste år (Vinge & Kilsmark, Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling, 2009).

5.2.7 Kommunal medfinansiering for psykiatrien
Der ses en stigningen i ambulante psykiatriske besøg og et fald i antal psykiatriske indlæggelser. Umiddelbart synes dette, at være en positiv udvikling. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at udviklingen kan
betyde, at presset på de kommunale ydelser vil stige, eftersom borgerne antageligt vil behøve flere støtteforanstaltninger etc. Dermed er der en risiko for, at udgifterne flyttes fra det regionale tilbud til det kommunale tilbud inden for psykiatri.
Det er ligeledes vigtigt at være bevidst om, at udgifterne til den kommunale medfinansiering på psykiatriområdet konteres under de kommunale sundhedsudgifter. Den økonomiske konsekvens af indlæggelserne
påvirker således budgettet på sundhedsområdet, på trods af at muligheden for at forebygge i højere grad
ligger på Voksen- og Handicapområdet, som det kommunalpsykiatriske område er organiseret under. En
nedbringelse af udgifterne for Sundhed og Omsorg, vil indenfor dette område derfor kræve aftale og samarbejde på tværs chefområder.

15

5.2.8 Uhensigtsmæssige indlæggelser
Statusrapporten for Sundhed og Omsorg havde til formål at analysere, hvor der var potentiale for at hente
yderligere besparelser på forebyggelige indlæggelser og den kommunale medfinansiering.
Når der er fokus på medfinansiering, er det naturligt også at have opmærksomhed på forebyggelige indlæggelser, der er én af indikatorerne for både Sundhedsstyrelsen, KL og Region Midt. Baggrunden herfor er
netop at: ”Den patientrettede forebyggelse skal effektivt modvirke, at borgerne indlægges unødigt på sygehuset. Formålet er et sammenhængende sundhedsvæsen, der giver de bedste forløb for borgerne, samtidig
med at ressourcerne anvendes bedre. Det skal også ses i lyset af de fremtidige demografiske udfordringer,
med flere ældre og borgere med kroniske sygdomme” (Danske Regioner; Finansministeriet; Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse, 2014). Forebyggelige indlæggelser er defineret ved bestemte diagnosekoder. En
uddybning af området kan ses i rapporten udarbejdet for Sundhed og Omsorg (vedlagt som bilag).
Syddjurs Kommunes andel af forebyggelige indlæggelser er én af de laveste i 2013 (Danske Regioner;
Finansministeriet; Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2014, s. 12). Alle kommuner oplever, at det er
de samme diagnoser, der rangerer højest; nemlig blærebetændelse, brud og nedre luftvejssygdomme. Som
KL udtalte i marts 2015 (kl.dk), så stiger antallet af forebyggelige indlæggelser ganske rigtigt, mens andelen
af forebyggelige indlæggelser falder, da der bliver flere og flere ældre, jf. befolkningsfremskrivningen. Som i
hele landet kan der også i Syddjurs Kommune ses en stigning i antallet i 2013, mens tendensen er brudt
igen i 2014. Dette skal ses i lyset af, at fx influenzaepidemier vil påvirke antallet af indlæggelser.
Figur 5 Udviklingen i forebyggelige indlæggelser +65 år

Udviklingen i forebyggelige indlæggelser +65 år
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Mulighederne for at påvirke medfinansieringen via en indsats rettet mod forebyggelige indlæggeler er dog
begrænset ifølge KORA. Der kan ses en effekt på borgerens tilfredshed, faglig kvalitet og eventuelt livskvalitet; men sundhedsøkonomisk er der ikke megen gevinst at hente, da de tilbud kommunerne kan levere ikke
er rentable i et sundhedsøkonomisk perspektiv (Vinge, Buch, Kjellberg, Kjellberg, Rasmussen, & Wiuff,
2011).
En af årsagerne er, at andre tværsektorielle samarbejdspartnere indirekte kan påvirke udgifterne eks. regionen, der har en målsætning om, at der på sygehusene skal være kortere indlæggelser, samt flere ambulante besøg. Dette vil med stor sandsynlighed medføre, at borgerne bliver mere plejekrævende, når de
udskrives. Denne udgift forskubbes således til kommunen. Ligeledes kan de praktiserende læger have indlæggelsesmønstre, som vi har lille eller ingen indflydelse på (Vinge & Kilsmark, Hjemmesygeplejens opgaver
i udvikling, 2009).
Region Midtjylland har i samarbejde med kommunerne valgt at have fokus på de forebyggelige indlæggelser ved hjælp af Triple Aim-projektet, der er et validt redskab til at måle på, om sundhedsfaglige tiltag i det
tværsektorielle samarbejde har den ønskede effekt. Her er sundhedsaftalerne et vigtigt redskab mellem
kommunerne og Region Midt.
5.2.8.1 Genindlæggelser
En genindlæggelse defineres som en akut indlæggelse, der finder sted mellem 4 og 30 dage efter udskrivelse fra den primære indlæggelse. Sædvanligvis betragtes genindlæggelser som udtryk for uhensigtsmæssige
forløb og kan skyldes kvalitetsproblemer ved den ydede behandling og pleje under eller efter indlæggelsen.
Det bør dog understreges, at genindlæggelser kan være udtryk for nyopstået sygdom, forværring i et kronisk forløb eller terminale patienter, hvor indlæggelserne er hensigtsmæssige.
Det skal oplyses, at der ikke nødvendigvis er tale om fornyet kontakt i forhold til samme diagnose, men en
genindlæggelse også kan dække over, at samme borger indlægges 2 gange indenfor 30 dage, med to forskellige diagnoser.
Figur 6 Udvikling i antal genindlæggelser
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Kilde: E-sundhed
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5.2.8.2 Udviklingen i antal sengedage
Antallet af sengedage, for borgere indlagt på sygehuset er faldene. Dette er sammenfaldende med regionens målsætning om kortere indlæggelser. Det totale antal sengedage er faldet med 10 % fra 2012 til 2014,
hvilket er udtryk for forandring i det kommunale sundhedsvæsen, da hurtigere udskrivelser giver flere opgaver i en kommunal kontekst (Region Midt, 2014).
Tabel 6 Udvikling i antal sengedage

Udvikling i sengedage
Udvikling i totale antal sengedage
Fald i procent fra 2012 til 2014 total antal sengedage
Udvikling i sengedage 65+
Stigning/fald i procent fra 2012 til 2014 - sengedage 65+

2012
34.174
16.345

2013
32.861
-3,8%
16.633
1,8%

2014
30.683
-10,2%
15.815
-3,2%

Kilde: E-sundhed

5.2.8.3 Færdigbehandlede
Som det fremgår af tabel 7, er der for færdigbehandlede borgere en del forskelle mellem de enkelte år,
både i antallet af borgere og i gennemsnitligt antal dage pr. borger. I 2012 var der 15 borgere, der var færdigbehandlede, mens de var på hospitalet, mens der var 13 i 2014. Til gengæld er der en væsentlig højere
udgift i 2014, fordi det gennemsnitlige antal dage pr. borger er væsentlig højere. Stigningen er især på det
psykiatriske område, herunder også en yderst markant stigning i den gennemsnitlige antal døgn pr. borger.
Da der allerede har været meget fokus på dette område, blandt andet i forhold til hospitalernes registrering
af færdigbehandlede, så forventes der ikke at være et større potentiale ved en øget indsats på området for
Syddjurs Kommune.
Tabel 7 Udgifter til færdigbehandlede

Udgifter vedr. færdigbehandlede
Udgift i alt
Takst pr. døgn pr. borger
Antal borgere
Antal døgn
Gennemsnitligt antal døgn pr. borger

2012
Somatik
Psykiatri
91.679
1.871
1.871
1.871
14
1
49
1
3,5
1

2013
Somatik
Psykiatri
30.352
0
1.897
1.897
6
0
16
0
2,7
0

2014
Somatik
Psykiatri
63.294
433.468
1.918
1.918
9
4
33
226
3,7
56,5

Kilde: E-sundhed

5.2.9 Sammenligning i Randers-klyngen
Da Syddjurs Kommune tilhører Randers-klyngen mht. samarbejde og størstedelen af indlæggelser, er det
relevant at sammenligne med kommuner, der har samme rammer og vilkår mht. optag.
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Figur 7 Forebyggelige indlæggelser pr. 1000 borger
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Syddjurs Kommune ligger her på stort set samme niveau som fx Norddjurs Kommune.

5.2.10 Kommunale muligheder for at forebygge indlæggelser
Som det ses i nedenstående figur, er det ikke alle borgere, som personalet i plejeområderne har aktivt mulighed for at påvirke, mht. forebyggelige indlæggelser/genindlæggelser. Kun i halvdelen af tilfældene, hvor
en borger indlægges har der været kommunal kontakt forud for indlæggelsen, hvilket begrænser handlemulighederne for at forebygge en indlæggelse i et kommunalt-økonomisk perspektiv. Diagrammet illustrerer genindlæggelser for +65 årige, fordelt efter kommunal kontakt op til 10 dage forud for indlæggelsen,
samt type af kommunal kontakt.
Figur 8 Kommunal kontakt forud indlæggelse

(Danske Regioner; Finansministeriet; Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2014).

19

5.3 Udvikling i træningsaktiviteter
Genoptræningsindsatser visiteres både efter Sundhedslovens § 140 samt Servicelovens § 86. Træningsindsatser efter Sundhedsloven iværksættes som følge af en visitation, der sker i regionen. Som det fremgår af
grafen, er der sket en kraftig stigning i visitationer fra regionen. Disse visitationer har kommunen ikke mulighed for at påvirke. Visitationer til træning omfatter alene den genoptræning og træning, der foregår på
centre og døgnafdeling.
Langt størstedelen af genoptræning af borgere efter hospitalsindlæggelse foregår på ambulant genoptræningscenter Syddjurs i Tirstrup. Træning leveret i borgeres hjem som led i rehabilitering er ikke omfattet af
denne graf.
Figur 9 Antal visitationer til træning
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Kilde: Elektronisk omsorgsjournal

5.3.1 Kommunale træningsindsatser
Syddjurs kommunes udgifter til området ses at være høje, når der sammenlignes med de valgte sammenligningskommuner. Hovedparten af udgifterne til kommunens døgnrehabiliteringsafdeling er konteret under sundhedsområdet. Mange kommuner vælger at kontere udgifter til midlertidige døgnpladeser/aflastningspladser under ældreområdet.
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Figur 10 kommunal genoptræning og vedligeholdende træning

Kr. pr. indbygger

Total udgift til kommunal genoptræning og vedligeholdende træning
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedligeh.

Syddjurs Kommune

726

Smnl. gruppen

220

Region Midtjyll.

309

Hele landet landet

273

Varde

264

Vejen

221

Heden- sted

151

Mariager- fjord

152

Jammer- bugt

215

Kilde: ECO-nøgletal 2013

5.3.1.1 Rehabilitering – midlertidige døgnpladser
Rehabiliteringsafdelingen har fokus på en tværfaglig indsats i rehabiliterende forløb. Afdelingen har haft
411 døgnplads-forløb i 2014, hvilket er en øgning ift. 2013. 45 % af borgerne indlægges fra eget hjem, mens
43 % indlægges via Regionshospitalet Randers.
Rehabiliteringsafdelingen har mærket opgaveglidningen ved, at borgeren udskrives til rehabiliteringsafdelingen, mens der stadig er behov for tæt lægefaglig ekspertise. Disse borgere er blevet genindlagt på hospi3
talet. Rehabiliteringsafdelingen anvender Barthel som redskab til at effektmåle den sundhedsfaglige indsats. Med dette redskab kan det ses, at borgeren ved indlæggelse på Rehabiliteringsafdelingen i gennemsnit forbedrer sin funktionsevne med 63 %. Dette betyder i praksis, at en bedre funktionsevne, opnået ved
en indlæggelse på rehabiliteringsafdelingen, giver en reel besparelse i hjemmeplejen efterfølgende
(Kaagaard, 2014).
Rehabiliteringstilbud er ét af de få kommunale tilbud, der viser økonomisk effekt (Vinge, Buch, Kjellberg,
Kjellberg, Rasmussen, & Wiuff, 2011). Det er dog ikke i alle kommunale rehabiliteringstilbud, at rehabiliteringstilbuddene er effektive, og ikke alle borgere har behov for samme indsats. Det er derfor væsentligt
med fortsat fokus på, om borgeren visteres til rette rehabiliterings-/træningstilbud.

5.3.2 Hjerneskadekoordinering
Formålet med hjerneskadekoordinering er at sikre voksne borgere med erhvervet hjerneskade et kvalificeret og sammenhængende rehabiliteringsforløb. Bevillingen for budget 2015 lyder på 531.400 kr.

3

Redskab, der måler borgerens funktionsniveau og ”omregner” dette til hjælpertimer.
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5.3.3 Vederlagsfri fysioterapi
Kommunerne har siden 1. august 2008 haft myndighedsansvaret og den fulde finansiering for den vederlagsfrie fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi gives efter henvisning fra læge til såvel børn som voksne, der
opfylder en række faste kriterier.
Kommunen har pr. april 2015 benyttet sig af muligheden for at byde ind på opgaven, ved at etablere egne
tilbud og i højere grad koordinere tilbuddet med øvrige træningstilbud. Brugeren har dog frit valg mellem
private tilbud og det kommunale etablerede tilbud.
Udgifterne på dette område er siden 2011 steget med 11-12 % årligt, dog er der i 2014 et ændret billede,
idet udgiften her er lidt mindre end udgiften i 2013. Udgiftsstigningen kan ikke forklares ved alm. takststigning alene, men tilskrives bl.a. flere brugere af ordningen. Der er over årene en stigning i antal brugere i alle
aldersgrupper, bortset fra aldersgruppen 40-49 år.
Figur 11 Vederlagsfri fysioterapi
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5.4 Tandplejen
Syddjurs kommunale tandpleje tilbyder alle børn og unge under 18 år gratis forebyggende og behandlende
tandpleje. Tandplejen tilbydes på tre klinikker i henholdsvis Hornslet, Ebeltoft og Rønde. Tandplejen har ad
flere omgange omstruktureret til færre klinikker. Senest lukkede pr. 31/12 2014 en klinik i Ryomgård. Lukningen forventes at give en årlig besparelse på 190.000 kr. Ligeledes driver Syddjurs Kommune den Fælleskommunale Ortodontiordning (FKO), der foruden opgaveløsning i Syddjurs Kommune, også løser tandreguleringsopgaver i Norddjurs Kommune.
I figuren herunder fremgår det, at Syddjurs Kommunes udgifter til kommunal tandpleje er højere end sammenligningsgruppen, Region Midtjylland og landsgennemsnittet.
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Figur 12 Kommunal tandpleje
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5.5 Ældreområdet
Det samlede budget til området udgør 265,5 mio. kr. i 2015.
Budgettet omfatter drift af pleje, omsorg, praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem og på plejecentre. Desuden omfatter bevillingen hjemmesygepleje, aktiverende og forebyggende tilbud til borgerne,
særlige udgifter til demens og hjerneskadeområdet, udgifter til uddannelse af social- og sundhedselever
samt drift af boliger til ældre.
I budgettet på ældreområdet indgår der ikke beløb, der relaterer sig til demografiudviklingen på ældreområdet, idet den nedenfor beskrevne model er fjernet i budgettet for 2015.
Ældreområdet har siden 2007 gennemført en række effektiviseringstiltag.
Derudover har ældreområdet haft fokus på at omlægge ældreplejen med fokus på rehabilitering og indførelse af ny teknologi. Systematisk kompetenceudvikling af basispersonalet har haft høj prioritet.

5.5.1 Forbrug på ældreområdet
Nedenstående figur illustrer, at forbruget pr. ældre borger over 65 år er væsentligt lavere end i sammenligningskommunerne.
Figur 13 Forbrug på ældreområdet
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Kilde: ECO-nøgletal 2013

5.5.2 Udgiftsniveau
Trods et stort set identisk udgiftsbehov sammenlignet med andre, så har Syddjurs Kommune et markant
lavere udgiftsniveau, hvilket viser en allerede effektiv ældrepleje. Det er her væsentligt at bide mærke i, at
det beregnede serviceniveauet for borgere i Syddjurs Kommune også er lavere ved sammenligning. I
Syddjurs Kommune ses et markant lavere forbrug pr. borger over 65 år sammenlignet med andre. Serviceniveauet vedr. hjemmehjælp er beskrevet i vedtagne kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for området.
Implementering af serviceniveauet sker via vurderinger af brugernes funktionsniveau og behov for hjælp.
Disse visitationsbesøg foretages af sundhedspersonale ansat under myndighedsfunktionen. Hjemmehjælpen er underlagt bestemmelserne om frit valg, og der er private udbydere på området.
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Figur 14 Udgiftsniveau
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5.5.3 Fokus på effektivitet på ældreområdet
Ældreområdet har generelt set haft stor fokus på at nedbringe forbrug og udgifter. Særligt plejeområdet
har ved hjælp af en rehabiliterende tankegang og fokus på innovative tiltag bidraget med at nedbringe det
samlede redskab.
Figur 15 Udviklingen i regnskab ældreområdet
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Dette er opnået på trods af, at KL og Sundhedskartellet tidligere har fastslået, at udviklingen i det regionale
sundhedsvæsen medfører en betydelig opgaveglidning, hvilket giver komplekse opgaver hos borgere, der
nu skal håndteres i ældreplejens regi (KL/ Sundhedskartellet, 2011).

5.5.4 Normering i ældreomsorgen
Også mht. normering ligger Syddjurs Kommune lavt ift. sammenlignelige kommuner. Derudover ses en
tydelig udvikling, hvor området har effektiviseret arbejdsgange og indført nye tiltag, der har slået igennem
på personaleomkostningerne.
Figur 16 Normering i ældreomsorgen
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5.5.5 Hjemmepleje
Når Syddjurs Kommune sammenlignes med andre, ses det, at andelen af borgere, der modtager varig
hjemmehjælp er lavere end både hele landet, sammenligningsgruppen samt Region Midt.
Syddjurs Kommune ses i denne sammenligning at ligge højt på andelen af ældre over 80 år, der modtager
hjemmehjælp. Det tilskrives, at kommunen på det givne tidspunkt havde en lav plejeboligkapacitet, så flere
borgere med omfattende plejebehov har modtaget pleje i hjemmet. I efteråret 2013 blev yderligere 39
plejeboliger i Søhusparken taget i brug.
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Figur 17 Modtagere af varig hjemmepleje
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Der var ifølge kommunens omsorgssystem var der i 2014 i gennemsnitligt tilknyttet 1.225 borgere i hjemmeplejen pr. måned. Tallene for januar måned 2014 er dog usikre, idet der blev konverteret til nyt system
på det tidspunkt. Tallene for 2015 viser en stigende tendens, idet gennemsnittet her ligger på 1.249 borgere pr. måned.
Figur 18 Antal borgere, der modtager hjemmehjælp, 2014-2015
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I den aldersfordelte oversigt over antal borgere, der modtager hjemmehjælp, fremgår det, at langt de fleste
borgere er over 75 år.
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Figur 19 Antal borgere – fordelt på aldersgrupper i maj 2015 – der modtager hjemmehjælp
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Det gennemsnitlige antal hjemmehjælpstimer til den enkelte borger viser, at timetallet stiger med alderen.
Der er registreret et højt niveau også for aldersgruppen 45-49 år, men da det vedrører ganske få borgere er
det ikke nødvendigvis udtryk for et generelt niveau. Det samme gør sig gældende i aldersgruppen 99+ år.
Figur 20 Gennemsnitligt antal hjemmehjælpstimer pr. måned pr. borger – målt i maj 2015
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5.5.5.1 Kurven er knækket
Som det ses i nedenstående figur er antallet af visiterede timer IKKE steget, trods et markant øget antal af
+75 årige borgere. Dette tilskrives gode resultater af velimplementeret rehabiliteringsindsats i hjemmeplejen og sund aldring. Der ses dog en mindre stigning i 2014.
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Figur 21 Antal +75-årige vs. antal visiterede timer
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Kilde: Befolkningsprognose Syddjurs Kommune

5.5.6 Hjemmesygeplejen
Hjemmesygepleje ydes med det formål at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje, rehabilitering og palliation til brugere, der har behov herfor. Kortere indlæggelsesforløb, et stigende antal borgere,
der lever med kronisk sygdom, og øget specialisering indebærer, at hjemmesygeplejen skal løse komplekse
opgaver i tæt samspil med sygehuse og praktiserende læger. Hjemmesygepleje ydes som individuelle besøg
i borgerens hjem, eller alternativt i sundhedsklinikker beliggende på 4 af kommunens dagcentre. Som følge
af opgaveglidning fra sygehuse til kommuner forøges antal opgaver samt deres kompleksitet for hjemmesygeplejen.
Der er igangsat et udviklingsarbejde med henblik på at forbedre visitations – og dokumentationspraksis i
sygeplejen. Desuden arbejdes der med en reorganisering og bedre udnyttelse af de samlede ressourcer og
specialkompetencer til gavn for borgerne.
Sammenlignes med andre kommuner, kan det ses, at Syddjurs Kommune har et lavt forbrug af hjemmesygepleje.
Figur 22 Hjemmesygepleje 2013
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I budget 2015 er der bevilget 23,7 mio. kr. til hjemmesygeplejen.
En opgørelse lavet af DSR viser, at sygeplejenormeringen i kommunen er lav, sammenlignet med andre
kommuner. Der ses dog en stigende tendens i alle kommuner til, at der ansættes flere sygeplejersker –
stigningen er mindre i Syddjurs Kommune end i de øvrige kommuner i Randers-klyngen.
Sygeplejersketimer pr. 1000 borgere + 65

Figur 21 Sygeplejersketimer pr. borger +65
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5.5.6.1 Forebyggende hjemmebesøg
Forebyggende hjemmebesøg er et lovpligtigt besøg til borgere over 75 år. Besøget tilbydes til de borgere,
der ikke allerede er tilknyttet personlig eller praktisk hjælp. I det samlede budget indgår også budget til
hørevejledningen. Der er i budget 2015 bevilget 0,9 mio. kr. til forebyggende hjemmebesøg.

5.5.7 Plejeboliger
Pleje og omsorg til de svageste brugere finder sted i kommunens enheder af plejeboliger. Syddjurs kommune råder over i alt 269 plejeboliger fordelt på 6 plejecentre. 25 pladser er botilbud målrettet demente borgere med særlige pleje-/omsorgsbehov. Disse pladser er samlet i to afdelinger, hvor personalet har de nødvendige faglige kompetencer.
Driften af Søhusparken er fra 1. februar 2012 udliciteret til Forenede Care.
Plejeboligområdet er som led i budgetanalysearbejdet behandlet i særskilt sektoranalyse bistået af konsulent- og rådgivningsfirmaet Kuben Management.
Der foreligger en samlet rapport med analyse af fremtidigt kapacitetsbehov på plejeboligområdet, samt
scenarier for udbygningsplaner og afledte økonomiske beregninger vedr. disse. Rapporten er vedlagt som
elektronisk fil.
Vurdering af muligt økonomisk potentiale ved de foreslåede strukturændringer, vil fremgå af vurderingerne
under afsnit 6.
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5.5.8 Køkken og madservice
Fælleskøkkenet Djurs Mad I/S er etableret sammen med Norddjurs Kommune. Køkkenet producerer mad til
hjemmeboende brugere af madservice samt middagsmad til de plejeboliger m.v., der ikke selv har madproduktion. Udover Djurs Mad I/S er der godkendt en privat leverandør af madservice. Budget 2015 vedr.
madudbringning er tilpasset det forventede niveau for antal portioner i 2014 – antal brugere af ordning har
i de seneste år været faldende. I Køkken Syddjurs (der er placeret i Rønde) produceres der døgnkost - bortset fra middagsmad - til plejeboliger m.v., der ikke selv har madproduktion. Herudover produceres der til
caféer i ældreområdet, mødeforplejning m.v. Bevillingen for 2015 udgør 0,8 mio. kr.

5.5.9 Demensområdet
Syddjurs Kommunes indsats på demensområdet koordineres af demensteamet, der varetager en lang række funktioner relateret direkte til driftsområder i form af udredning og omsorgsarbejde til demente brugere
og deres pårørende, og indirekte som konsulenter for ældreområdets medarbejdere i form af supervision
og undervisning. Demensteamet varetager ligeledes en åben telefonisk rådgivningslinje til borgere, og arrangerer hvert år med succes pårørendeskole. Tilbuddet omfatter ”Værestedet”, der er et heldagstilbud til
borgere med svær eller middelsvær demens, aflastning efter Servicelovens § 84 til hjemmeboende samt
indsats til borgere med demens og deres pårørende i almindelighed. Bevillingen udgør 3,3 mio. kr. i budget
2015.

5.5.10 Uddannelseskoordinering
Ældreområdet er uddannelsessted for social– og sundhedsuddannelserne samt sygeplejestuderende. Området er organiseret under uddannelseskoordinatoren, der endvidere er ansvarlig for introduktionsprogrammer for alle nyansatte inden for ældreplejen. Budgettet omfatter udgifter til uddannelseskoordinering
samt elevlønninger. På grundlag af de forventede antal elever (56 hjælpere og 12 assistenter), samt de nugældende regler for bonus, præmiering samt løntilskud er der foretaget beregning af de forventede udgifter og indtægter på området. Bevillingen for 2015 lyder på 12,3 mio. kr.

5.5.11 Visitation og hjælpemidler
Afdelingen Visitation og hjælpemidler forestår visitation af ca. 1.500 borgere årligt til pleje og praktisk
hjælp, handicapkørsel, boligvisitation og hjemmetræning m.m. Den enkelte visitator har ca. 200 borgerbesøg årligt og ca. 3.500 telefonkontakter med borgerne årligt.
Derudover forestår afdelingen visitation til hjælpemidler, boligændringer og personlige kropsbårne
hjælpemidler m.m. Den enkelte sagsbehandler har her ca. 180 borgerbesøg og 2.300 telefonkontakter
årligt.

5.6 Iværksatte tiltag med allerede realiseret potentiale
I de følgende afsnit beskrives tiltag inden for Sundhed og Omsorg, der allerede er iværksat, og derfor forventes at realisere et økonomisk potentiale.

5.6.1 Velfærdsteknologi og sundheds IT
Ældre – og sundhedsområdet har formuleret et visions– og strategiprogram for udvikling og indførelse af
velfærdsteknologi i Syddjurs Kommune over de kommende år – Veltek 2015. Strategien understøtter de
øvrige væsentlige indsatser og strategier på ældre- og sundhedsområdet, som f.eks. Rehabiliteringsindsatsen, Det nære sundhedsvæsen, Den selvhjulpne borger og kommunens sundhedspolitik. Strategien er såle-
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des i overensstemmelse med KL’s aktuelle strategiske udmelding om telesundhed. Sundheds IT er desuden
et centralt område i arbejdet med 3. generations sundhedsaftaler.

5.6.2 Investering og potentialeberegning
Byrådet besluttede med budgetvedtagelsen for 2014, at der over en 3 årig periode skulle investeres i teknologi med henblik på at understøtte ovenstående strategi, og området fik godkendt en anlægsbevilling på i
alt 11 mio. kr.
Med anlægsbevillingen fulgte en afledt potentialeberegning, der allerede er indlagt i det fremskrevne budget som regulære besparelser.
Tabel 8 Investering og potentialeberegning

Investering
Anlægsudgifter i alt
Reduktionsbeløb

2014
4.600.000
2014
-1.500.000

2015
3.679.200
2015
-4.000.000

2016
2.751.840
2016
-6.500.000

Samlet
investering
11.031.040
2017
-7.500.000

Kilde: Syddjurs Kommunes budget 2014

5.6.3 Rehabilitering – ”Syddjurs træner for en bedre fremtid”
Syddjurs træner for en bedre fremtid” - træning i stedet for kompenserende hjælp - er Syddjurs Kommunes
koncept for hverdagsrehabilitering, hvor der er fokus på at omlægge hjælpen til borgerne, så de i højere
grad trænes til at klare mest muligt selv. Der er ansat fysio- og ergoterapeuter, der sammen med social – og
sundhedsmedarbejderne tilrettelægger træningsforløbet i samarbejde med borgeren.
Syddjurs kommune etablerede allerede i 2011 rehabilitering i hjemmeplejen. Ordningen blev etableret ud
fra en investeringstankegang med forventet opnåelse af besparelser på hjemmehjælpsområdet.
Iværksættelse af ordningen i 2011:
Investering
1,8 mio. kr.

Besparelse hjemmehjælp
4,761 mio. kr.

Nettobesparelse
2,941 mio. kr.

På baggrund af de opnåede resultater blev der i de følgende år indlagt yderligere besparelser på hjemmehjælpsområdet, så rationalet på området over nedenstående periode er nået op på 6,9 mio. kr. pr. år.

2012
4,9 mio. kr.

2013
5,9 mio. kr.

2014
6,9 mio. kr.

2015
6,9 mio. kr.

Der gennemføres årlig ca. 400 rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen. De opgjorte resultater for 2012 – 2014
viser at:
• 36 – 46 % af borgerne bliver selvhjulpne og uafhængige af hjemmehjælp
• 15 - 30 % bliver delvist selvhjulpne

5.6.4 Indsatskommune for Socialstyrelsen 2015 -2016
Ældreområdet har et ønske om fortsat at udvikle kvaliteten samt sikre en mere systematisk og sikker dokumentation og effektmåling af indsatsen. Socialstyrelsen har valgt Syddjurs Kommune som indsatskommune til afprøvning og evaluering af ny rehabiliteringsmodel. Samarbejdsaftalen med Socialstyrelsen har
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bidraget til en række kompetenceudviklingsaktiviteter for ledere og medarbejdere som forberedelse til
arbejdet med rehabiliteringsmodellen.
Syddjurs Kommune forpligter sig til at afprøve den nye model på minimum 250 borgerforløb og indgår
dermed i et effektstudie, som forestås af SFI – Det Nationale Forskningscenter for velfærd.
Evalueringen omfatter tre delevalueringer:
•
•
•

En evaluering af implementeringen af den nye model for rehabilitering i de to kommuner.
En effektevaluering, der har til formål at afdække målgruppens udvikling i funktionsevne, oplevelse
af ensomhed og efterfølgende behov for hjælp og støtte efter serviceloven.
En økonomisk evaluering, der skal afdække omkostningseffektivitet, og hvilke udgifter, der er forbundet med implementering af rehabiliteringsmodellen.

Resultaterne vil foreligge i andet halvår af 2016 og forventes at bidrage til kvalitetsudvikling af rehabiliteringsindsatsen til gavn for borgerne. Tillige forventes mere sikre metoder til såvel kvalitative som økonomiske effekter af indsatsen.

6.0 Forslag
I nedenstående vurderes på baggrund af nøgletal og analyse mulige økonomiske potentialer, inden for dels
sundhedsområdet og dels ældreområdet.

6.1 Sundhedsområdet - vurdering af mulige økonomiske potentialer og
forslag til besparelser
6.1.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering
På baggrund af analyse af økonomi – og aktivitetsdata vedr. en række sundhedstilbud fremgår det, at
Syddjurs Kommune har et lavt forbrug pr. indbygger til aktivitetsbestemt medfinansiering i forhold til de
valgte sammenligningskommuner samt i forhold til landet som helhed. Dertil kommer, at mulighederne for
at reducere udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering må siges at være begrænset (KORA, Jakob
Kjellberg). Aktiviteterne i sygehusvæsenet afgøres overvejende af regionerne og af almen praksis, der har
indlæggelseskompetencen.
Kommunens ansvar er at bidrage til en optimal udnyttelse af det samlede sundhedsvæsen og at sikre et
tilstrækkeligt kommunalt sundhedsberedskab med henblik på i samarbejde med almen praksis:
•
•

at forebygge uhensigtsmæssige og forebyggelige indlæggelser af især ældre borgere med medicinske lidelser, som kan behandles uden sygehusindlæggelse.
at sikre borgere, der udskrives fra sygehus den nødvendige genoptræning, rehabilitering, sygepleje
og hjemmehjælp.

Syddjurs kommune har igennem de senere år iværksat en række aktiviteter og styrket det kommunale
sundhedsberedskab for at leve op hertil. Ses der på antallet af genindlæggelser er der et fald fra 2013 til
2014 i forhold til + 65 årige, og Syddjurs Kommune har lavere genindlæggelsesfrekvens end Region Midtjylland og hele landet. Tilsvarende ses et lignende fald i antallet af forebyggelige indlæggelser af +65 årige.

33

Tilsvarende resultater er registreret i andre af landets kommuner. KL vurderer, at udbygning af kommunernes nære sundhedstilbud ser ud til at virke.
Kommunen har endvidere begrænsede udgifter til færdigbehandlede somatiske patienter, idet der er et
veludbygget beredskab til hurtig hjemtagning.

6.1.2 Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning.
Syddjurs kommunes udgifter til området ses at være høje, når der sammenlignes med de valgte sammenligningskommuner. Hovedparten af udgifterne til kommunens døgnrehabiliteringsafdeling er konteret under sundhedsområdet. Mange kommuner vælger at kontere udgifter til midlertidige døgn- og aflastningspladser under ældreområdet (hovedkonto 5).
Investering i døgnrehabiliteringspladser ses dog at have god effekt, når der måles på borgerens forbedrede
funktionsniveau ved udskrivelse omsat til sparet behov for hjemmehjælp. Effektmålingen fra 2014 viser, at
borgerne i gennemsnit har opnået en funktionsevneforbedring på 63 %. Sparet hjemmehjælpsbehov og
dermed timer til hjemmehjælp vurderes efter Barthel skalaen til at være 17 % på de gennemførte rehabiliteringsforløb i 2014.
Det samlede trænings– og aktivitetsområde iværksatte i 2010 en radikal omlægning og effektivisering af
området med indhøstning af et rationale på 1,9 mio. kr.
Det ambulante genoptræningstilbud er kendetegnet ved høj produktivitet. Der ses et stigende antal borgere, der udskrives med en genoptræningsplan. Hertil påvirkes området af en stigende ældrebefolkning samt
kortere indlæggelsestider på sygehusene.

6.1.3 Vederlagsfri fysioterapi
Kommunens mulighed for udgiftsstyring på området er begrænset, da området er reguleret af en overenskomst og en vejledning. Henvisning til ordningen foregår via praktiserende læge til privatpraktiserende
fysioterapi i et ”lukket system” uden om kommunen.
Der ses en væsentlig udgiftsstigning på området over de senere år. Der er en øget tilgang af borgere til ordningen, mest markant i gruppen +65 år.
For at modvirke udgiftspresset har kommunen fra april 2015 valgt at tilbyde vederlagsfri fysioterapi i plejeboliger samt på to træningscentre. Målet er at sammentænke tilbuddet med øvrige kommunale træningstilbud, og derved kunne levere ydelsen billigere. Borgeren har dog frit valg med hensyn til leverandør. Det
kan derfor være vanskeligt at anslå et sikkert økonomisk rationale.
Der er foretaget en række stikprøvekontroller, ligesom der har været afholdt aktiv dialogmøde med praktiserende læger og privatpraktiserende fysioterapeuter om fortolkning af visitation til og udførelse af ordningen.

6.1.4 Tandplejen
Den demografiske udvikling indikerer, at der fremadrettet er et statistisk beregnet reduktionspotentiale på
det samlede tandplejeområdet på i alt 1, 2 mio. kr.
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Syddjurs Kommunes udgifter til kommunal tandpleje, er højere end udgifterne i sammenligningsgruppen,
Region Midtjylland og landsgennemsnittet, ved sammenligning på baggrund af regnskab 2013, regnskab
2014 samt budget 2015, selvom der er gennemført reduktioner og omstruktureringer på området.
Syddjurs kommunes tandpleje driver endvidere den fælleskommunale tandreguleringsordning. Nedenstående tabel viser udviklingen inden for de relevante årgange.
Tabel 8 Kommunal tandpleje

Syddjurs
Norddjurs
I alt
Forventet behov for
tandregulering ved 25
%
Igangsættelse med
nuværende aktivitet
og ressourcer
Reduktion af venteliste
Venteliste

Årgang 2003
Skoleåret
2015-2016

Årgang 2004
Skoleåret 201617

Årgang 2005
Skoleåret 201718

Årgang 2006
skoleåret 201819

Årgang 2007
Skoleåret 201920

505
425
930
232

503
395
898
224

491
424
919
230

518
386
904
226

499
397
896
224

242

242

242

242

242

242-232=10

242-224=20

242-230=12

242-226=16

242-224=26

157-10=147

147-20=127

127-12=115

115-16=99

99-26=73

Kilde: Tandplejens journalsystem(TM Tand)

Det faldende børnetal påvirker ikke udgifterne til tandreguleringsordningen i perioden 2016 – 2020. Det
ses, at ventelisten vil blive halveret i perioden 2016-2020 på grund af et moderat fald i børnetallet på de
aktuelle årgange. Men selv i 2020 må der forventes at være en venteliste på 73. Det vil betyde at der fortsat
vil være visiterede børn og unge der må vente mere end 2 år på behandling i 2020 i forhold til det tidspunkt
der fagligt vurderes at være passende for de fleste. FKO kan således ikke bære en budgetreduktion i perioden 2016-2020.
Det vurderes på den baggrund, at det alene er den almene kommunale tandplejeordning, der grundet demografiske forhold kan bære en budgetreduktion på i alt 1 mio.kr. Den demografiske regulering af budgettet har i udgangspunktet ingen servicemæssige konsekvenser, da udgiften på barn fastholdes.

6.1.5 Effektivisering på ældre – og sundhedsområdet
Den stigende efterspørgsel på kommunale sundhedsydelser udfordrer ressourcer og kompetencer.
I forbindelse med budgetanalysearbejdet er følgende indsatsområder identificeret med henblik på at øge
produktivitet og effektivisere arbejdsgange samt sikre gode sammenhængende forløb for borgerne på
tværs af sektorer og på tværs af organisatoriske enheder inden for Sundhed og Omsorg.
•

Fokus på borgerens indgang til kommunen - koordineret visitationspraksis på tværs af myndighedsområder (hjemmehjælp, sygepleje, genoptræning og rehabilitering).
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•
•
•

Tværsektorielt samarbejde og koordinering, herunder kendskab til kommunens akutte sundhedsfunktioner.
Fleksible akutpladser – Rehabiliteringsafdeling/borgerens hjem.
Fremtidig hjemmesygepleje – roller, udnyttelse af specialkompetencer.

Tabel 9 Reduktionsforslag Samlet for sundhedsområdet
Nr
.

Forslag

Formål

Effekt/konsekvens

Forudsætninger (kan
der bare gøres eller
kræver det andet? Ex
salg af noget eller
andet)

Økonomisk potentiale

1.

Vederlagsfri fysioterapi

Modvirke et stigende udgiftspres på ordningen.

Mulighed for at
koordinere tilbuddet
med øvrige kommunale træningstilbud,
f.eks. hverdagsrehabilitering i plejeboliger
og træningstilbud på
det ambulante genoptræningscenter.

Kommunes eget tilbud
på ordningen har
krævet organisationstilpasning til håndtering af henvisninger og
tilrettelæggelse af
tilbuddet.

Anslået 0,5 mio. kr.
pr. år.

Den demografiske
regulering af budgettet har i udgangspunktet ingen servicemæssige konsekvenser, da udgiften
på barn fastholdes

Kræver tilrettelæggelse
af reduktion af personale.

Statistisk 1 mio. kr.

Udviklingsarbejde på
tværs af myndighed og
udførende enheder.

Medfører ikke
egentlig besparelse.

At reducere omkostninger
til ordningen ved at levere
et tilbud af høj kvalitet til en
lavere omkostning

2.

Kommunal tandpleje - Tilpasse
budget og kapacitet til udvikling i børnetallet

3.

Effektivisering/produktivitetssøgning. Optimal udnyttelse af
kompetencer og ressourcer.

Målet er at nedbringe
udgifter til den kommunale
tandpleje på niveau med
sammenligningskommunerne.

Usikkerheden er, at
man ikke kender
udviklingen i omfanget
af tilgangen til det
kommunale tilbud
(borgerens frie valg)

6.2 Ældreområdet - vurdering af mulige økonomiske potentialer og forslag
til besparelser
Som det fremgår af analysen markerer Syddjurs kommune sig ved at have de markant laveste udgifter pr.
borger 65+ i forhold til sammenligningskommunerne. Samme mønster gør sig gældende, når der ses på
indekseret udgiftsniveau.
Der er siden 2008 gennemført en række besparelser på ældreområdet ved reduktion af serviceniveau og
ydelser i hjemmeplejen, ved omstruktureringer og effektivisering af ældreomsorgen.

6.2.1 Regulering for demografisk udvikling.
Demografimodellernes beregnede merudgifter er de senere år fremlagt som en synlig beslutningsblok i
forbindelse med budgetprocessen, og ikke som tidligere indarbejdet som en teknisk korrektion, der blot
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blev medtaget i budgettet uden yderligere vurdering. Det har i praksis betydet, at de beregnede merudgifter til at imødegå de demografiske udfordringer er sparet væk i løbet af budgetprocessen.
Budgetopfølgningen for 2015 på hjemmehjælpsområdet viser, at der har været en stigning i de visiterede
timer trods rehabiliteringstiltag og bedre teknologi i hjemmeplejen. Der ses tilsvarende en stigning i det
gennemsnitlige antal af brugere fra 1225 til 1249. Det vurderes, at udover det stigende demografiske pres i
sær i forhold til antallet af ældre + 80 årige, er den tidligere udskrivelse fra hospitalerne og dermed et øget
behov for pleje en del af forklaringen.
Der er i overslagsårene afsat følgende beløb på ældreområdet til regulering for demografi. Modellen tager
afsæt i KL´s beregningsmodel. Beregningen tager højde for sund aldring, og beregner budgetbehovet i forhold til +75 årige.
KL’s model

Beregning af merudgift
75-84 år
85 år og derover
Budgetbehov i 2016

Udgift pr.
borger
54.453
132.550

År 2016
7.196.707
7.241.242
14.437.949

År 2017
15.470.396
13.124.966
28.595.362

År 2018
År 2019
24.203.526 35.537.548
16.877.753 23.146.917
41.081.279 58.684.465

Afdelingen foreslår, at der fastlægges en model for demografisk betinget udgiftsbehov, der baserer sig på
nye aldersinddelinger samt et reduceret budgetbeløb pr. borger. Der er i det nye oplæg taget afsæt KORA’s
vurdering af demografimodeller på ældreområdet.
Nedenstående model tager udgangspunkt i aldersgrupperne 70-årige, 80-årige og 90-årige samt et varierende udgiftsbehov pr. aldersgruppe.
KORA - Model 1A

70-årige
80-årige
90-årige
Budgetbehov - budget 2016

Udgiftsbehov pr.
borger
9.529
35.867
68.574

År 2016
3.191.711
2.895.998
1.320.047
7.407.756

År 2017
5.899.575
6.255.148
2.130.572
14.285.294

År 2018
År 2019
8.431.390 10.245.933
9.519.278 13.711.297
3.223.601 4.197.753
21.174.270 28.154.983

Der foreslås en ændring til modellen, der i stedet for 70 årige medtager 75-79-årige (pga. sund aldring,
samt at egne statistikker viser, at det er fra 75 års alderen, at de største udgifter i ældreområdet ligger).
Ny demografimodel- Model 1B

75-79-årige
80-årige
90-årige
Budgetbehov - budget 2015

Udgiftsbehov pr.
borger
9.529
35.867
68.574

År 2016
827.100
2.895.998
1.320.047
5.043.145

År 2017
1.692.829
6.255.148
2.130.572
10.078.549

År 2018
År 2019
2.471.758 3.656.717
9.519.278 13.711.297
3.223.601 4.197.753
15.214.638 21.565.767
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Det samlede rationale i ved anvendelse af ny model i forhold til KL’s model vil udgøre:

KORA – Model 1A
KORA – Model 1B

År 2016
-7.030.193
-9.394.804

År 2017
-14.310.067
-18.516.813

År 2018
-19.907.008
-25.866.641

6.2.3 Velfærdsteknologi
Det beregnede potentiale ved investering i velfærdsteknologi og telesundhed er allerede indlagt som besparelser med 6,5 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. i 2017 og frem. Der er i 2015 fortsat fokus på at investere i
kendte teknologier som forflytningsteknologi, intelligente senge og vasketoiletter. Samtidig er der igangværende tiltag med digital understøttelse af redskaber til tidlig opsporing af sygdom og funktionstab samt til
digitalt understøttet genoptræning. Der er derfor ikke aktuelt et uudnyttet potentiale ved indførelse af
velfærdsteknologi.
Yderligere investering på området og vurdering af yderligere potentiale bør overvejes allerede i 2016, hvor
der vil være opnået lidt flere erfaringer og dokumenterede effekter på området.
Det foreslås derfor, at 3 mio. kr. af det vurderede besparelsespotentiale i 2016 tilbageføres til ældreområdet til fortsat udvikling og sikring af drift af velfærdsteknologiske tiltag.

6.2.4 Hjemmeplejen
Med indførelsen af rehabilitering (”Syddjurs træner”) i hjemmeplejen i 2012 ses et tydeligt fald i visiterede
timer i hjemmeplejen til trods for en stigende andel af ældre over 75 år, der er den aldersgruppe, der overvejende modtager hjemmehjælp. Der er da også over årene dokumenteret god effekt af rehabiliteringsindsatsen målt ved skyggevisitering og succeskriterier for helt eller delvist opnået selvhjulpenhed. Der er gennemført en omfattende og systematisk kompetenceudvikling af alle involverede medarbejdere.
Der er allerede opnået besparelser på 6,9 mio. kr. årligt ved rehabiliteringsindsatsen. Yderligere potentialevurdering finder sted medio/ultimo 2016, hvor resultater af deltagelse i effektstudie i samarbejde med
Socialstyrelsen og SFI foreligger.
Det vurderes ikke at være realistisk at sænke serviceniveauet vedr. personlig pleje. Såfremt serviceniveauet
skal sænkes, foreslås dette alene at ske i forhold til rengøringshjælpen, der kan ændres, så hjælp til rengøring nedsættes fra hver 2. uge til hver 3. uge. Det vil give et besparelsespotentiale på 2 mio. kr.

6.2.5 Hjemmesygeplejen
Hjemmesygepleje i Syddjurs kommune har det næstlaveste forbrug i udgifter pr. +65 årig ved sammenligning med de valgte sammenligningskommuner. Opgørelse over sygeplejenormeringen viser, at Syddjurs
kommune har den laveste normering målt på sygeplejersketimer pr. +65 årig borger ved sammenligning
med nabokommuner, men også i regionen som helhed.
Den kommunale hjemmesygepleje har en central rolle i det nære sundhedsvæsen, og flere og langt mere
komplekse sygeplejebehandlinger og -opgaver flyttes fra hospitalet til kommunerne i disse år. Det er derfor
afgørende, at de samlede ressourcer og kompetencer i kommunens hjemmesygepleje udnyttes optimalt.
Der er igangsat et organisatorisk udviklingsarbejde på området.
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6.2.6 Plejeboliger og centre til ældre
Som led i budgetanalysen er der gennemført en delsektoranalyse med henblik på at vurdere kapacitet og
behov, når det gælder boliger og centre til ældre. Analysen er gennemført med bistand af konsulent – og
rådgivningsfirmaet Kuben Management A/S.
Anledningen til analysearbejdet er en række opmærksomhedspunkter i forbindelse med det iværksatte
udviklings– og planlægningsarbejde for udvidelse af plejeboliger i Rønde og Kolind:
•

Den demografiske udvikling frem mod år 2026, herunder stigningen i andelen af ældre + 80 årige,
viser klart et øget behov for plejeboliger, men:
• Det har i 2015 været muligt at nedlægge et mindre plejecenter og sikre de 8 beboere derfra en
ønsket plejebolig på andet plejecenter i kommunen, uden at det har medført pres på den samlede venteliste til plejeboliger.
• Der har i 2014 været en ret stabil venteliste på gennemsnitlig 20 ansøgere med et lille fald sidst
på året.
• En generel forbedring i ældres sundhedstilstand, bedre behandlingsmuligheder, rehabilitering og
brug af velfærdsteknologiske løsninger vurderes at kunne udsætte behovet for plejebolig.
• Er målsætningen om at udbygge plejeboligkapaciteten efter en dækningsgrad på 18 % for høj?

Ovennævnte har givet anledning til overvejelser om behov for justering af den oprindelige samlede udbygningsplan for plejeboliger, der blev vedtaget med sektorplanens principprogram tilbage i marts 2011.

6.2.6.1 Vurdering på baggrund af den aktuelle analyse
Ventelisten til kommunens plejeboliger viste jf. nedenstående graf en vigende tendens i 2014.
Figur 22 Venteliste til pleje- og ældreboliger i 2014

Venteliste til pleje- og ældrebolig i 2014
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Kilde: (Journalsystem) Avaleo Omsorg

Primo juni 2015 ses en stigning i ventelisten. Der ses ofte den slags ”spring” i ventelistemønstre hen over
året, uden at der tale om en vedvarende stigning.
På landplan er der en vigende ansøgningstendens, og det er erfaringen i Syddjurs kommune, at borgeren
generelt søger plejebolig på et tidspunkt, hvor plejebehovet er særdeles omfattende, og hvor alle andre
muligheder er udtømt.
Dækningsgrad
Dækningsgraden målt på antal boliger pr. 100 ældre +80 årig udgør aktuelt i Syddjurs Kommune 14,74%.
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Der findes ikke en endegyldig sandhed om en passende dækningsgrad, men en dækningsgrad på 18% er for
høj. På baggrund af analysearbejdet anbefales det at dækningsgraden ikke overstiger 14%, og gerne må
være lidt under.
Scenarier
Det har været målet at se på muligheder for ved strukturændringer på plejeboligområdet at skabe et økonomisk råderum, samtidig med at fokus på kvalitet i tilbud for borgeren fastholdes.
På baggrund af analysen skitseres en række scenarier for ændret plejeboligstruktur samt omfordeling af
anlægsmidler til renovering af dagcentre.
Scenarie 1: Vedtaget udbygningsplan for Rønde og Kolind. Med denne plan opnås en dækningsgrad på
14,4 % i 2018.
Scenarie 2: Som ovenstående, men med udfasning af plejeboligerne Ringparken i Ryomgård. Med denne
plan opnås en dækningsgrad for plejeboliger på 13,5 %.
Ringparkens plejeboliger er kommunens ældste plejeboliger, og indretningsmæssigt er de ikke de bedst
egnede til formålet. Ses der på befolkningsfremskrivningen 2014 -2026 i lokalområdet, forventes andelen af
de yngre ældre +65 årige at stige med over 40 %, hvorimod andelen af +80 årige - i modsætning til markant
stigning i øvrige plejedistrikter - kun stiger med 31 %.
Det foreslås derfor, at der investeres i renovering af dagcenter Ringparken, herunder inddragelse af det
tidligere produktionskøkken på stedet til ny og mere rummelig centersal. Målet er at skabe bedre rammer
for en række brugerstyrede og netværksdannende aktiviteter og sundhedsfremmende tiltag for de mange
”yngre” ældre i området.
Det foreslås at finansiering hertil sker ved en fordeling af afsatte anlægsmidler til renovering af dagcenter
Bakkegården i Ebeltoft i 2017.
Øvrige scenarier beskriver bl.a. kommunens oprindelige udbygningsplan for området, der i givet fald ville
medføre en dækningsgrad på mere end 14 %. Desuden skitseres scenarier i forhold til forskellige dækningsgrader.
På baggrund af analysen anbefales det, at der arbejdes videre med scenarie 2. Det anbefales endvidere, at
der først i 2018, når plejeboligerne i Rønde og Kolind står klar, tages stilling til den videre udbygningsplan
på plejeboligområdet. Det betyder, at de afsatte anlægsmidler på 4,7 mio. kr. i 2018 i investeringsoversigten, samt yderligere 7,7 mio. kr. i 2019 til udvidelse af Lyngparkens plejeboliger, tages ud.
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Tabel 10 Reduktionsforslag Samlet for ældreområdet
Nr.

Forslag

Formål

Effekt/konsekvens

Forudsætninger
(kan det bare gøres
eller kræver det
andet? Ex salg af
noget eller andet)

Økonomisk potentiale

1

Ændret demografiregulering ældreområdet.

Efter at have kunnet modstå
et stigende pres på hjemmehjælpsområdet ved systematisk rehabiliteringsindsats er
der ved budgetopfølgningen i
2015 registreret en stigning i
antal brugere og visiterede
timer, uden at der er ændret
på visitationskriterier.

Betydelig nedskrivning af nuværende
fremskrevne modeller
for regulering af
budgettet i forhold til
demografi

Teknisk model

19,9 -25,8 mio. kr. i
2018

Der skal ske en
revisitation, da
borgeren har ret til
en individuel vurdering af sit behov og

2 mio. kr. årligt

Der lægges op til
ændret demografimodel, der tager
højde for sund
aldring. Modellen
baseres på KORA ´s
beskrivelse af demografimodeller på
ældreområdet.
Der præsenteres 2
mulige modeller.

Det tilskrives et demografisk
betinget pres samt ændring i
sygehusvæsenet med stadigt
flere hurtige indlæggelsesforløb, hvor ældre borgere udskrives til videre pleje og
omsorg i kommunen.
I 2014 har det været nødvendigt med tillægsbevillinger til
hjemmehjælp pga. stigning i
visiterede timer. Såfremt der
havde været budgetteret med
regulering i forhold til den
demografiske ændring, ville
disse ekstra bevillinger ikke
have været nødvendige.
Da borgerne har krav på at få
den ydelse, som de er berettiget til i forhold til serviceniveauet kan merudgifter ikke
undgås, hvis antallet af borgere og timer stiger
Der er i de foreløbige tekniske
budgetkorrektioner til budget
2016 medtaget demografisk
betinget udgiftsbehov efter
KL´s model.

2.

Reduktion serviceniveau hjemmepleje –
rengøring hver 3.
uge

Der er gennemført en række
reduktioner i serviceniveau
samt tid til ydelser.
Tildeling af varig hjemmehjælp til Syddjurs Kommune
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ses at være lavt i forhold til
sammenligningskommunerne.

sin situation.

Det er umiddelbart vanskeligt
at pege på reduktioner på
området.
Skal det ske, er det at reducere hjælpen til rengøring en
mulighed.
3.

Strukturændringer
plejeboliger - Scenarie 2 - nedlæggelse
af Ringparkens
plejeboliger i 2017 i
forbindelse med den
vedtagne udbygningsplan for
boliger i Rønde og
Kolind.
Samtidig foreslås en
renovering af dagcentret i Ringparken, så rammerne
for træningstilbud
og brugerstyrede
aktiviteter forbedres.

Ringparkens plejeboliger er
kommunens ældste plejeboliger og indretningsmæssigt
ikke de bedst egnede til formålet. Ses der på befolkningsfremskrivningen 2014-2026 i
lokalområdet vil andelen af
de yngre ældre 65+ stige med
over 40 %, hvorimod andelen
af +80 årige - i modsætning til
markant stigning øvrige
plejedistrikter - kun stiger
med 31 %.
Det foreslås derfor, at der
investeres i renovering af
dagcenter Ringparken, herunder inddragelse af det
tidligere produktionskøkken
på stedet til ny og mere rummelig centersal. Målet er at
skabe bedre rammer for en
række brugerstyrede og netværksdannende aktiviteter og
sundhedsfremmende tiltag
for de mange ”yngre” ældre i
området.

Der vil være ledig
boligkapacitet, der
kan bruges til andet
formål.
I 2015 betales de
sidste afdrag og
renter på boliglånet,
således at udgifterne
til drifts af boligerne
bliver væsentlig lavere
fremover.

Oplægget til strukturændring forudsætter en politisk
proces og stillingtagen samt involvering og høring i
Ældreråd.

7,6 mio. kr. i årlige
driftsbesparelser
ved nedlæggelse af
plejeboligerne

Hvis oplægget
godkendes, skal der
tilrettelægges en
samlet proces for
den videre udvikling
og planlægning af
strukturændringen.
Der skal tilrettelægges en plan for
udfasning af plejeboliger og under
hensyn til beboere
og pårørende.
Der skal endvidere
planlægges en
proces for medarbejderne , der skal
sikres ansættelse i
det nye plejeboligbyggeri i Rønde eller
Kolind.
Brugerinddragelse i
renovering af dagcenter og koordinering med børneområdet om anvendelse af fælles centerfaciliteter.

4.

Strukturændringer
plejeboliger Scena-

Den ændrede struktur med
samling af plejeboliger i større enheder medfører redukti-

?
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rie 2 fortsat.
Samlet opnås en
billigere drift af
plejeboligområdet

on i gennemsnitlige omkostning pr. plads fra nuværende
436.112 kr. til 428.564 kr.
Heri indgår også udgifter til
demenspladser, der er noget
dyrere.
Udgifter til demenspladser er
med nuværende struktur
567.458 kr. pr. plads pr. år.
Med udbygning af demenspladser ved Frejasvænge vil
denne udgift falde til 511.698
kr.
0 løsning – udgiften til flere
pladser giver tilsvarende
reduktion i udgifter til hjemmehjælp.

5.

Lyngparken udbygning medtages ikke i
2018

Der er i 2018 afsat anlægsmidler på 4,7 mio. kr. til påbegyndelse af udbygning af
Lyngparkens plejeboliger. De
afsatte anlægsmidler på 4,7
mio. kr. i 2018 i investeringsoversigten, samt yderligere
7,7 mio. kr. i 2019 til udvidelse af Lyngparkens plejeboliger, tages ud.
Det anbefales at stillingtagen
til yderligere udbygning på
plejeboligområdet først sker i
2019 , når udbygningen i
Rønde og Kolind står klar.

6.

Yderligere investering i velfærdsteknologi og sundheds IT.

Det forslås at 3 mio.
kr. af de 6,5 mio. kr.,
der i budget 2016 er
indlagt som besparelse tilbageføres til
ældreområdet til
yderligere investering.

De velfærdsteknologiske
løsninger jf. KL`s nationale
strategier med indførelse af
loftlifte og skylle/tørretoiletter ses at have et
potentiale for opnåede besparelser.

Anbefalingen bygger
på et forsigtighedsprincip, så kommunen
ikke risikerer at stå
med tomme boliger.

4,7 mio. kr.
(7,7 mio. kr. i 2019)

Omvendt må udvikling i ventelistemønstre til plejeboliger
følges meget nøje, da
målsætningen er, at
ældre med omfattende plejebehov, der
opfylder kriterierne
for plejebolig, ikke
skal vente mere end
to måneder på tildeling af bolig.
Det vil være muligt at
intensivere fremdriften af iværksættelse
af velafprøvede teknologier samt udvikling af nye, f.eks. på
telesundhedsområdet.

Det kan umiddelbart sætte i værk
ved inddragelse af
den projektorganisering, der er på
området.

Beregning af gevinstrealisering vil
ske i forhold til de
konkrete indsatser
og ud fra nationale
beregningsmodeller,
hvor disse er kendte.

Der er potentiale i yderligere
investering på området ligesom der er behov for at udskiftning og opdatering af
teknologiks udstyr.
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1. Indledning
Afdelingen for Sundhed og Omsorg har valgt at gennemføre en analyse af Syddjurs kommunes aktivitetsbestemte medfinansiering. Formålet med analysen har været at tilvejebringe et grundlag for prioriteringer af
sundhedsindsatser, der kan bidrage til en positiv udvikling i kommunens udgifter til medfinansiering.
Analysen er den anden af sin art i kommunen, og der gøres i rapporten opmærksom på, at enkelte områder
kræver yderligere analyse og vurdering for at kunne tilrettelægge en kvalificeret sundhedsindsats. Det gælder bl.a. mere fyldestgørende data om de forebyggelige diagnoser og indlæggelser
Analysearbejdet er inspireret af en tilsvarende rapport på området, som blev udarbejdet i 2012, og dækkede
perioden fra 2007-2011. Da der blev indført nye regler vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering fra
2012, og dermed et nyt takstsystem, er der ikke i denne rapport lavet sammenligninger med den tidligere
rapport.
Baggrunden for analysearbejdet er en vedtagelse i Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget for
2015, hvori det er bestemt at der skal laves analyser på udvalgte fagområder, herunder sundheds- og ældreområdet.
Medarbejder fra kommunens økonomiske sekretariat har i samarbejde med kandidater med sundhedsfaglige
baggrunde fra Sundhed og Omsorg gennemført en systematisk gennemgang af kommunens udgifter til den
aktivitetsbestemte medfinansiering ved behandling af borgere på hospital og på sygesikringsområdet (dvs.
behandling hos egen læge, speciallæge, privatpraktiserende fysioterapeut m.fl.). Analysen er baseret på
data for perioden 2012-2014.
Det primære fokus i analysen er det somatiske område, da det udgør langt det største udgiftsområde i forbindelse med aktivitetsbestemt medfinansiering. I de første afsnit gives dels en beskrivelse af befolkningsudviklingen i kommunen og udviklingen i udgifterne på ældre og sundhedsområdet, og dels et generelt overblik over den samlede aktivitetsbestemte medfinansiering, udgifter pr. borger samt kommunens udgiftsbehov
og – niveau på området. Herefter følger en analyse af udviklingen inden for det somatiske område. Afslutningsvist opsummeres de forskellige indsatser, der på nuværende tidspunkt vurderes at kunne bidrage til at
sikre en positiv udvikling i kommunens udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet.
Analysen er baseret på data hentet fra E-sundhed, ECO-nøgletal, Danmarks Statistik, Indenrigsministeriets
kommunale nøgletal og Syddjurs Kommunes økonomisystem og befolkningsprognose.
Udgifterne er alle omregnet til 2016-prisniveau, med mindre andet er beskrevet. Fremskrivningerne er foretaget på grundlag af fremskrivningsprocenter for art 4.8 Betaling til regioner, i KL’s budgetvejledninger for de
relevante år.
Analysen indeholder en del tekniske betegnelser m.v. Der er derfor udarbejdet en ordliste, der findes bagest
i notatet.
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2. Befolkningsprognose
Til brug for budgetarbejdet til budget 2016 er der udarbejdet ny befolkningsprognose. Tallene herfra danner
grundlag for dels en beskrivelse af den forventede udvikling i de aldersgrupper, der er de væsentligste i forhold til udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering, men også til at beregne de forventede udgifter til
hele ældre- og sundhedsområdet.
Befolkningsudviklingen fremgår af nedenstående tabel 1, der udover udviklingen i de forskellige aldersgrupper er suppleret med oplysninger om udvikling i de tre aldersgrupper 65+, 75+ og 85+, da disse er væsentlige for plejeområdet.
Tabel 1 Udviklingen i antal indbyggere for Syddjurs Kommune

Aldersgrupper
0-2 år
3-6 år
7-16 år
17-25 år
26-42 år
43-59 år
60-64 år
65-79 år
80+ år
Antal indbyggere i alt

År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2018 År 2020 År 2025
1.015
1.247
1.208
1.110
1.013
987
1.021
1.020
1.486
1.936
1.896
1.904
1.833
1.769
1.541
1.463
4.190
5.585
5.451
5.353
5.273
5.115
4.975
4.798
3.019
3.359
3.454
3.480
3.500
3.550
3.446
3.273
6.442
7.381
7.329
7.120
6.987
6.840
6.607
6.469
9.846
10.600
10.593
10.434
10.433
10.466
10.472
10.459
3.211
3.199
3.083
3.091
3.098
3.056
3.035
2.938
8.541
6.664
7.007
7.334
7.605
7.803
8.147
8.456
3.167
1.844
1.873
1.893
1.910
2.010
2.222
2.452

Aldersgrupper

År 2012

65+
75+
85+

41.815

8.508
3.278
887

41.894

År 2013
8.880
3.373
884

41.719

År 2014
9.227
3.509
889

41.652

År 2015
9.515
3.604
883

41.597

År 2016
9.813
3.791
938

41.466

År 2018
10.369
4.176
1.010

41.328

År 2020
10.908
4.685
1.091

40.915

År 2025
11.708
5.989
1.398

Kilde: Befolkningsprognose for Syddjurs Kommune – udarbejdet til brug for budget 2016

Den samlede befolkningsudvikling viser et fortsat fald i antal borgere i Syddjurs Kommune svarende til 1,8%
fra 2015 til 2025. Generelt ses der et fald i antallet af borgere i alle aldersintervaller fra 0-59 år. I de resterende aldersintervaller er antallet af borgere stigende. Der er f.eks. et fald på 20,5% i aldersgruppen 7-16 år,
et fald på 5,6% i aldersgruppen 43-59 år. Modsat er der stigninger i aldersgrupperne 65-79 år på 12,3% og i
aldersgruppen 80+ år på 65,8%.
I forhold til de supplerende opgørelser for aldersgrupperne 65+, 75+ og 85+ er stigningsprocenterne på henholdsvis 23,0%, 66,2% og 58,3%.
Da udviklingen i sundheds- og ældreplejeudgifterne er stigende sammenholdt med stigende alder, er denne
udvikling i de ældste aldersgrupper et klart signal om, at der kan forventes stærkt sigende udgifter på sundheds- og ældreområdet i de kommende år.
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Figur 1 Befolkningsudviklingen for 2015-2025 for aldersgrupperne 0-16 år, 17-25 år, 26-64 år, 65+ år

Befolkningssammensætning 2025

Befolkningssammensætning 2015

19%

24%

0-16 år

16%

0-16 år
29%
8%

7%

17-25 år

26-64 år

26-64 år

49%

17-25 år

48%

65+ år

65+ år

Kilde: Befolkningsprognose for Syddjurs Kommune – udarbejdet til brug for budget 2016

Figur 1 viser hvordan alderssammensætningen i Syddjurs Kommune vil ændre sig i henholdsvis 2015 og
2025. Der ses et fald i aldersgruppen 0-16 år og en stigning i antallet af borgere på 65 år og derover, hvilket
kan resulterer i et stigende udgiftspres på Sundheds- og Omsorgsområdet.
Udgifterne i Sundheds- og Omsorg har i perioden 2012-2014 været på 480 mio. kr. (i 2016-prisniveau). Nedenfor illustreres udviklingen i udgift pr. borger i perioden 2012-2015 (2015 er dog budgettal).
Tabel 2 Udgifter pr. borger kontra udvikling i antal borger i aldersgruppen 65+.

Udgifter tidl. år

(regnskab 2012-2014, budget 2015*)

Antal borgere 65+
Stigning i indbyggertal i forhold til 2012
Udgift pr. borger
Fald i udgift i forhold til regnskab 2012
* fremskrevet til 2016-prisniveau

Regnskab
2012
8.508
55.619

Regnskab
2013
8.880
4,4%
54.824
-1,4%

Regnskab
2014
9.227
8,5%
52.532
-5,6%

Budget
2015
9.515
11,8%
50.896
-8,5%

Kilde: Befolkningsprognose for 2016, Syddjurs Kommunes regnskab samt KL’s budgetvejledning

Tallene viser en stigning på 11,8% i antal borgere i aldersgruppen 65+ i perioden 2012 til 2015. I den samme
periode faldt udgiften pr. borger med ca. 8,5%. Såfremt udgiftsniveauet pr. borger i 2012 var blevet fastholdt
frem til 2015, ville den demografiske udvikling have medført en øget udgift på ca. 56 mio. kr. i budget 2015.
Dette afspejler, at der på Sundheds- og omsorgsområdet allerede i høj grad er effektiviseret og igangsat
besparende tiltag, som har medført et kraftigt fald i udgiften pr. borger.
I tabel 3 gives et overblik over, hvilke økonomiske konsekvenser den demografiske udvikling har på ressourcer på Sundheds- og Omsorgsområdet. Her illustreres de fremtidige udgifter, beregnet på grundlag af regnskab 2014.
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Tabel 3 Fremtidige udgifter til Sundheds- og Omsorgsområdet på grundlag af regnskab 2014

Regnskab 2014
i 2016-prisniveau

År 2014

Forventet merudgift fremover
År 2015
År 2016
År 2018
År 2020
År 2025

Aldersgruppen
65+

9.227

Aldersgruppen
65+
9.515
9.813
10.369
10.908
11.708

Totaludgift pr.
borger 65+

52.532

Udgift ældreområdet, pr.
borger 65+

29.678

Udgift sundhedsområdet, pr.
borger 65+

22.854

Merudgift
Sundheds- og
Ældreområdet i Merudgift æld- Merudgift sundalt
reområdet
hedsområdet
15.129.142
8.547.206
6.581.937
30.794.933
17.397.591
13.397.342
60.003.924
33.899.204
26.104.720
88.293.484
49.881.385
38.412.100
130.307.060
73.616.945
56.690.115

Kilde: Befolkningsprognose for 2016, Syddjurs Kommunes regnskab samt KL’s budgetvejledning

Som det fremgår af tabel 3 vil udgifterne på Sundhed- og Ældreområdet stige stødt i de kommende år, grundet den tidligere omtalte demografiske udvikling, forudsat at totaludgiften pr. borger holdes konstant. Denne
beregning er alene baseret på, en stigning af borgere i aldersgruppen over 65 år.
Hvis totaludgifterne på Sundhed- og Omsorgsområdet i år 2025 i stedet for fastholdes på 2014 niveau, vil
den totale udgift pr. borger udgøre 41.400 kr. (2016 prisniveau), hvilket svarer til et fald på 21,2% i perioden.
At reducere udgiften pr. borger til ca. 41.000 kr. over 10-12 år synes umiddelbart svært at opnå, da forskning
peger på, at danske borgere fremadrettet forventes at få flere livsstilsrelaterede sygdomme, ligesom forskning vil betyde at der kan behandles for flere sygdomme end tilfældet er på nuværende tidspunkt.
Medfinansieringsudgifterne til somatik udgør for de over 65-årige 45,5% af de samlede medfinansieringsudgifter til somatik.
Denne beregning medregner ikke andre faktorer, som kan have indflydelse på de fremtidige udgifter. Kjeld
Møller Pedersen (Pedersen, 2012) angiver, at udover den demografiske udvikling, vil også andre faktorer
betyde en stigning i sundhedsudgifterne. Mange borgere i de ældre aldersgrupper har kroniske sygdomme
såsom diabetes, knogleskørhed, kræft og livsstilsrelaterede sygdomme, hvor forekomsterne er stigende,
hvilket ligeledes leder til øgede udgifter. Jo ældre vi bliver desto flere sundhedsydelser bruges der, og når vi
samtidig lever længere medfører dette ligeledes en naturlig stigning.

2. Aktivitetsbestemt medfinansiering

Syddjurs Kommune skal betale et beløb, hver gang borgere i Syddjurs benytter et regionalt sundhedstilbud.
Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter både ydelser fra det somatiske sygehusvæsen(dvs. fysisk
sygdom) og psykiatriske sygehusvæsen, samt de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen, herunder almen praksislæger, tandlæger, kiropraktor, speciallæger og psykologer m.fl.
I forhold til den kommunale medfinansiering kan kommunen ikke på egen hånd fastsætte et serviceniveau
og en tilhørende økonomisk ramme. Den aktivitetsbestemte medfinansiering afgøres på kort sigt i meget høj
grad af adfærd hos den enkelte borger, de praktiserende læger og lægerne på hospitalerne.
Ligeledes er det vigtigt at gøre opmærksom på, at Sundhed og Omsorg finansierer alle sundhedsudgifter
uanset om borgeren er tilknyttet Sundhed og Omsorg eller ej, hvilket vil sige alle typer af kontakter til det
regionale sundhedsvæsen. Dette til trods for, at Sundhed og Omsorg ikke nødvendigvis har mulighed for at
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påvirke det pågældende forløb eller sundhedstilstand hos borgerne. Det vil sige, at det kan frygtes, at incitamentet for at undgå eksempelvis indlæggelser, ikke nødvendigvis er så stærkt, som hvis det pågældende
område selv skal afholde omkostningerne for indlæggelser mm.
Den aktivitetsbestemte, kommunale medfinansiering beregnes som en andel af regionernes forbrug, indenfor fastsatte procentsatser og maksimumsgrænser for medfinansiering, der fremgår af tabel 4.
Tabel 4 2015-takster for kommunal medfinansiering efter lovændring

Somatik
Indlæggelser

34 % DRG, dog maks. kr. 14.621 per indlæggelse

Ambulant

34 % DAGS, dog maks. kr. 1.442/ besøg og maks. Gråzone kr. 14.621

Genoptræning

70 % af genoptræningstaksten

Psykiatri
Indlæggelse

60 % af sengedagstaksten, maks. kr. 8.458/indlæggelse

Ambulant

30 % af besøgstaksten

Praksissektoren
Speciallæger

34 % af honorarer, maks. kr. 1.442/ydelse

Alm. Praksis

10 % af honorarer for grundydelse

Tandlæge, fysioterapi
eller fodterapi

10 % af honorarer

Kilde: Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2015.

Regionernes forbrug på sygehusene beregnes på baggrund af de såkaldte DRG- og DAGS-takster samt
sengedagstakster m.v. For brugen af sygehusene beregnes den kommunale medfinansiering på baggrund
af antallet af udskrivninger og antallet af ambulante besøg. Afregningen afhænger således ikke af, hvor
mange dage, den enkelte borger er indlagt (sengedage).
For praksissektoren opgøres udgifterne på baggrund af honorarer fastsat i overenskomsterne for praktiserende sundhedspersoner. Beregningen af den kommunale medfinansiering er baseret på en procentdel af
honoraret for forskellige ydelser fx en konsultation.
Indtil 1. januar 2012 har kommunen udover den aktivitetsbestemte medfinansiering også betalt et såkaldt
grundbidrag pr. indbygger til regionen. Pr. 1. januar 2012 blev kommunernes bidrag til regionen blevet omlagt, således at udgifterne nu udelukkende består af medfinansiering af faktiske ydelser dvs. aktivitetsbestemt medfinansiering. Til gengæld er det beløb, som kommunerne skal betale pr. ydelse (fx en indlæggelse)
steget.
Antallet af kontakter, som Syddjurs Kommunes borgere har med det regionale sundhedsvæsen, har derfor i
højere grad betydning for kommunens udgifter på sundhedsområdet. Omlægningen af kommunernes medfinansiering på sundhedsområdet fremgår også af tabel 5, hvor udgifterne fra 2012-2016 sammenlignes med
udgifterne før omlægningen gældende fra 1. januar 2012.
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Tabel 5 Syddjurs Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.

Regnskab 2011 sammenholdt med udgifter/forventede udgifter i perioden 2012-2016.

Hele 1.000 kr. - i 2016-prisniveau

Aktivitetsbestemt
Medfinansiering
Ambulant specialiseret
Genoptræning
Færdigbehandlede patienter
Hospice
Kommunale bidrag til regionerne
Total – udgift

Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab
2011
2012
2013
2014

Budget
2015

Budgetforslag
2016

83.487

138.306

142.570

143.758

138.014

138.592

1.547
143
985
54.420
140.582

1.526
99
1.207
0
141.138

1.759
32
1.540
0
145.901

1.525
151
1.209
0
146.643

1.973
171
1.397
0
141.555

1.951
169
1.382
0
142.094

Kilde: Syddjurs Kommunes regnskaber og budgetter, KL’s budgetvejledninger

Som det fremgår i tabel 5, er der ikke umiddelbart store afvigelser mellem de to finansieringsmodeller, men
det kan få væsentlig betydning, hvis aktiviteten på hospitaler og hos læger m.v. stiger.
Syddjurs Kommunes udgifter i regnskab 2014 (fremskrevet til 2016-prisniveau) vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering kan opdeles i tre hovedområder:
 medfinansiering til det somatiske område på - 125,1 mio. kr.
 medfinansiering til det psykiatriske område på - 5,8 mio. kr.
 medfinansiering til sygesikring på - 12,8 mio. kr.

3. Udgifter pr. borger
Udgifterne til medfinansiering af det somatiske område udgør den højeste udgift, og er langt højere end udgifterne til sygesikring og psykiatri.
I tabel 6 ses udviklingen i udgifterne pr. borger på de tre områder (somatik, psykiatri og sygesikring) sammenholdt med gennemsnittet for de øvrige kommuner i Region Midtjylland samt hele landet.
Tabel 6 Udvikling i udgifterne pr. borger til somatik, psykiatri og sygesikring

Kr./borger - 2016-prisniveau
Somatik

År
2012
2013
2014

Hele landet
3.101
3.205
3.231

Region Midtjylland
2.898
2.972
3.004

Syddjurs Kommune
2.879
2.974
2.999

Psykiatri

2012
2013
2014

154
161
175

127
142
167

122
132
139

Sygesikring

2012
2013
2014

317
311
314

277
272
279

306
298
308

Kilde: E-sundhed samt IM’s kommunale nøgletal
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Tabel 6 viser, at Syddjurs kommunes udgifterne pr. borger til somatik er steget fra 2.879 kr. pr. borger i 2012
til 2.999 kr. i 2014. Udgifterne pr. borger i hele landet og i Region Midtjylland er ligeledes steget i perioden.
Syddjurs Kommune har en lidt lavere udgift pr. borger set i forhold til gennemsnittet i Region Midtjylland, der
har en udgift på 3.004 pr. borger i 2014. Endvidere ligger Syddjurs udgifter væsentlig lavere end landsgennemsnittet, idet udgiften i 2014 var på 3.231 kr. pr. borger.
Syddjurs Kommunes udgifter pr. borger til somatik og psykiatri er lavere end gennemsnittet for kommunerne
i Region Midtjylland, og endnu lavere end landsgennemsnittet. På sygesikringsområdet er Syddjurs Kommunes udgifter højere end gennemsnittet af kommunerne i Region Midt; Dette kan relateres til, at der med længere afstand til sygehuse, naturligt vil forekomme mere kontakt med den praktiserende læge. Dog er udgifterne lavere end landsgennemsnittet
De faktiske udgifter skal dog ses i forhold til hvilket udgiftsbehov, kommunen har på sundhedsområdet. I det
følgende beskrives derfor kommunens udgiftsbehov og – niveau for den aktivitetsbestemte medfinansiering.

4. Udgiftsbehov og udgiftsniveau
På baggrund af ECO-nøgletal kan man beregne udgiftsbehovet på sundhedsområdet. I beregningen indgår
udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, træningsområdet samt forebyggelse. Beregninger på baggrund
af ECO-nøgletal viser, at udgiftsbehovet i 2015 for Syddjurs Kommune er indeks 99,1. Til sammenligning er
udgiftsbehovet beregnet for Region Midtjylland på indeks 97,1 og på indeks 100 for landet som helhed. I
nøgletallene indgår udover de nævnte også 12 sammenligningskommuner, der har et beregnet udgiftsbehov
på 99,1.
.
I nøgletallene indgår 4 faktorer som forklaringer på udgiftsbehovet: Andel af familier i bestemte boligtyper
(30%), andel af 65+ årige (37%), andel af enlige ældre (18%) og andel af psykiatriske patienter (15%). Jo
større disse andele er, desto større er udgiftsbehovet.
Syddjurs Kommune ligger i budget 2015 i forhold til udgiftsniveau på indeks 109,5. Når der korrigeres for
udgiftsbehovet på 99,1, ligger det beregnede indeks for serviceniveau på 110,5. Det betyder, at kommunen
har høje udgifter, når udgifterne sammenlignes direkte, hvilket ikke har sammenhæng til det beregnede udgiftsbehov, der ligger lidt under landsgennemsnittet.
Tabel 7 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse – budget 2015

Syddjurs
Kommune
Udgiftsniveau,
indeks
Beregnet udgiftsbehov, indeks
Beregnet serviceniveau, indeks

109,5

Sammenligningsgruppen
100,3

99,1
110,5

Region
Midtjylland

Hele
landet
97,2

100,0

99,1

97,1

100,0

101,2

100,1

100,0

I ECO-nøgletallene er der også beregnet en række nøgletal for kommunerne på sundhedsområdet. I nøgletallene indgår en beregning af de samlede udgifter i de enkelte kommuner samt kommunernes udgiftsniveau
for medfinansieringen.
De beregnede nøgletal viser, at de budgetterede udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger i
Syddjurs Kommune er 3.283 kr. i budget 2015, mens beregningen for sammenligningskommunerne er på
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3.517 kr., for Region Midtjylland på 3.314 kr. og for hele landet på 3.475 kr. Syddjurs Kommune har således
det laveste udgiftsniveau pr. borger.
En tilsvarende sammenligning for de samlede udgifter til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
viser en udgift pr. borger i kommunen på 4.716 kr., i sammenligningskommunerne på 4.318 kr., i Region
Midtjylland på 4.184 kr. og for hele landet på 4.306 kr.
Det ændrer billedet, når man sammenligner de samlede udgifter. Dette skyldes bl.a. at Syddjurs Kommune
har valgt at prioritere stor aktivitet inden for trænings og aktivitet. Der kan samtidig være variationer i, hvordan kommunerne konterer udgifter på området.
ECO-nøgletallene og beregninger af udgiftsbehov udgør to forskellige måder at beregne kommunens udgiftsbehov på sundhedsområdet. Det vurderes, at der er et rationale i at have fokus på indsatser og tiltag,
der kan holde antallet af kontakter til sundhedsvæsnet på et så lavt niveau som muligt. Ikke mindst vil det
være relevant at have fokus på omfanget af indlæggelser, da det er her den kommunale medfinansiering pr.
enkeltydelse er størst.

5. Udgifter og udvikling
5.1 Det somatiske område
Det somatiske område udgør langt den største udgift for kommunen både samlet set og pr. borger. Man kan
yderligere opdele kommunens somatiske udgifter i udgifter til stationær behandling (dvs. indlæggelser på et
hospital), ambulant behandling og genoptræning under indlæggelse. Samlet udgjorde udgifterne til somatik i
125,1 mio. kr. 2014 beregnet på 2016-prisniveau.
Tabel 8 illustrerer de samlede udgifter til somatik fordelt imellem udgifterne til ambulante besøg, indlagte
borgere, skadestuebesøg og genoptræning under indlæggelse.
Tabel 8 Fordeling af somatiske udgifter – regnskab 2014

Somatik
Ambulante patienter
Stationære patienter
Genoptræning under indlæggelse
Somatik i alt

Angivet i kr. 1.000 med 2016-prisniveau
Kilde: E-sundhed

Medfinansiering i 2014
57.541
64.262
3.330
125.133

Andel i %
46 %
51 %
3%
100 %

Udgifterne blev fordelt så 51 % af disse gik til medfinansiering af indlæggelser. Til ambulant behandling blev
der brugt 46 %, mens kun 3 % af udgifterne finansierede genoptræning under indlæggelse.

5.1.1 Udvikling og niveau
I tabel 9 illustreres de somatiske udgifter opdelt på henholdsvis stationær, stationær genoptræning og ambulant. Udgiften er beregnet pr. borger i kommunen, og sammenlignes med udgiften pr. borger i hele landet og
Region Midtjylland.
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Tabel 9 Gennemsnitlig udgift pr. borger til medfinansiering på det somatiske område

Kr./borger - 2016-prisniveau
Somatik – stationær

Somatik - stationær genoptræning

Somatik – ambulant

År
2012
2013
2014

Hele landet
1.674
1.699
1.682

Region Midtjylland
1.533
1.544
1.524

Syddjurs Kommune
1.575
1.607
1.540

2012
2013
2014

61
66
69

67
69
72

62
76
80

2012
2013
2014

1.365
1.440
1.480

1.299
1.359
1.408

1.242
1.291
1.379

Kilde: E-sundhed samt IM’s kommunale nøgletal

På det stationære område ligger Syddjurs Kommune væsentlig under udgiften i hele landet, hvorimod udgiften er lidt højere end gennemsnittet for Region Midtjylland. For den stationære genoptræning ligger kommunens niveau højere end både hele landet og Region Midtjylland. For den ambulante behandling ligger kommunen lavere end hele landet og Region Midtjylland.
Syddjurs kommune har samlet set væsentlig lavere udgifter til medfinansiering af somatik pr. indbygger, end
resten af landet. Syddjurs Kommune ligger derforuden på niveau med Region Midtjylland. .
En sammenligning af Syddjurs Kommunes udgifter mellem de enkelte år viser, at udgifterne til det stationære område har været høje i 2013, og derefter falder igen i 2014. Modsat er der et stigende niveau for det
ambulante område for alle årene – hvilket tyder på, at flere behandlinger flyttes fra indlæggelse til ambulant
behandling. De samme tendenser gør sig gældende for Region Midtjylland og hele landet.
Udgifterne til genoptræning under indlæggelse er for Syddjurs Kommune steget fra 62 kr. pr. borger i 2012 til
80 kr. pr. borger i 2014, hvilket svarer til en stigning på 29%. Tilsvarende udgift i regionen og hele landet er
steget langt mindre (6-9%), og ligger også på et væsentlig lavere niveau. En årsag til forskellen kunne være
at Syddjurs Kommune har en forholdsvis større andel af borgere i aldersgruppen 65+.

5.1.2 Udgifter inden for aldersgrupper
De samlede udgifter til medfinansiering af somatik, opdelt i aldersgrupper fremgår af figur 2.
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Figur 2 Medfinansiering på det somatiske område opdelt på aldersgrupper
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Kilde: E-sundhed og Danmarks Statistik

Figur 2 har til formål at give et overblik over de totale udgifter til somatik fordelt på aldersgrupper. Figuren
viser, at udgifter til det somatiske område stiger fra omkring 50-års alderen. Udgifterne er størst i aldersgruppen 65-69 år, men eftersom der er tale om de totale udgifter og ikke udgift pr. borger, kan figuren ikke vise
på hvilke aldersgrupper, der kan sættes ind med initiativer til nedbringelse af udgifterne. Følgende figurer
kan hjælpe med at belyse dette.
Figur 3 viser fordelingen af kommunens medfinansieringsudgifter i 2014 til henholdsvis ambulant behandling
og indlæggelser på det somatiske område, opgjort på aldersgrupper.
Figur 3 Somatik opdelt på ambulant behandling og indlæggelser (stationær)
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Kilde: E-sundhed og Danmarks Statistik
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Figuren viser, at de samlede udgifter er højst for den stationære somatik i de yngste årgange og fra 65 år og
derefter, for de mellemliggende aldersgrupper har det ambulante område den højeste udgift.
Det skal bemærkes, at også denne figur viser de totale udgifter og ikke udgifterne pr. borger i de enkelte
aldersgrupper
Udgifterne til medfinansiering af indlæggelser er høje i aldersgruppen 0-4 år, og falder herefter til det laveste
niveau i 10-14 års alderen. Efterfølgende ses en stigende tendens hen over aldersgrupperne til og med
gruppen af 65-69 årige. Herefter falder udgifterne til indlæggelser. Det skyldes antageligt primært, at figuren
ikke tager højde for antallet af borgere i aldersgrupperne.
Medfinansieringsudgifterne til ambulante besøg er stigende hen over aldersgrupperne indtil 70 års alderen,
dog med et lille fald i aldersgruppen 20-24 år og igen i 40-45 år. Fra 70 års alderen ses en faldende tendens,
hvilket antageligt forårsages af, at antal borgere i aldersgrupperne reduceres efterhånden som de bliver ældre.
Figur 4 Udgift vedr. somatik pr. borger fordelt på aldersgrupper
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Kilde: E-sundhed og Danmarks Statistik

Figur 4 anskueliggør kommunens udgift til henholdsvis ambulant og stationær behandling i 2014 – opdelt i
aldersgrupper, og beregnet som udgift pr. borger i aldersgruppen. Figuren ligner til forveksling de to tidligere
figurerer, men denne giver et billede af, i hvilke aldersgrupper kommunen har store udgifter til medfinansiering af den enkelte borger.
Ikke overraskende er de største udgifter forbundet med de første leveår, aldersgruppen der føder børn, samt
de ældre årgange fra omkring 60-års alderen og frem. Her kan være et potentiale for indsatser i Sundhed og
Omsorg, der kan medvirke til at nedbringe udgifterne hos gruppen fra 60-års alderen og frem, med fx kronikerindsatser, forebyggelsestiltag samt tidlig opsporing af sygdom, der kan forebygge en indlæggelse.
Derudover vil der kunne sættes ind endnu tidligere, ved at etablere sundhedsfremmende tiltag, der kan understøtte sund livsstil allerede hos børn og unge – så de ikke udvikler livsstilsrelaterede sygdomme og dermed bliver omkostningstunge på det somatiske område, som voksne og ældre i fremtiden.
Figur 5 illustrerer udgiften pr. borger i de enkelte alderskategorier for henholdsvis hele landet, Region Midtjylland og Syddjurs Kommune.
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Figur 5 Somatiske medfinansieringsudgifter i 2014 – pr. borger
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Kilde: E-sundhed og Danmarks Statistik

Helt overordnet ses det, at udgiften pr. borger stiger med alderen, dog ses der også større udgifter i alderen
0-4 år. Befolkningsudviklingen i forhold til alder vil derfor have betydning for kommunens udgifter på sundhedsområdet. Dette analyseres i afsnit 5.1.3
Syddjurs Kommunes udgifter pr. borger ligger generelt under regionsgennemsnittet såvel som landsgennemsnittet. Kun i aldersgrupperne 25 – 29 år samt 85+ ligger Syddjurs kommune over både regions- og
landsgennemsnittet.

5.1.3 Udvikling i udgifter kontra befolkningsudviklingen
For den samlede aktivitetsbestemte medfinansiering (somatik, psykiatri og sygesikring) er der en stigning i
udgifterne pr. indbygger i perioden 2012-2014.
Tabel 10 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering pr. borger i 2016-prisniveau.
2012 = indeks 100

År
2012
2013
2014

Hele landet
100,0
102,9
104,2

Region Midtjylland
100,0
102,5
104,4

Syddjurs Kommune
100,0
102,9
104,2

Kilde: E-sundhed og IM’s kommunale nøgletal

Samlet set er der i Syddjurs Kommune sket en stigning til indeks 104,2 i perioden 2012-2014. Der er sket en
stigning i tilsvarende periode til indeks 104,4 i Region Midt og indeks 104,2 på landsplan. Stigningen i udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering er således generelt lavere i Syddjurs Kommune end i Region Midt. I
forhold til hele landet er der den samme stigningstakt.
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Tabel 11 Udvikling i ambulant somatik pr. borger i 2016-prisniveau.
2012 = indeks 100

År
2012
2013
2014

Hele landet
100
105
108

Region Midtjylland
100
105
108

Syddjurs Kommune
100
104
111

Kilde: E-sundhed og IM’s kommunale nøgletal

Tabel 11 viser, at der er en væsentlig større stigning i udgiften pr. borger til ambulant behandling i Syddjurs
Kommune end i Region Midtjylland og hele landet i 2014. Det betyder, at flere borgere i kommunen tilbydes
ambulante behandlinger, end det tidligere har været tilfældet. Dette kan være et udtryk for, at en del af regionernes målsætning om, at flere somatiske forløb skal være ambulante frem for stationære qua færre sengepladser, er ved at blive indfriet. Se også tabel 12.
Tabel 12 Udvikling i stationær somatik pr. borger i 2016-prisniveau
2012 = indeks 100

År
2012
2013
2014

Hele landet
100
102
101

Region Midtjylland
100
101
100

Syddjurs Kommune
100
103
99

Kilde: E-sundhed og IM’s kommunale nøgletal

Tabel 12 viser, at der er sket et fald i forhold til udgiften pr. borger vedr. indlæggelser i Syddjurs Kommune.
For Region Midtjylland er det uændret, for hele landet er der sket en stigning. Der har dog i perioden været
afvigelser, idet der for alle tre områder var en stigning fra 2012 til 2013, og tilsvarende et fald fra 2013-2014.
Det betyder, at der fra 2013 til 2014 generelt har været et fald i udgiften pr. borger til indlæggelser.
Udviklingen tolkes til at være et udtryk for en generel tendens i sygehusvæsenet med omlægning fra stationær behandling til ambulant behandling, hvor indlæggelser undgås både til gavn for patienten, men formentlig også positivt i forhold til sygehusenes udgifter til behandling. Der kan her være tale om nye behandlingsmetoder, der ikke længere fordrer en indlæggelse. Fødsler sker fx også i stigende omfang ambulant.
Det ses i udviklingen af den ambulante somatik, at Syddjurs Kommune har indekstal, der ligger over tendenserne på landsplan. Dette sammenholdt med de faldende udgifter til behandling under indlæggelse kan måske sammenholdes med, at der er gode sundhedstilbud i det kommunale sundhedsvæsen, at der er gode
døgnrehabiliteringstilbud, at der er akutteam og akutpladser, der kan forebygge indlæggelser. Men en række
andre faktorer kan have indflydelse på indekstallenes udvikling, herunder bl.a. de praktiserende lægers henvisninger og sygehusenes praksis.
Umiddelbart kan stigningen i ambulante besøg og det faldende antal indlæggelser synes at være en positiv
udvikling. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at denne udvikling kan betyde at presset på de kommunale ydelser vil stige, eftersom borgerne antageligt vil behøve mere hjælp, rehabilitering etc. Dermed er
der en risiko for at udgifterne flyttes fra somatik til pleje.
I det følgende er befolkningsudviklingens betydning for udgifterne til medfinansieringen belyst. Som tidligere
nævnt stiger udgifterne pr. borger generelt med stigende alder.
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Tabel 13 Udvikling i udgifterne til somatik kontra udvikling i befolkning

Syddjurs Kommune
Udgift til somatik i 2016-prisniveau - i hele 1.000 kr.
Stigning vedr. udgift i % fra 2012 til 2014, i forhold til 2012
Befolkningstal
Stigning/fald vedr. befolkning i % fra 2012 til 2014, i forhold
til 2012

2012
117.794

Hele landet
Udgift til somatik i 2016-prisniveau - i hele 1.000 kr.
Stigning vedr. udgift i % fra 2012 til 2014, i forhold til 2012
Befolkningstal
Stigning vedr. befolkning i % fra 2012 til 2014, i forhold til
2012

2012
7.619.411

41.815

5.580.413

2013
121.414
3,1%
41.894

2014
121.762
3,4%
41.734

0,2%

-0,2%

2013
8.069.378
5,9%
5.602.536

2014
8.326.201
9,3%
5.627.145

0,4%

0,8%

Kilde. E-sundhed og Danmarks statistik

Det fremgår af tabel 13, at Syddjurs Kommunes samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af somatisk behandling i perioden 2012-2014 er steget med 3,4 %, mens befolkningsudviklingen i samme periode
har været næsten uændret. Til sammenligning er der i samme periode sket en stigning i udgifterne til somatik på 9,3% på landsplan, mens befolkningsudviklingen er steget med 0,8%.

Tabel 14 Udvikling i somatik – aldersgruppen 60+ kontra udvikling i befolkning

Syddjurs Kommune
Udgift til somatik i aldersgruppen 60+ i 2016-prisniveau - i
hele 1.000 kr.
Stigning i % fra 2012 til 2014, i forhold til 2012
Befolkningstal - aldersgruppen 60+
Stigning i % fra 2012 til 2014, i forhold til 2012
Hele landet
Udgift til somatik i aldersgruppen 60+ i 2016-prisniveau - i
hele 1.000 kr.
Stigning i % fra 2012 til 2014, i forhold til 2012
Befolkningstal - aldersgruppen 60+
Stigning i % fra 2012 til 2014, i forhold til 2012

2012

2013

2014

62.843

66.594
6,0%
11.963
2,2%

68.142
8,4%
12.318
5,2%

2012

2013

2014

8.269.636

8.709.514
5,3%
1.341.282
1,7%

8.839.533
6,9%
1.364.716
3,5%

11.707

1.318.937

Kilde. E-sundhed og Danmarks statistik

Syddjurs Kommunes befolkningsudvikling viser primært en stigning i antallet af 60+ årige borgere. Tabel 14
viser, at befolkningen inden for denne aldersgruppe er vokset forholdsvis meget; nemlig med 5,2 % i perioden 2012-2014. Samtidig er udgifterne til medfinansiering af det somatiske område i samme periode og til
den samme målgruppe steget med 8,4%. For hele landet er udgiften til aldersgruppen 60+ steget med 6,9%,
og befolkningen er steget med 3,5%.
Både for den samlede befolkningsgruppe og for gruppen af 60+ årige er udgifterne til medfinansiering steget
procentvis mere end tilvæksten i antallet af borgere.
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Da udgifterne til medfinansiering pr. borger på det somatiske område generelt er stigende med stigende
alder, og befolkningsprognoser samtidig viser, at der må forventes en yderligere befolkningstilvækst i befolkningen over 60 år, forventes der fremover et øget pres på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

5.2 Psykiatri- området
Det psykiatriske område udgør en langt mindre del af medfinansieringsudgiften for kommunen end det somatiske område. I 2014 udgjorde udgiften til psykiatrien ca. 4% af den samlede udgift. Også her opdeles
kommunens udgifter i henholdsvis udgifter til stationær behandling (dvs. indlæggelser på et hospital) og ambulant behandling. Samlet udgjorde udgifterne i 2014 til psykiatri ca. 5,8 mio. kr.
Tabel 15 viser fordelingen af de samlede udgifter til psykiatriområdet fordelt mellem udgifterne til ambulante
besøg og indlagte borgere på sygehus.
Tabel 15 Fordeling af psykiatriske udgifter for regnskab 2014.

Psykiatri
Stationære patienter
Ambulante patienter
Psykiatri i alt

Medfinansiering 2014
1.536
4.246
5.781

Angivet i 1.000 kr. i 2016-prisniveau
Kilde: E-sundhed

Andel i %
27 %
73 %
100 %

Den største del af udgifterne (73%) gik til medfinansiering af ambulante besøg. Indlæggelserne udgjorde
27% af de psykiatriske udgifter. Det er af denne årsag de ambulante besøg, der vil have størst interesse, når
mulige indsatser for at nedbringe udgifterne skal findes.

5.2.1 Udvikling og niveau
I tabel 16 vises de psykiatriske udgifter opdelt på henholdsvis stationær og ambulant. Udgiften er beregnet
pr. borger i kommunen, og sammenlignes med udgiften pr. borger i hele landet og Region Midtjylland.
Tabel 16 Gennemsnitlig udgift pr. borger til medfinansiering på det psykiatriske område

Kr./borger - 2016-prisniveau
Psykiatri – stationær

År
2012
2013
2014

Hele landet
53
54
55

Psykiatri – ambulant

2012
2013
2014

101
107
120

Region Midtjylland

Syddjurs Kommune

44
45
46

48
44
37

84
96
120

74
87
102

Kilde: E-sundhed samt IM’s kommunale nøgletal

På det stationære område ligger kommunen væsentligt under udgiften i hele landet. For regionen har der
været et varieret billede, idet udviklingen for kommunen går fra at ligge over niveau i 2012, til at ligge væ-
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sentligt under niveau i 2014. For den ambulante behandling ligger kommunen lavere end såvel hele landet
som Region Midtjylland.
Syddjurs kommune har samlet set væsentligt lavere udgifter til medfinansiering af psykiatri pr. indbygger end
hele landet og Region Midtjylland.
En sammenligning mellem kommunens udgifter i de enkelte år viser, at udgifterne til det stationære område
har været faldende i perioden. Modsat er der et stigende niveau for det ambulante område for alle årene,
hvilket tyder på, at flere behandlinger flyttes fra indlæggelse til ambulant behandling. Udviklingen i henholdsvis Region Midtjylland og hele landet viser stigende udgifter for begge de psykiatriske områder.

5.2.2 Udgifter inden for aldersgrupper
I figur 6 illustreres fordelingen af kommunens medfinansieringsudgifter i 2014 til henholdsvis ambulant behandling og indlæggelser på det psykiatriske område, opgjort på aldersgrupper.
Figur 6 Udgift pr. borger i psykiatrien - opdelt på aldersgrupper og behandlingstype
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Kilde: E-sundhed og Danmarks Statistik

Figuren belyser udgiften pr. borger i de forskellige aldersgrupper, og giver således et billede af, hvor de største udgifter pr. borger ligger, og dermed også hvor, der i givet fald skal sættes ind, hvis udgifterne skal nedbringes. De største udgifter ligger i aldersgruppen 20-39 år, dog er der indenfor aldersgruppen variationer i
forhold til fordelingen mellem ambulant og stationær behandling.

5.2.3 Udvikling i udgifter kontra befolkningsudviklingen
I tabellerne er der vist, hvordan den ambulante og den stationære psykiatri pr. borger har udviklet sig i forhold til hele landet og Region Midtjylland i perioden 2012-2014.
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Tabel 17 Udvikling i ambulant psykiatri pr. borger i 2016-prisniveau.

År
2012
2013
2014

Hele landet
100,0
105,6
118,1

2012 = indeks 100
Kilde: E-sundhed og IM’s kommunale nøgletal

Region Midtjylland
100,0
114,9
143,7

Syddjurs Kommune
100,0
117,5
137,1

Af tabel 17 fremgår det, at der er en væsentlig større stigning i udgiften pr. borger til ambulant behandling i
Syddjurs Kommune end i hele landet, hvorimod udviklingen ligger lavere end i Region Midtjylland. Der er for
alle tre områder stigning i udgiften pr. borger fra 2012 til 2014. Det betyder, at flere borgere i alle tre områder
tilbydes ambulante behandlinger, end det tidligere har været tilfældet.
Tabel 18 Udvikling i stationær psykiatri pr. borger i 2016-prisniveau

År
2012
2013
2014

Hele landet
100,0
101,1
103,6

Region Midtjylland
100,0
103,9
105,9

Syddjurs Kommune
100,0
92,7
76,9

2012 = indeks 100

Kilde: E-sundhed og IM’s kommunale nøgletal
Tabel 18 belyser, at der er sket et væsentligt fald i forhold til udgiften pr. borger vedr. indlæggelser i Syddjurs
Kommune. For Region Midtjylland og for hele landet er der sket en stigning.
Udviklingen tolkes til at være et udtryk for en generel tendens i sygehusvæsenet med omlægning fra stationær behandling til ambulant behandling, hvor indlæggelser undgås både til gavn for patienten, men formentlig også positivt i forhold til sygehusenes udgifter til behandling. Der kan her være tale om nye behandlingsstrategier indenfor regionens regi.

5.2.4 Kommunal medfinansiering for psykiatrien
Der ses en stigningen i ambulante psykiatriske besøg og et fald i antal psykiatriske indlæggelser. Umiddelbart synes dette, at være en positiv udvikling. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at udviklingen kan
betyde, at presset på de kommunale ydelser vil stige, eftersom borgerne antageligt vil behøve flere støtteforanstaltninger etc. Dermed er der en risiko for, at udgifterne flyttes fra det regionale tilbud til det kommunale tilbud inden for psykiatri.
Det er ligeledes vigtigt at være bevidst om, at udgifterne til den kommunale medfinansiering på psykiatriområdet konteres under de kommunale sundhedsudgifter. Den økonomiske konsekvens af indlæggelserne
påvirker således budgettet på sundhedsområdet, på trods af at muligheden for at forebygge i højere grad
ligger på Voksen- og Handicapområdet, som det kommunalpsykriatriske område er organiseret under. En
nedbringelse af udgifterne for Sundhed og Omsorg, vil indenfor dette område derfor kræve aftale og samarbejde på tværs chefområder.

6. Indlæggelser

I analysen ”Effektiv kommunal forebyggelse” fra 2013 vurderes der at være tre indikatorer, som har et særligt
potentiale for at belyse forebyggelsesindsatserne: 1. Udvalgte forebyggelige indlæggelser, 2. Genindlæggelser og 3. Korttidsindlæggelser. Fælles for disse indlæggelses-typer er, at overhyppigheden kan indikere, at
en række af indlæggelserne er uhensigtsmæssige. Endvidere vurderes de som indlæggelser, hvor målrette-
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de kommunale tilbud kan være særligt effektive i et forebyggelsesøjemed (KL; Danske Regioner,
Finansministeriet, Ministeriet for Sundhed og forebyggelse, 2013) Det er dog særligt vigtigt at understrege, at
fokus bør være på overhyppigheder i de tre førnævnte indikatorer. Det er ikke muligt at forebygge alle forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser.
Der har de seneste år været stor fokus på forebyggelige indlæggelser i det offentlige og ikke mindst i medierne. Dette gjorde sig også gældende i en artikel i Berlingske Tidende, der angav, at ældre indlægges uden
grund, og at antallet af forebyggelige indlæggelser fortsætter med at stige (Berlingske Tidende, 2015) Som
der refereres til i artiklen og fra KL (KL, 2015) så stiger antallet af forebyggelige indlæggelser ganske rigtigt,
men eftersom det samlede antal indlæggelser stiger proportionelt med et større antal af ældre falder den
reelle andel af forebyggelige indlæggelser.
Når der er et ønske om, at reducere kommunens udgifter til medfinansiering, er det i første omgang interessant at undersøge og arbejde med tiltag, der retter sig mod indlæggelser og ambulant behandling på det
somatiske område, da det er her udgifterne er tungest.
Det er her interessant at kigge nærmere på uhensigtsmæssige indlæggelser, der defineres som indlæggelser, som det er muligt at forebygge ved at ændre eller forbedre indsatsen hos bl.a. kommunale tilbud, praktiserende læger, sygehuse mm.
Uhensigtsmæssige indlæggelser betegner forskellige typer af indlæggelser:








Indlæggelser der kunne have været forebygget, hvis problemstillingen havde været opsporet tidligere, og en virkningsfuld handling var blevet iværksat.
Indlæggelser, som kun er nødvendige, fordi der mangler kommunale alternativer til indlæggelsen, forstået som mere akut og intensiv hjælp i hjemmet eller i andet kommunalt regi.
Indlæggelser, som kun er nødvendige, fordi der mangler regionale alternativer til indlæggelsen
som fx (sub)akutte ambulante muligheder for udredning og eller behandling.
Indlæggelser som sker som følge af, at henviser ikke er opmærksom på, at der findes alternativer udenfor hospitalsregi, eller hvis eksisterende tilbud er fuldt belagte.
Indlæggelser, der sker som følge af usikkerhed hos plejepersonalet i primærsektoren, som følge
af hensynet til pårørende, eller fordi indlæggende læge er usikker på, om patienten kan håndteres forsvarligt i primærsektoren.
Indlæggelser hvor færdigbehandlede patienter forbliver indlagte, som følge af ventetid til kommunale tilbud/hjemmepleje.

Dermed kan indlæggelsen forebygges ad flere veje; ved at etablere et substituerende tilbud, som fx akutpladser eller have fokus på tidlig opsporing og handling.
Substituerende tilbud kan ikke regnes for at være økonomisk rentable, Vinge (Vinge, et al., 2011) refererer
til Møller Pedersen, der beskriver, at udgifterne til substitutionstilbuddet vil overstige udgifterne til indlæggelsen. Der kan derimod være andre belæg, relateret til borgerens oplevelse af forløbet.
Tidlig opsporing relateres både til at frontpersonalet kan observere og vurdere borgerens tilstand og etablere
handling på egen hånd eller i samarbejde med hjemmesygeplejersken, almen praksis og akutteam.
Dette er ikke ensbetydende med, at andre typer af indlæggelser ikke kan forebygges, men et udtryk for, at
der i disse diagnoser ses et særligt potentiale for kommunerne ift. forebyggelse.
Region Midtjylland har i samarbejde med kommunerne valgt, at have fokus på de forebyggelige indlæggelser ved hjælp af Triple Aim- tilgang, der er et evalueringsredskab til at måle på, om sundhedsfaglige tiltag i
det tværsektorielle samarbejde har den ønskede effekt (Region Midt, 2013). Her er sundhedsaftalerne
(Region Midt, 2015) et vigtigt redskab mellem kommunerne og region Midtjylland.
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Formand for Social- og sundhedsudvalg i KL, Thomas Adelskov angiver i marts 2015 (KL, 2015) at 91% af
kommunerne har iværksat særlige indsatser for sårpleje, 85% har særlige indsatser for medicinhåndtering,
79% har indsatser for tidlig opsporing af sygdomme og 73% har indsatser for at forebygge fald. Det angives
at der samtidig findes akutpladser med døgndækkende sygepleje i alle landets kommuner. 43 % af kommunerne har etableret akutteams, mens 24% planlægger at etablere et akutteam inden for det næste halve år.
Syddjurs Kommunes indsatser på disse områder, udfoldes nærmere i afsnit

6.1 Forebyggelige diagnoser
Det er vurderet, at der findes et særligt potentiale hos kommunerne for at forebygge indlæggelser på flere
diagnoser. De udvalgte forebyggelige indlæggelser omfatter akutte indlæggelser med følgende diagnoser
angivet med ICD-10 diagnosekoder.
Tabel 19 Forebyggelige diagnoser

Diagnose
Forstoppelse
Dehydrering
Nedre luftvejssygdom
Blærebetændelse
Gastroenteritis
(mave/tarm lidelser)
Brud (diverse)

ICD-10 klassifikation
DK590
DE869
DJ12-DJ15, DJ18, DJ20-DJ22, DJ40DJ47
DN30, undtagen 303 og 304
DA09
DS02, DS12, DS22, DS32, DS42, DS52,
DS62, DS72, DS82, DS92
DD50-53

Ernæringsbetinget anæmi
(blodmangel)
Sociale og plejemæssige forDZ59, DZ74-75
hold
Tryksår
DL89
Diabetes I og II
DE10-14
(KL; Danske Regioner, Finansministeriet, Ministeriet for Sundhed og forebyggelse, 2013)
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Figur 7 Antal udskrivelser for forebyggelige indlæggelser for 65 +
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Kilde: E-sundhed

I figuren illustreres det, at der i nævnte rækkefølge sker flest indlæggelser med diagnoserne; Nedre luftvejssygdomme, blærebetændelse og brud. Der gøres opmærksom på at udsving i antal nedre luftvejssygdomme
antageligt kan have baggrund i, at der i vinteren 2012-2013 var flere indlæggelser grundet influenzaepidemi.
Det fremgår, at der er sket en væsentlig stigning i indlæggelser grundet blærebetændelse. Der er sket en
mindre stigning i antallet af brud og i antallet af indlæggelser grundet diabetes. Generelt ses det, at antallet
af borgere med diabetes er stødt stigende særligt i aldersgruppen 60+. Derfor er det positivt, at antallet af
indlæggelser grundet diabetes ikke er endnu højere (Diabetesforeningen, 2014).

6.2 Genindlæggelser
En genindlæggelse defineres som en akut indlæggelse, der finder sted mellem 4 og 30 dage efter udskrivelse fra den primære indlæggelse. Sædvanligvis betragtes genindlæggelser som udtryk for uhensigtsmæssige
forløb og kan skyldes kvalitetsproblemer ved den ydede behandling og pleje under eller efter indlæggelsen.
Det bør dog understreges, at genindlæggelser kan være udtryk for nyopstået sygdom, forværring i et kronisk
forløb eller terminale patienter, hvor indlæggelserne er hensigtsmæssige.
Det skal oplyses, at der ikke nødvendigvis er tale om fornyet kontakt i forhold til samme diagnose, men en
genindlæggelse også kan dække over, at samme borger indlægges 2 gange indenfor 30 dage, med to forskellige diagnoser.
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Tabel 20 Genindlæggelser pr. år

Genindlæggelser
Samlede antal udskrivelser fra genindlæggelse
Medfinansiering til indlæggelse (i 1.000 kr. - 2016-prisniveau)
Gennemsnitlig udgift pr. genindlæggelse i 2016-prisniveau

2012
465
3.692
7.941

2013
644
5.258
8.165

2014
551
4.258
7.727

Kilde: E-sundhed

I 2012 var der i alt 465 indlæggelser, hvor indlæggelsen skete indenfor 30 dage efter en udskrivning. I 2014
var tallet 551, hvilket er en stigning på 18%. Fra 2013 til 2014 er der dog tale om et fald på 14%. Der er som
tidligere omtalt en kommunal medfinansiering ved hver udskrivning eller kontakt til sygehusvæsenet, hvorfor
det er væsentligt, at antal genindlæggelser reduceres mest muligt.
Figur 8 Genindlæggelser, fordelt på aldersgrupper
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Kilde: E-sundhed samt IM’s kommunale nøgletal

Figur 8 viser, at genindlæggelser især forekommer i forhold til borgere i alderen 0-4 år samt borgere over 60
år. Forekomsten af genindlæggelser af de 0-4 årige svarer til tendenser på landplan. Området kræver en
mere tilbundsgående analyse i samarbejde med sundhedsplejen for at målrette sundhedsindsatserne på
1
småbørnsområdet .
Det skal bemærkes, at opgørelsen over genindlæggelser omfatter borgere, som har haft fornyet kontakt til
hospitalet inden for 30 dage efter en indlæggelse, uanset hvilken diagnose kontakten sker på baggrund af. I
nogle tilfælde vil der derfor være tale om borgere, som inden for 30 dage indlægges pga. forskellige diagnoser, og hvor den fornyede kontakt således ikke er en egentlig genindlæggelse. Inden for ældreområdet vil

1

Det har desværre ikke været muligt at trække data på landsplan for genindlæggelser, mhp. at sammenligne data.
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der være flere borgere med flere diagnoser og kroniske sygdomme, hvor der derfor også statistisk set vil
forekomme flere indlæggelser generelt, som så registreres som genindlæggelser.
I Syddjurs Kommune, har der siden 2011 været en klar målsætning om at opprioritere de sundhedsfaglige
ressourcer og kompetencer på plejecentrene, samt prioritere hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen. Dette
kan være medvirkende faktorer til den positive udvikling, hvor det kan ses, at antallet af genindlæggelser er
faldende. Igen må det konstateres, at der skal være en fortsat fokuseret sundhedsfremmende og forebyggelsesindsats.
Når vi ønsker at forebygge genindlæggelser, er det interessant, at genindlæggelserne sker inden for aldersgrupper, hvor kommunen potentielt kan være i kontakt med borgeren. I disse aldersgrupper vil der i nogle
tilfælde være kontakt til kommunale ydelser enten sundhedspleje (0-4-årige) eller til pleje, sygepleje og træningsområdet (+65 årige). Dermed vil der være potentiale for at opspore tidlige tegn på, at borgeren er på vej
imod en indlæggelse og dermed iværksætte en forebyggende handling. I gangværende tiltag uddybes nærmere i afsnit 10.

6.3 Sengedage, udskrivninger og besøg
6.3.1 Sengedage
Tabel 21 viser udviklingen i sengedage for samtlige borgere i Syddjurs kommune, samt for borgere på 65 år
og derover. For begge aldersgrupper har der været et fald i antal indlæggelses/sengedage.
Tabel 21 Udvikling i antal sengedage

Udvikling i sengedage
Udvikling i totale antal sengedage
Fald i procent fra 2012 til 2014 total antal sengedage
Udvikling i sengedage 65+
Stigning/fald i procent fra 2012 til 2014 - sengedage 65+

2012
34.174
16.345

2013
32.861
-3,8%
16.633
1,8%

2014
30.683
-10,2%
15.815
-3,2%

Kilde: E-sundhed

Som det fremgår af tabellen falder antallet af sengedage ikke ligeså meget hos borgere på 65+, som for
borgere under 65+. Dette kan medføre en yderligere omkostning, da Syddjurs kommune har et højt antal af
borgere over 65 år.

6.3.2 Udskrivninger
Udskrivninger er en måde at opgøre, hvor mange gange borgerne har været på hospital, og benyttes samtidig til opkrævning af aktivitetsbestemt medfinansiering hos kommunerne. Der kan ikke trækkes data på antal
indlæggelser. Baggrunden for at måle på antal udskrivninger, fremfor indlæggelser er, at nogle ikke udskrives efter en indlæggelse. En fortsat stigning i antallet af udskrivninger vil derfor betyde et øget udgiftspres i
forhold til den kommunale medfinansiering på området.
Tabel 22 viser antallet af udskrivninger for samtlige borgere i Syddjurs Kommune og for borgere over 65 år.
Beregningerne af den kommunale medfinansiering til stationær behandling sker på basis af antallet af kontakter, og ikke ud fra antallet af sengedage.
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Tabel 22 Udvikling i antallet af udskrivninger samt gennemsnitligt antal sengedag pr. udskrivning

Udvikling i sengedage
Udvikling i totale udskrivninger
Udvikling i udskrivninger 65+
Fald i procent for totale udskrivninger
Stigning i procent for udskrivninger 65+
Gns. sengedage pr. udskrivning – totalt
Gns. sengedage pr. udskrivning 65+

2012
8.097
3.440

4,2
4,8

2013
8.066
3.647
-0,4%
6,0%
4,1
4,6

2014
7.756
3.601
-4,2%
4,7%
4,0
4,4

Kilde: E-sundhed

Antallet af sengedage for de +65-årige er faldet med 3,2% i perioden 2012-2014, hvorimod antallet af udskrivninger for den samme målgruppe i samme periode er steget med 4,7%.
De gennemsnitlige sengedage pr. udskrivning er faldet i perioden 2012-2014. Samtidig ses, at det gennemsnitlige antal sengedage pr. udskrivning er højere for de +65-årige (4,4 sengedage pr. udskrivning) end for
befolkningen generelt (4,0 sengedage pr. udskrivning).
Med henblik på at undersøge nærmere, hvilke typer af indlæggelser, der karakteriserer forbruget i Syddjurs
Kommune, analyseres indlæggelsesmønstre, genindlæggelser og indlæggelser med en forebyggelig diagnose i det følgende afsnit.

6.4 Indlæggelsesmønstre
I 2014 var 71% af den kommunale medfinansiering til indlagte somatiske patienter udløst af, at borgeren
blev indlagt akut. På landsplan er tallet for akutte indlæggelser 70%. De tilsvarende tal for borgere over 65
år, der indlægges akut er henholdsvis 72% for Syddjurs Kommune og 71,5% for landet som helhed. Langt
størstedelen af de borgere, der indlægges på sygehusene, indlægges således uplanlagt.
Af tabel 23 fremgår det, at der er en stigning i antallet af borgere, der udskrives samme dag, som de indlægges. Der er således sket en svag stigning fra 25% af de indlagte somatiske patienter i 2012 til 25,6% i 2014.
De tilsvarende tal for udskrivninger dagen efter indlæggelsen er steget fra 26,3% til 28,2%. Det betyder, at
over halvdelen af alle indlagte er udskrevet igen inden for 2 døgn. Dette stiller krav til Syddjurs Kommunes
evne til at håndtere akut behov for omsorg og pleje indenfor hjemmepleje, sygepleje og træningsindsatser.
Tabel 23 Indlagte somatiske patienter

Indlagte somatiske patienter
Syddjurs Kommune
Udskrevet samme dag som indlæggelsen
Udskrevet dagen efter indlæggelsen
Udskrevet to eller flere dage efter indlæggelsen
Somatiske indlæggelser i alt

2012
1.936
2.034

Andel i %
25,0%
26,3%

2013
2.088
1.995

Andel i %
27,0%
25,8%

2014
1.918
2.113

Andel i %
25,6%
28,2%

3.768
7.738

48,7%

3.650
7.733

47,2%

3.452
7.483

46,1%

Kilde: E-sundhed
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Af tabellen fremgår det at udviklingen på sygehusene går i retningen af at indlæggelsestiden bliver kortere,
dette kan skyldes bedre og mere effektive behandlingsmuligheder på sygehusene, men det kan ligeledes
ses som et billede på en regional strategi for sygehusene.
Udskrives borgerne tidligt fra sygehuset vil dette med stor sandsynlighed medføre et træk på andre ydelser
såsom fx læge eller plejeydelser.
Ønsker vi at undersøge, hvorvidt borgerne ville have kostet Syddjurs Kommune flere penge, hvis de havde
været indlagt længere, kræver dette en dybdegående analyse. Generelt set kan det dog konkluderes, at jo
flere sengedage borgeren har, jo flere omkostninger har Syddjurs Kommune til medfinansiering af indlæggelsen.
En borger skal naturligvis altid indlægges, når der er behov for dette. For alle, men måske især ældre medicinske patienter, kan det dog være en stor belastning at blive indlagt på et hospital, også selvom der eventuelt kun er tale om en kortvarig indlæggelse. Samtidig har ældre medicinske patienter ofte også behov for
kommunale pleje- og sundhedsydelser, og der er således tale om en gruppe af borgere, som hjemme- og
sygeplejen ofte i forvejen er i kontakt med.

6.5 Færdigbehandlede
I henhold til sundhedslovens § 238 kan bopælsregionen opkræve bopælskommunen betaling pr. sengedag
for sygehusbehandling af færdigbehandlede patienter. Når regionen melder en borger færdigbehandlet, skal
kommunen, hvis denne ikke straks kan hjemtage borgeren, betale for hver sengedag, borgeren er på hospitalet.
Tabel 24 Udvikling i udgifter m.v. vedr. færdigbehandlede

Udgifter vedr. færdigbehandlede
Udgift i alt
Takst pr. døgn pr. borger
Antal borgere
Antal døgn
Gennemsnitligt antal døgn pr. borger

Tallene er ikke fremskrevet til 2016-prisniveau
Kilde: E-sundhed

2012
2013
2014
Somatik Psykiatri Somatik Psykiatri Somatik Psykiatri
91.679
1.871
30.352
0
63.294 433.468
1.871
1.871
1.897
1.897
1.918
1.918
14
1
6
0
9
4
49
1
16
0
33
226
3,5
1
2,7
0
3,7
56,5

Udgifterne i ovenstående er i de enkelte års prisniveau og vedrører både somatik og psykiatri.
Som det fremgår af tabel 24, er der for færdigbehandlede borgere en del forskelle mellem de enkelte år,
både i antallet af borgere og i gennemsnitligt antal dage pr. borger. I 2012 var der 15 borgere, der var færdigbehandlede, mens de var på hospitalet, mens der var 13 i 2014. Til gengæld er der en væsentlig højere
udgift i 2014, fordi det gennemsnitlige antal dage pr. borger er væsentlig højere. Stigningen er især på det
psykiatriske område, herunder også en yderst markant stigning i den gennemsnitlige antal døgn pr. borger.
Da der er allerede har været meget fokus på dette område, blandt andet i forhold til hospitalernes registrering af færdigbehandlede, så forventes der ikke at være et større potentiale ved en øget indsats på området
for Syddjurs Kommune.
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Tabel 25 Udvikling i udgifter m.v. vedr. hospice

Tallene er ikke fremskrevet til 2016
Udgift
Takst pr. døgn pr. borger
Antal borgere
Antal dage
Gennemsnitligt antal dage pr. borger

2012
1.143.181
1.871
34
611
18,0

2013
1.468.278
1.897
40
774
19,4

2014
1.164.226
1.918
38
607
16,0

Tallene er ikke fremskrevet til 2016-prisniveau
Kilde: E-sundhed

Udgifterne til ophold på hospice har de seneste år ligget nogenlunde stabilt; fra 1,1 til 1,5 mio. kr. Det samme
gælder for det antal borgere, der har været på indlagt hospice. Til gengæld har der det seneste år været et
lille fald i det gennemsnitlige antal dage pr. borger. Dette kan være et udtryk for, at en større andel af den
palliative indsats varetages af sygeplejersker ansat i Syddjurs Kommune.

7. Ambulante besøg
Der er samlet sket en stigning i antallet af ambulante besøg fra 69.231 besøg i 2012 til 78.062 besøg i 2014
på det somatiske område. Aldersfordelingen i de ambulante besøg, samt udviklingen fra 2012-2014 i aldersgrupper ses nedenfor i figur 9.
Figur 9 Udvikling i det totale antal ambulante besøg (somatik) – aldersopdelt
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Kilde: E-sundhed

Udviklingen viser, at der er en stigende tendens til ambulant behandling. Dette er ikke nødvendigvis et udtryk
for, at borgerne er sundere, men at regionen har omlagt behandlingsstrategien – dette beskrives nærmere
senere i afsnittet.
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Aldersfordelingen i antallet af ambulante besøg pr. borger i de forskellige befolkningsgrupper ses i nedenstående figur 10. Det gennemsnitlige antal ambulante besøg topper ved aldersgruppen 75-79 årige.
Figur 10 Gennemsnitlig antal ambulante besøg pr. borger (somatik) – aldersopdelt
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Kilde: E-sundhed

Her ses samme tendens ift. en stigning i ambulant aktivitet, fremfor indlæggelse. Der er for hele aldersgruppen en stigning i antal besøg pr. borger pr. år fra 1,66 til 1,87. Som det fremgår af figur 10 er der en generel
stigning for næsten alle aldersgrupper i hele perioden.
Tabel 26 Ambulant somatik, udgift, besøg m.v.

Beløb i 2016-prisniveau

Udgift ambulant somatik - i 1.000 kr.
Antal besøg i alt
Udgift pr. besøg
Antal besøg pr. borger

2012
51.945
69.231
750,32
1,66

2013
54.102
74.157
729,56
1,77

2014
57.541
78.062
737,12
1,87

Kilde: E-sundhed og IM’s kommunale nøgletal

De ambulante medfinansieringsudgifter er i perioden 2012–2014 faldet fra 750,32 kr. pr. besøg til 737,12 kr.
pr. besøg (i 2016-prisniveau).
Medfinansieringsudgifterne i 2014 til de ambulante besøg udgør 46% af de samlede somatiske medfinansieringsudgifter.
Stigningen i antallet af ambulante besøg pr. borger, skal ses på baggrund af udviklingen på hospitalerne
med omlægning fra stationær behandling til ambulant behandling. Overordnet er denne udvikling umiddelbart en hensigtsmæssig udvikling både for borgerne og samfundsøkonomisk. Området skal følges løbende,
og hospital og kommune må i fællesskab sikre, at der er de fornødne kompetencer, for at kunne gennemføre
omlægningerne, uden at det går ud over behandlingen og borgernes tryghed. Det er væsentligt, at der i
kommunerne er høj faglig kvalitet i behandlingen, da borgerne ikke nødvendigvis er blevet mere raske af at
blive ambulant behandlet. Der er her tale om opgaveflytning, som det er dokumenteret af Sidsel Vinge allerede i 2009 (Sidsel Vinge, 2009), hvilket har resulteret i partnerskabsprojektet fra KL, i et forsøg på at dokumentere den øgede aktivitet i hjemmesygeplejen (KL, 2015).
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8. Sygesikring
Syddjurs Kommune har samlede medfinansieringsudgifter på 12,8 mio. kr. til sygesikring i 2014. Udgifterne
til sygesikring kan derudover opdeles i flere områder, hvor udgifterne til speciallæge og almen læge udgør
de største udgiftsposter. Set over den 3-årige periode er der ens udgiftsniveau i 2012 og 2014, hvorimod
2013 ligger lidt lavere.
Tabel 27 Sygesikringsudgifter i Syddjurs Kommune – 2012-2014

Sygesikringsudgift total 2012-2014
Speciallæge
Almen læge
Fysioterapi
Kiropraktik
Psykologhjælp
Fodterapi
Tandlæge
Andel behandling
I alt

Priser angivet i 1.000 kr. - 2016-prisniveau

2012
7.445
3.262
442
63
165
67
1.364
1
12.808

2013
7.223
3.243
444
64
181
71
1.248
1
12.475

2014
7.541
3.338
433
64
192
74
1.202
0
12.844

Kilde: E-sundhed

Samlet set, ses der en stigning i de totale udgifter til sygesikringsområdet for alle aldersgrupper.
Tabel 28 Kommunal udgift til sygesikring pr. borger i 2014, fordelt på sygesikringsområder.

Sygesikring pr. borger i 2014 - i 2016 prisniveau
Speciallæge
Almen læge
Fysioterapi
Kiropraktik
Psykologhjælp
Fodterapi
Tandlæge
Anden behandling
I alt

Hele landet
203,05
71,64
7,36
2,10
4,29
1,68
24,18
0,03
314,33

Region Midtjylland
161,81
76,09
8,19
2,14
4,27
1,62
24,61
0,00
278,75

Syddjurs
Kommune
180,75
80,01
10,37
1,54
4,61
1,77
28,80
0,01
307,87

Kilde: E-sundhed og IM’s kommunale nøgletal

Tabel 28 viser, at kommunens udgifter til medfinansiering af sygesikring pr. borger ligger højere end den
tilsvarende udgift i Region Midtjylland; den ligger til gengæld lavere i forhold til hele landet. I forhold til de
forskellige sygesikringsydelser er der til gengæld et meget varierende billede, når der sammenlignes mellem
kommune, regionen og hele landet.
Figur 11 viser udviklingen i medfinansieringsudgifterne til sygesikring pr. borger i perioden 2012 til 2014 –
omregnet i 2016-prisniveau. Opgørelsen viser en stigning for Syddjurs Kommune fra 306,30 kr. til 307,87 kr.,
for kommunerne i Region Midtjylland en stigning fra 277,08 kr. til 278,26 kr. og for hele landet et fald fra
316,53 kr. til 314,33 kr.
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Omregnet i indekstal viser det, at medfinansieringsudgiften til sygesikring pr. borger er faldet for hele landet
(indeks 99,31 i 2014), for Syddjurs Kommune (indeks 100,51 i 2014) og Region Midtjylland (indeks 100,60 i
2014) er der en lille stigning.
Figur 11 Udvikling fra 2012-2014 i sygesikringsudgiften pr. borger

Beløb i 2016-prisniveau

320,00

Udvikling 2012-2014 - sygesikringsudg. pr. borger
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270,00
260,00
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Syddjurs Kommune

Kilde: E-sundhed og IM’s kommunale nøgletal

Et styrket samarbejde og dialog med almen praksis er vigtig i den fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen. De praktiserende læger har en nøgleposition i henvisning til en række af det samlede sundhedsvæsens ydelser.
Samarbejdet er forsøgt styrket med oprettelse af praksiskonsulentordning i 2011. Praksiskonsulenten er et
vigtigt bindeled mellem kommune og rækken af praktiserende læger.
Det kommunallægelige udvalg – KLU – blev som led i de praktiserende lægers overenskomst ligeledes etableret i 2011. Udvalget skal bidrage til, at lægerne og kommunen får en styrket dialog og et mere integreret
samarbejde om den brede vifte af emner, der i dag er fælles for kommunernes og lægernes indsats på
sundhedsområdet. Arbejdet skal styrke udvekslingen af information og sikre, at aftalte indsatsområder i
overenskomsten, forløbsprogrammer og sundhedsaftaler implementeres succesfuldt.
Dette er et område, der kræver fortsat opmærksomhed, da det opleves, at der er plads til forbedring på områderne. Senest har en sygeplejefaglig repræsentant været rundt i de forskellige lægepraksis i Syddjurs
Kommune og informeret om de akutte tilbud.

9. Indsatser
I dette afsnit præsenteres først Syddjurs Kommunes målsætninger og visioner udtrykt i forskellige aftaler og
politikker: Økonomiaftalen, Sundhedsaftalen for Region Midt og de 19 midtjyske kommuner, Syddjurs Kommunes Sundhedspolitik og Kommune Kontakt Rådets sundhedspolitiske målsætninger. Dette er aftaler og
målsætninger, der forpligter og er medvirkende til udvikling i det nære sundhedsvæsen.
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9.1 Økonomiaftale: Styrkelse af sundhedsområdet
I de seneste 3 års forhandlinger mellem Indenrigsministeriet og KL om kommunernes økonomi har der været
lavet en særlig aftale omkring styrkelse af sundhedsområdet. Der har været flere begrundelser herfor. Der
kan bl.a. nævnes forebyggelse af indlæggelser, styrkelse af hjemmesygeplejen, midler til iværksættelse af
sundhedsaftaler m.v. De afsatte midler indgår i puljen til fordeling som generelle tilskud til kommunerne, og
af den samlede pulje udgør Syddjurs Kommunes andel 0,75%.
I nedenstående tabel er vist den samlede pulje i det enkelte budgetår samt hvor stor en andel, der relaterer
til Syddjurs Kommune, samt hvor meget, der rent faktisk er bevilget til ældre- og sundhedsområdet.
Tabel 29 Økonomiaftale for sundhedsområdet

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

300 mio. kr.

300 mio. kr.

350 mio. kr.

Syddjurs Kommunes forholdsmæssige andel

2.250.000

2.250.000

2.625.000

Heraf bevilget til Sundhed og Omsorg af byråd i forbindelse med budgetvedtagelsen

1.500.000

2.250.000

1.000.000

Indhold i Økonomiaftale vedr. styrkelse af sundhedsområdet, for hele landet

Kilde: Kommunens budgetter samt IM’s økonomaftale for årene 2013, 2014 og 2015

De bevilgede beløb er bl.a. anvendt til styrkelse af hjemmesygeplejen, til styrkelse af Rehabiliteringsafdelingen – herunder akutafdelingen, til styrkelse af den ambulante genoptræning samt til udgifter vedr. bl.a. fælles medicinkort samt samarbejde med lægerne jfr. aftale i den seneste overenskomst.

9.2 Sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske
kommuner
Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i Region Midt mellem region,
kommune og almen praksis i perioden mellem 2015-2018. Formålet er at sikre sammenhæng og koordination af indsatser i tværfaglige og tværsektorielle forløb. Målet er, at den enkelte modtager en indsats, der er
sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller indsatsens karaktér. Det gode borgerforløb er en fælles opgave for ledelsen på henholdsvis region og kommune. Derfor har de forskellige klyngegrupper iværksat grænsekrydsende lederskab – i Randersklyngen arbejdes med ”Sundhedsstrategisk Ledelse”, hvor flere innovative indsatser er iværksat, bl.a. TOBS-projektet.
I sundhedsaftalen er fokus på kvalitetsudvikling og mulighed for at tilvejebringe data, med henblik på at kunne måle effekten af indsatserne. Dette er med henblik på at kunne honorere økonomiaftalen mellem Regeringen, regioner og kommuner. Her er fælles målsætninger for patientrettet forebyggelse:





Færre uhensigtsmæssige indlæggelser
Færre forbyggelige indlæggelse
Færre uhensigtsmæssige korttidsindlæggelser
Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på hospitalerne

9.2.1 Projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen
Syddjurs Kommune indgår sammen med Regionshospital Randers, almen praksis og klyngekommunerne i
et projekt om Sundhedsstrategisk ledelse. Projektet udfordrer ideen om ”et sundhedsvæsen uden knaster”,
hvor nytænkning og innovation i udvikling af nære sundhedstilbud skal være i højsædet. Projektet har foreløbig udvalgt 2 udviklingslaboratorier:
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Behandling i eget hjem: Telemedicinsk sårprojekt
Forebyggelse af indlæggelser: TOBS. Projektet har vist, at brugen af TOBS bidrager til at nedbringe
antallet af forebyggelige indlæggelser, hos de borgere, hvor hjemmepleje/hjemmesygepleje er tilknyttet.
 Palliation
Disse vurderes ved hjælp af Triple Aim, der er en valid tilgang til vurdering af sundhedsindsatser.



9.3 Syddjurs Kommunes Sundhedspolitik
I sundhedspolitikken for 2012-2016 – ”NYD LIVET det smitter” er den langsigtede vision: Syddjurs Kommune
skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og
langt liv, med overskud til også at være noget for andre. Sundhedspolitikken har fokus på at skabe sunde
rammer for borgeren fra fødsel til seniorliv. Det vil sige, at der skal skabes fysiske rammer for det sunde liv,
samt gives forebyggende og sundhedsfremmende indsatser til både børn, unge, voksne og ældre. Her skal
Sundhed og Omsorg bidrage med medarbejdere, der kan støtte og vejlede de, der ikke er syge (så de ikke
bliver syge) og de, der er syge (så de har det bedst muligt, trods sygdom). Her hjælper medarbejderne i
Sundhed og Omsorg også med at etablere en stor skare af frivillige tilbud, så alle borgere kan være med i et
sundt fællesskab, enten som ”menigt medlem” eller som drivkraft – fx for unge med ADHD, for voksne med
kroniske smerter eller for ældre, i form af træningstilbud eller sociale fællesskaber.

9.4 Kommune Kontakt Råd (KKR)
Den 8. april 2013 vedtog KKR Midtjylland fire fælles sundhedspolitiske målsætninger for det kommunale
sundhedsvæsen i den midtjyske region:
 Kommunerne skal medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlægger og genindlæggelser
 Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge
 Alle kommuner skal implementere en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver
 Alle kommuner skal arbejde med bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien.

10 Indsatser
I dette afsnit fremhæves kort en række igangværende og nye sundhedsindsatser iværksat i Sundhed og
Omsorg, der er igangsat ift. sundhedspolitiske aftaler og målsætninger.

10.1 Hverdagsrehabilitering
Syddjurs kommune har siden januar 2011 arbejdet med ”Syddjurs træner for en bedre fremtid ” der omhandler træning og rehabilitering af borgere frem for kompenserende hjælp. Der er påvist gode resultater vurderet
ved borgernes oplevelse, samt fald i behovet for hjemmehjælp og deraf reducerede udgifter for kommunen.
I 2014 påbegyndte Syddjurs Kommune et forskningsprojekt om rehabilitering i samarbejde med Socialstyrelsen, der sammen har udviklet en ny model for rehabilitering, som bygger på de bedste erfaringer fra ældreområdet. Modellen implementeres forår 2015, hvor rehabiliteringsforløbet tager udgangspunkt i borgerens
egne mål, hvor der er fokus på hele borgerens liv.
Rehabiliteringsforløbet har et tværfagligt fokus for at sikre det mest kvalificerede forløb. Forløbet kan omhandle, at borgeren ønsker at forbedre egen evne til at varetage aktiviteter i hjemmet, at styrke egen fysik
eller at øge det sociale netværk.
Evaluering er tredelt og har til formål at afdække implementeringen, effekterne og de økonomiske konsekvenser af rehabiliteringsmodellen.
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10.2 Tidlig opsporing og tidlig indsats på ældreområdet
Syddjurs kommune har styrket frontpersonalets kompetencer, så tidlig opsporing af sygdom, funktionsnedsættelse, underernæring og social isolation kan bidrage til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser
og forebygge nedsat livskvalitet.
Medarbejderne anvender forskellige værktøjer anbefalet af Sundhedsstyrelsen til at screene borgere og
iværksætte en videre handling. I 2015 digitaliseres den tidlige opsporing ved hjælp af den tværgående sundhedsplatform Appinux, som skal skabe bedre overblik over borgere helbredstilstand og understøtte rettidig
handling.
Her er TOBS ét af værktøjerne -dette har Syddjurs Kommune været med til at afprøve og udvikle i samarbejde med Norddjurs Kommune samt Regionshospitalet Randers, som en del af Sundhedsstrategisk Ledelse.

10.3 Velfærdsteknologi og Telemedicin
Velfærdsteknologi er sat på den nationale dagsorden de seneste år eksemplificeret ved ”Strategi for digital
velfærd” som bl.a. specifikt definerer nationale velfærdsteknologiske løsninger, der skal tages i brug og udvikles i Danmark i perioden 2013-2020. I Syddjurs Kommune har man for at imødekomme de mange nationale og fælleskommunale velfærdsteknologiske initiativer etableret programmet ”Veltek 2015”. Programmet
er støttet af byrådet med en anlægspulje på i alt 11 millioner, fordelt over tre år.
Visionen for Veltek 2015 er delt i tre overskrifter, nemlig at velfærdsteknologi:
 skal hjælpe borgerne til at være selvhjulpne og til at kunne tage ansvar for egen situation
 skal give både medarbejdere og borgere en let og entydig adgang til information om borgeren
 skal lette hverdagen for medarbejderne
Veltek 2015 har medført anvendelse af fysiske hjælpemidler, såsom loftlifte, bidettoiletter og automatiske
plejesenge. Udover fysiske hjælpemidler er der et stort potentiale i en bedre udnyttelse af informationsteknologi, fx at anvende telemedicinske løsninger og videosamtaler. Hertil er den tværfaglige sundhedsplatform
Appinux indkøbt.
Blandt de positive effekter som potentielt opnås ved velfærdsteknologi er bl.a:
 Borgeren bliver mere selvhjulpen
 Forebyggelse af fald og urinvejsinfektioner
 Mere fleksible tilbud til borgeren
 Færre borgere (gen)indlægges på hospitalet
 Der bruges mindre tid på hjemmepleje
 Transporttid og omkostninger reduceres for både medarbejdere og borgere
 Terapeuter kan have flere borgere i behandling samtidig
 Man opnår en mere fleksibel planlægning
 Utilsigtede hændelser nedbringes

10.4 Kvalitet og systematik i sygepleje, pleje, træning og tandpleje
Der er indgået aftale med IKAS (Institut for kvalitet og akkreditering i Sundhedsvæsenet) om at blive akkrediteret efter Den Danske Kvalitets Model (DDKM), hvor det er planlagt at al sygepleje, træning og tandpleje
skal akkrediteres i foråret 2016. Denne akkreditering sikrer, at Sundhed og Omsorg lever op til lovgivning på
sundhedsområdet og krav til kvalitet. DDKM bidrager med en systematiseret ramme til kvalitetsarbejdet og
kan derudover virke som et ledelsesmæssigt styringsredskab. Det er gratis for kommunen at indgå aftale
med IKAS om akkreditering. Den danske kvalitetsmodel er obligatorisk for de tværsektorielle samarbejdspartnere for Sundhed og Omsorg, såsom fx sygehuse, apoteker og speciallæger.
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10.5 Akutteam og akutpladser
Sundhedsområdet modtog i 2012 en bevillig 800.000 kr. til styrket akut sygepleje. I 2015 er ansat 3 akutsygeplejersker, der kører ud fra rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup. Disse sygeplejersker leverer højt specialiseret sygepleje til borgere, med akut behov for hjælp. Der er én sygeplejerske på arbejde mellem 7-15 og én
sygeplejerske på vagt mellem 15-23. Disse sygeplejersker kører ud i borgerens eget hjem og løser akutte
problemstillinger. Akutte henvendelser om natten varetages af hjemmesygeplejens nattevagt. Akutteamet
løser opgaver på rehabiliteringsafdelingen, når de ikke løser opgaver i borgerens eget hjem.
Har borgeren behov for en yderligere indsats, kan denne indlægges på en akutplads i Tirstrup.

10.6 Midlertidige døgnpladser til rehabilitering, sygeplejebehandling og
pleje
Kommunen råder over 24 midlertidige døgnpladser, heraf 2 akutpladser, der siden 2013 har været samlet ét
sted i kommunen, på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup. Tilbuddene på pladserne medvirker til at sikre gode udskrivningsforløb til videre tilbud om rehabilitering, genoptræning og sygepleje i nærmiljøet for borgerne.
Der ydes bl.a. intensiv døgngenoptræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Pladserne bruges endvidere i et vist omfang som alternativ til sygehusindlæggelse.

10.7 Opfølgende hjemmebesøg
Ordningen om opfølgende hjemmebesøg består i at hospitalsafdelingen tager initiativ til, at patienter over 78
år får tilbudt hjemmebesøg af den praktiserende læge og hjemmesygeplejersken 6-8 dage efter udskrivelsen. I oktober 2014 blev det i region Midtjylland bestemt, at ordningen skulle udvides til at inkludere alle patienter over 65 år. Ordningen er blevet undersøgt af KORA i flere omgange; i 2011 fandt de, at ordningen i
Glostrup gav en økonomisk besparelse. Dog gav ordningen i 2012 i Faxe Kommune en merudgift på 1.566
kr. pr. borger, der fik det opfølgende hjemmebesøg (Anne Sofie Oxhold, 2012). Undersøgelserne er ikke helt
sammenlignelige, da flere praktiserende læger tilsluttede sig ordningen i Glostrup Kommune. Derudover
viser undersøgelser i Vest-klyngen, at de opfølgende hjemmebesøg gav en kommunaløkonomisk besparelse på 12.688 kr. (Region Midt, 2011).

10.8 Faldforebyggelse
I Sundhed og Omsorg arbejdes der med en systematiseret tilgang til faldforebyggelse, hvor en terapeut i
samarbejde med andet personale, såsom plejepersonale og sygepleje vurderer borgerens faldrisiko. I indsatserne Tidlig opsporing og Hverdagsrehabilitering, hvor borgeren i begge tilfælde udredes og screenes
med et forebyggende sigte, er der ligeledes indlejret en opmærksomhed på faldforebyggelse. Personalet
laver en plan for borgeren, hvori det beskrives, hvordan fald forebygges.

10.9 Styrket kronikerindsats
I Sundhed og Omsorg er der etableret et kronikerforløb: Træn Livet. Dette er et tilbud, der udbydes til borgere med KOL, Type 2-diabetes, hjerte-karsygdomme eller kræft. Det er et gratis tilbud, hvor borgeren gennem
forløbet får inspiration til et sundere liv samt hjælp til at fastholde gode vaner.
”Lær at tackle kroniske smerter” er derforuden et borgerrettet tilbud til borgere, der behøver nye redskaber til
at tackle kroniske smerter, så smerterne ikke bliver styrende for dagligdagen. Kurset er gratis.

10.10 Særlig sårplejeindsats: Telemedicinsk sårvurdering
Telemedicinsk sårvurdering indbefatter, at sårsygeplejersker eller hjemmesygeplejersker tager billeder med
mobiltelefon af komplicerede sår og dernæst sender billederne til vurdering hos specialister. Sårene kan fx
skyldes diabetes eller dårligt blodomløb.
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Billederne bliver gemt i det fælles it-system (Pleje.net) sammen med en beskrivelse af såret.
Specialister på hospitalet kan ud fra billederne og beskrivelser af såret (størrelse, heling eller infektion) vurdere, om såret er i bedring, eller om der skal en anden type behandling til.
Borgeren undgår transport til rutinekontroller på hospitalet og specialisterne kan prioritere fysisk tilsyn af de
patienter, der har de mest komplicerede sår. Dermed optimeres ressourcerne samtidigt med, at kompetencerne udbygges i det kommunale felt.

10.11 FRIDOM sundhedsprojekt for medarbejdere
FRIDOM er et samarbejdsprojekt med Syddansk Universitet, der har fokus på de ansatte i hjemmeplejen og
plejeboliger. Formålet er at nedsætte risiko for livsstilssygdomme og smerter i muskler og led hos målgruppen, da forekomsten af livsstilssygdomme, problemer i bevægeapparatet og generelt sygefravær. Indsatsområderne er: Kost, rygning, alkohol, motion, mental sundhed, trivsel. Projektet strækker sig over et år.
Syddansk Universitet evaluerer projektet, som er endnu ikke endelige resultater af projektet. Tilkendegivelser og udsagn fra deltagerne viser dog, at det øger deres styrke, kondition, mindre smerter, vægttab, bedre
humør, bedre livsstil, øget sammenhold/social mm. - alt sammen noget der påvirker arbejdsevnen på lang
sigt. Der kan endnu ikke ses effekt på sygefraværet, men det forventes først at kunne ses på længere sigt.

10.1.1 Faglige ressourcer i indsatserne i Sundhed og Omsorg
Dansk Sygeplejeråd (DSR) har netop udgivet en rapport omhandlende den sygeplejefaglige normering i hele
region Midt. Det har ikke været muligt at tilvejebringe data til sammenligning med andre kommuner på andre
faggrupper, så som sosu-hjælper, sosu-assistent samt terapeuter. Derfor fremhæves sygeplejerskegruppen
frem for andre i denne rapport.
Tabel 30. Sammenligning i forhold til antal sygeplejersker i udvalgte kommuner og hele Region
Midtjylland

Syddjurs
Norddjurs
Favrskov
Region Midtjylland

Fuldtidsstillinger - syIndbyggere i
geplejersker alt pr. 1. jan.
dec. 2014
2015
60
41.652
94
37.898
82
47.523
2.211

1.282.750

Indbyggere
65+ pr. 1.
jan. 2015
9.497
8.413
8.174

Antal sygeplejersker pr.
1.000 indbygg.
1,44
2,48
1,73

Antal sygeplejersker pr.
1.000 indbygg.
65+
6,32
11,17
10,03

228.330

1,72

9,68

Kilde: DSR og IM’s kommunale nøgletal
Tallene for sygeplejerskestillinger, der er opgjort af DSR (Dansk Sygeplejeråd), viser at Syddjurs Kommunes
normering af sygeplejersker ligger markant lavere end niveauet i de nærmeste kommuner Norddjurs og
Favrskov. I forhold til tallene for hele regionens kommuner, så er der ligeledes stor forskel her. Sammenholdt
med antal indbyggere i aldersgruppen 65+ er forskellen endnu mere markant. Tallene inkluderer ikke sygeplejersker ansat i lederstillinger, men dog sygeplejesker ansat i administrative stillinger, fx udviklingssygeplejerske. Sundhedsplejersker er ligeledes ikke inkluderet. Der kan således ikke som sådan aflæses den direkte
kontakt mellem sygeplejerske og borger, men vises en tendens.
I Sundhed og Omsorg er ansat sygeplejersker i hjemmesygeplejen og på Rehabiliteringsafdelingen. Derudover er ansat 4 sygeplejersker i plejecentrene samt et antal sygeplejersker, der løser opgaver indenfor fx
borgerrettet forebyggelse, udvikling og kvalitet samt demens.
Baggrunden for fokus på netop denne faggruppe frem for andre er, at de har en stor andel i de indsatser, der
iværksættes. Derudover er de det primære bindeled mellem praktiserende læge og andre faggrupper i kommunen. Derudover er det denne faggruppe, der er med til løfte det faglige niveau hos plejepersonalet, der i
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tråd med opgaveflytning fra region til kommune også må forventes at skulle løse mere komplekse sundhedsopgaver i fremtiden (Sidsel Vinge, 2009).

12. Sammenfatning og anbefalinger
Det kan sammenfattes at flere faktorer har stor indvirkning på Sundhed og Omsorgs budgetter i fremtiden:
Den demografiske udvikling for Syddjurs Kommune viser, at der bliver et større udgiftspres i fremtiden. Den
samlede befolkningsprognose viser et fortsat fald i Syddjurs Kommune, svarende til 1, 8 %. Generelt ses der
et fald i antallet af borgere i alle befolkningsgrupper fra 0-59 år. I de resterende aldersintervaller er antallet af
borgere stigende. I aldersgruppen 65-79 år er stigningen på 12,3 %, og i aldersgruppen 80+ er aldersstigningen på intet mindre end 65,8 %. Da udviklingen i sundheds- og omsorgsudgifter er stigende sammenholdt
med stigende alder, er denne udvikling i de ældste grupper et signal om, at der kan forventes alarmerende
stigende udgifter i Sundhed og Omsorg de kommende år.
Der er desuden andre faktorer end ”blot” alder, der påvirker udgiftspresset. Med stigende middellevetid følger større træk på sundhedsydelser (Pedersen, 2012). Man kan diskutere, hvor meget ”sund aldring” påvirker i en positiv aldring, men sammenholdt med den stigende forekomst af kroniske sygdomme, livsstilsrelaterede sygdomme og multisygdom er det vanskeligt at spå om, hvordan de fremtidige sundhedsudgifter vil
udvikle sig.
Udviklingen indtil nu viser, at den aktivitetsbestemte medfinansiering er størst i aldersgruppen 60+. Da det er
denne aldersgruppe, der har den største demografiske stigning, kan den aktivitetsbestemte medfinansiering
forventes at stige tilsvarende, uanset sundhedsindsatser.
Det somatiske område bærer det største udgiftspres, og det er også hér med den nuværende organisering
af indsatser, Sundhed og Omsorg kan implementere indsatser for at nedbringe antallet af kontakter. Udgifterne til somatik stiger, trods et stagnerende befolkningstal. For at imødekomme denne udvikling er en langsigtet sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi nødvendig. Dette kræver en mere dybdegående analyse
af fx befolkningssammensætning, hvilket der ikke har været fokus på i denne rapport. Det kan dog anbefales
at der fortsat arbejdes systematisk med fx Sundhedsprofilen fra Region Midt, med henblik på at tilrettelægge
en effektiv indsats.
Det psykiatriske område bærer en forholdsvis mindre andel af udgifterne, og med nuværende organisering,
hvor kontakten psykiatriske borgere finder sted udenfor Sundhed og Omsorg, kræver det et samarbejde
mellem de pågældende chefområder, for at nedbringe dette antal kontakter. Alternativt kan udgifterne til
medfinansiering til psykiatri flyttes til Voksen-handicapområdet.
Indlæggelsestyper: Forebyggelige, genindlæggelser og korttidsindlæggelser. Data på dette område viser, at
de forebyggelige indlæggelser umiddelbart kan påvirkes af andre faktorer end de direkte indsatser, der leveres i Syddjurs Kommune. Derudover er data trukket på alle borgere i kommunen +65, og ikke kun de, der er
tilknyttet sundhedsindsatserne. Derfor kan det ikke forventes at Sundhed og Omsorg kan påvirke alle de
forebyggelige indlæggelser.
Der ses en tendens til, at borgerne hurtigere udskrives til hjemmet, hvilket er et tegn på opgaveflytning mellem region og kommune. Dette stiller krav til de kompetencer og ressourcer, der kræves i Syddjurs Kommune til at løse opgaven. Ikke overraskende er der flest genindlæggelser hos de ældre borgere, hvilket også er
den gruppe, hvor der er flere borgere, der har flere diagnoser.
Forekomsten af genindlæggelser af de 0-4 årige svarer til tendenser på landplan. Området kræver en mere
tilbundsgående analyse i samarbejde med sundhedsplejen for at målrette sundhedsindsatserne på småbørnsområdet.
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På trods af, at der er sket en stigning i antallet af borgere fra 2012-2015 i den udgiftstunge aldersgruppe
(+65), er der i samme periode sket et fald i udgifterne pr. borger på 8,5 %. Såfremt udgiftsniveauet pr. borger
var blevet fastholdt, ville den demografiske udvikling have medført en øget udgift på 56 mio. kr. i 2015. Dette
påpeger, at Sundhed og Omsorg i høj grad har effektiviseret ved hjælp af innovative og besparende tiltag,
som har medført et kraftigt fald i udgifterne pr. borger.
Det er påfaldende, at de indsatser der kræves, for at reducere medfinansieringsudgifterne, alle kræver høj
faglighed. Derudover er alle indsatser, der implementeres, med baggrund i politiske aftaler og målsætninger
mellem flere faktorer.
Når DSR´s rapport viser, at der allerede er en lav normering af sygeplejersker i Syddjurs Kommune, er det
tankevækkende, at der i fremtiden kræves en større faglighed til at løse opgaverne, med baggrund i den
demografiske udvikling, der viser en gruppe af borgere, hvis sygdomstilstand er kompleks, med flere diagnoser, kroniske sygdomme, komplekse behandlings- og medicineringsopgaver osv. Det kan frygtes, om der i
fremtiden er de rette kompetencer til stede i Sundhed og Omsorg til at levere indsatser, hvor alt personale
skal være i stand til at levere den rette indsats af en tilstrækkelig kvalitet.
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Anbefalinger
På baggrunden af nærværende rapport anbefales at se nærmere på følgende områder inden for Sundhed
og Omsorg:


Tilvejebringelse af valide datagrundlag: Valid grunddata er alfa og omega for at kunne evaluere alle
indsatser. Hermed hviler også muligheden for at effektmåle nye tiltag. Hvis der ikke foreligger data på
indsatser, leveres disse i blinde, og der risikeres at ineffektive indsatser fortsætter ukritisk.



Effektiv implementering af indsatser: Opfølgning, evaluering og effektmåling af igangværende indsatser vil kunne bidrage til at give bedre muligheder for prioritering mellem innovative tiltag. Her skal fokuseres på de implementeringsprocesser, der ikke har resulteret i fuldt ud implementerede indsatser eller
arbejdsgange. Herved identificeres de steder, hvor der er et forbedringspotentiale i indsatserne. Dette
kræver kontinuerlig opfølgning af ledelse og projektmedarbejdere, med mod til fx at foretage organisatoriske ændringer, hvor det er nødvendigt, eller afvikle uhensigtsmæssige tiltag.



De rette kompetencer, til at løse stadig mere komplicerede borgerforløb på mest effektiv vis: Når
det kan ses, at borgerforløbende bliver mere komplicerede, kræver det høj faglighed at løse opgaven effektivt. Det kan anbefales at undersøge nærmere, om der er den rette sammensætning af faggrupper til
at løse opgaverne i fremtiden.



Ressourcer: Der er i de foregående år realiseret en væsentlig budgetreduktion indenfor Sundhed og
Omsorg, hvilket har resulteret i, at udgiften pr. borger i kommunen er væsentligt lavere end både landsog regionsgennemsnittet. Derved anses det som urealistisk at reducere i antal medarbejdere, da dette vil
betyde en væsentlig forringelse på servicelovsområdet, foruden det også kan frygtes at ville påvirke på
Sundhedslovens fastsatte område.



Iværksætte de rette forebyggelsestiltag: Det anbefales at der i sundhedsfremmende og forebyggende
tiltag tages udgangspunkt i ”best practice”, således at vi i højere grad anvender den forskning, der allerede findes på de konkrete områder. På denne måde kan vi i højere grad anvende ressourcerne effektivt
ved at bruge dem på tiltag, der er afprøvede og påvist effektive.



Flere tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsrelationer: Da sundhedsindsatserne går på tværs af
organisationer og fagområder, kan det anbefales at styrke samarbejdsrelationer. Dette kan bidrage til at
højne den faglige kvalitet, samtidig med, at borgerne oplever en mere sammenhængende indsats.



Health in all policies: Hvis Syddjur Kommune fremadrettet skal kunne imødekomme udfordringer, såsom den demografiske udvikling, stigning i antal af borgere med livsstilsrelaterede sygdomme, samt stadig mere komplekse sygdomsforløb, er det nødvendigt at sundhed i højere grad kommer på den politiske
dagsorden og indskrives i langt flere politikker, end hvad der i forvejen gør sig gældende.
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11. Ordbog

Ambulant: Behandling, hvor patienten ikke er indlagt og kan tage hjem samme dag.
DRG-gruppe: Diagnose Relateret Gruppering. Alle sygdomme er grupperet med en kode og en pris. Koderne bruges, når aktiviteter på et sygehus gøres op. Takstkatalog for sygehusbehandling.
DRG-takster
DRG-takster beregnes ved at knytte omkostninger ved patientbehandling til de enkelte DRG-grupper. Ved
omkostningsstudier på sygehusene fastsættes udgifterne ved patientrelaterede behandlingsydelser, således
at den enkelte patients ressourcetræk på et sygehus kan forklares.
DRG-taksterne er gennemsnitstakster for ressourcetrækket ved behandling af patienterne i de enkelte DRGgrupper
Landspatientregisteret er en samkørsel af sygehusenes patientadministrative systemer. Det er placeret i
Sundhedsstyrelsen. Registeret indeholder oplysninger om samtlige udskrivninger og ambulante forløb, fx
hvilket sygehus patienten blev behandlet på, patientens alder, køn, diagnoser og hvilke procedurer, der er
udført under behandlingsforløbet. DRG-grupperingen sker på baggrund af oplysningerne i Landspatientregisteret.
Liggetid: Antallet af sengedage for den enkelte patient beregnes ved at trække indlæggelsesdatoen fra
udskrivningsdatoen.
Praksisområdet: Dækker bredt de læger, fysioterapeuter osv. der har deres egen praksis.
Sengedag: Et døgn, hvor en heldøgnspatient har modtaget behandling. Antal sengedage for en
heldøgnspatient, idet indlæggelsesdatoen, men ikke udskrivningsdatoen, medregnes – dog mindst én dag
Somatik: Den del af lægevidenskaben, der handler om kroppen (modsat psykiatri, som er den del af lægevidenskaben, der handler om sindet).
Stationær aktivitet: Behandlingen af indlagte patienter.
Udgiftsbehov: Udgiftsbehovet illustrerer den efterspørgsel og det tilhørende udgiftspres, som kommunerne
ikke selv kan påvirke. Det samlede udgiftsbehov for kommunerne opgøres som summen af demografisk
udgiftsbehov og socioøkonomisk udgiftsbehov. Det demografiske udgiftsbehov afspejler det udgiftspres, som
kommunerne står over for i form af alderssammensætningen, mens det socioøkonomiske udgiftsbehov illustrerer kommunernes samlede sociale og socioøkonomiske struktur og vilkår.
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Boliger og centre til ældre

1 Indledning
Principprogram for udbygning af plejeboliger og centre – marts 2011.
Byrådet vedtog 31. marts 2011 et principprogram for udvikling af ældreområdet, herunder en plan
for udbygning af ældre – og plejeboliger med tilhørende centerfaciliteter. Scenariet er over tid at
udbygge til 5 større centre med det formål at sikre bedre mulighed for at optimere
driftsøkonomien.
Udbygningsplanen tager afsæt i de demografiske udfordringer, som kommunen står overfor
jævnfør befolkningsprognosen.
Af det vedtagne principprogram fremgår, at planen for udbygning af kommunes plejeboliger skal
tage afsæt i nedenstående udviklingsmål:







Fremtidigt plejeboligbyggeri tager afsæt i kommunes overordnede værdigrundlag.
Plejeboligkapaciteten udvides, således at borgere med behov for plejebolig sikres tryghed om et
kvalificeret tilbud inden for maximalt få måneders ventetid.
At plejeboligerne samles i 5 større enheder med henblik på at optimere driftsøkonomien.
At borgere med svær demens og eventuelle medfølgende forstyrrelser i adfærd sikres et målrettet
botilbud, både hvad angår permanente boliger, pladser til midlertidigt ophold samt dagtilbud.
Udbygningen baseres på opnåelse af en dækningsgrad for plejeboliger på 18 % inden for 5 år.
Udbygningsplanen vil medføre en øgning af plejeboliger fra 232 til 408 boliger.

Første fase af udbygningsplanen er gennemført med udvidelsen af Plejecenter Søhusparken i
Ebeltoft med en nettoudvidelse på 39 pladser august 2013.
Anden fase af udbygningsplanen er det iværksatte planlægningsarbejde i forbindelse med
udvidelsen af plejeboliger i Rønde og plejeboliger til demente i Kolind.
Udvidelsen af plejeboligkapacitet derudover skal efter planen ske ved plejeboligerne Lyngparken i
Knebel og plejeboligerne Ringparken i Ryomgård.
Udvikling og planlægning af plejeboliger i Rønde og Kolind – januar 2015.
I maj 2014 vedtog Byrådet kommissoriet for ”Udvikling og planlægning af pleje – og ældreboliger i
Rønde” omfattende almindelige plejeboliger og en samlet enhed af plejeboliger til borgere med
svær demens.
Efter anmodning fra SÆ udvalget blev muligheden for en udvidelse af boliger ved de
eksisterende Plejeboliger Frejasvænge i Kolind for demensramte borgere undersøgt og fundet så
fordelagtig, at Byrådet på deres møde den 21.01.2015 besluttede, at der skulle arbejdes videre
med planlægning af et samlet demenscenter med 40 boliger i Kolind i stedet for Rønde.
Udbygningen i Rønde vil derefter alene omfatte en udbygning på i alt 40 plejeboliger.
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Revurdering af principprogram for udbygning af plejeboliger – maj 2015.
Det iværksatte planlægnings, analyse og – og udviklingsarbejde for udvidelse af plejeboliger i
Rønde og Kolind har givet anledning til overvejelser om behov for justering af den samlede
udbygningsplan for plejeboliger, der blev vedtaget med sektorplanens principprogram tilbage i
marts 2011.
Følgende opmærksomhedspunkter kan i den forbindelse fremhæves:
Det har i 2015 været muligt at nedlægge plejecenter Lindebo og sikre de 8 beboere derfra en
ønsket plejebolig på andet plejecenter i kommunen, uden at det har medført pres på den
samlede venteliste til plejeboliger.
Der har i 2014 været en ret stabil venteliste på gennemsnitlig 20 ansøgere med et lille fald
sidst på året.
Den demografiske udvikling frem mod år 2026, herunder stigningen i andelen af ældre 80 +
årige, viser klart et øget behov for plejeboliger.
En generel forbedring i ældres sundhedstilstand, bedre behandlingsmuligheder, rehabilitering
og brug af velfærdsteknologiske løsninger vurderes at kunne udsætte behovet for plejebolig.
Målsætningen om at udbygge plejeboligkapaciteten efter en dækningsgrad på 18 % bør set i
lyset af ovennævnte justeres.
Samtidig indgår en revision af sektorplanen som fokusområde i kommissoriet for det igangsatte
budgetanalysearbejdet på Ældre – og sundhedsområdet.
SÆ udvalget godkendte på møde den 6. maj 2015 følgende indstilling:


At udvalget drøfter sagen og indstiller til Byrådet, at principprogram og udbygningsplan for

plejeboliger med tilhørende centerfaciliteter revurderes i forhold til kapacitet og struktur.


At der i forbindelse med kommende budgetproces præsenteres et oplæg til justeret
anlægsprogram for plejeboliger.

Indstilling godkendt med den tilføjelse, at sagen kommer på SÆ-udvalget igen inden den går
videre.

Denne rapport beskriver først nogle generelle tendenser inden for boligområdet til ældre.
Dernæst beskrives befolkningsudviklingen i Syddjurs Kommune. Dernæst fokuseres på
plejeboligerne i kommunen, hvorefter der skitseres en række scenarier i forhold til
dækningsprocenter. Scenarierne beskrives også i forhold til driftsøkonomien. Afslutningsvis
beskrives centrene for træring og aktivitet (VTA centre) samt de åbne centre.
Ingelise Juhl
Sundheds – og omsorgschef.
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2 Fremtidens bolig til ældre
- Boligtilbuddene til morgendagens ældre i lyset af længere levetid, offentlige effektiviseringer og
ny teknologi
Danmark får flere ældre, og ældre vil fremover udgøre en større andel af befolkningen.
Kommunerne har siden 2007 håndteret væksten i ældregruppen ved at effektivisere og omlægge
ældreindsatsen. Der er fokus på at holde ældre i eget hjem, gennem hjælp til selvhjælp. Men det
stigende antal ældre og flere ”gamle ældre” i eget hjem øger risikoen for ensomhed og isolation.
Der er behov for at udvikle nye former for seniorboliger, som er attraktive for fremtidens ældre.
Boligerne bør indrettes for nutidig bekvemmelighed og moderne hjælpemidler og bør åbne for
fællesskab, tæt på og integreret med det aktive liv i byerne.

2.1

Ældreplejen effektiviseres

Presset på de offentlige udgifter har igennem en årrække været stigende. Det stigende pres har
medført et fokus på besparelser og effektivisering overalt i kommunernes opgaveløsning. Et af de
økonomisk set tungeste serviceområder er ældreområdet. Udgifterne til pleje og omsorg af ældre
forebyggende indsatser og pleje- og ældreboliger udgjorde ca. 17% af de samlede budgetter i
2014.
Effektivisering af det omkostningstunge ældreområde står derfor højt på den politiske dagsorden
rundt om i landets kommuner, og det har allerede nu ført til gennemførelsen af en række
udgiftsreducerende tiltag. Beregninger fra Kommunernes Landsforening viser, at kommunerne
sidste år opnåede effektiviseringsgevinster på ikke mindre end 15% på ældreområdet.
Tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at de samlede nettodriftsudgifter per. ældre har
været faldende siden 2007. Ser man på realvæksten, er der tale om et markant fald i udgifterne. I
gennemsnit bruger kommunerne 20% mindre per. ældre i dag end for otte år siden. De mest
sparende kommuner har nedbragt udgifterne per. ældre med mere end 40%. De føromtalte
effektiviseringsgevinster og besparelser kommer altså blandt andet fra en kraftig reduktion i
udgifterne per. ældre. Syddjurs Kommune har været gennem samme proces.
Over de kommende år forventes antallet af ældre at stige betydeligt i Danmark. Samtidig hermed
falder andelen af danskere i den arbejdsdygtige alder. Med en voksende ældregruppe fortsætter
presset på de kommunale budgetter derfor. Presset for effektivisering på ældreområdet kan
derfor også forventes at fortsætte.

2.2

Hjælp til selvhjælp

Ser man nærmere på udgiftsudviklingen på ældreområdet over de senere år, fremgår det, at
udgifterne til pleje og omsorg har været faldende i forhold til antallet af ældre, mens udgifterne til
forebyggende indsatser derimod er steget langt mere end antallet af ældre.
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Udviklingen i antallet af borgere over 65
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Kilde: Danmarks Statistik
Udviklingen viser en tendens, hvor indsatsen overfor de ældre i højere grad lægges tidligere i
forløbet. Målet er at yde en såkaldt ”aktiv hjælp”, hvor de ældre gøres mere selvhjulpne og i stand
til at klare sig længere i eget hjem. Tanken er med andre ord, at de kortsigtede investeringer i
træning og rehabilitering skal nedbringe det langsigtede plejebehov og i sidste ende sænke
totaludgifterne per. ældre.
De udgiftsreducerende tiltag dækker, udover omlægningen af indsatsen fra passiv til aktiv hjælp,
også over en større brug af velfærdsteknologi. Teknologiske løsninger letter plejepersonalets
arbejde og mindsker risikoen for skader, samtidig med at det gavner den ældre, der oplever
større selvstændighed. Velfærdsteknologi omfatter eksempelvis automatiske dør- og
vinduesåbnere, vasketoiletter og loftlifte.

2.3

Forbedret sundhedstilstand

Omstruktureringen af indsatsen på ældreområdet i kommunerne er utvivlsomt et resultat af
udgiftspresset og de stramme økonomiske rammer for kommunerne. Men den må også ses som
en konsekvens af en udvikling, der i disse år finder steder i gruppen af ældre. Udover den
voksende andel af ældre, der især skyldes ændringer i befolkningens alderssammensætning og
stigende levetid, bliver de ældre således også sundere og har flere ”sunde leveår”.

Antal forventede ”sunde leveår” efter man
er fyldt 65 år (% af resterende levetid)
1996

2001

2008

2012

Kvinder

9,5
(53%)

10,3
(56%)

12,4
(64%)

12,9
(65%)

Mænd

8,6
(60%)

9,0
(59%)

12,0
(72%)

12,4
(72%)

Kilde: EU - EHLEIS Country Reports 2014, Denmark
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”Sunde leveår” beskriver den gennemsnitlige levetid per. borger uden væsentlig funktionsindskrænkning. Den forbedrede sundhedstilstand skal ses i forlængelse af udviklingen af nye
behandlingsmetoder, sundhedsfremmende tiltag og et stadigt større fokus i samfundet som
helhed på sundhed og livsstil. Den forbedrede sundhedstilstand sænker det generelle plejebehov
blandt de ældre.

2.4

Aktive ældre og “trodsig optimisme”

Sideløbende med at ældregruppens sundhedstilstand til stadighed forbedres, peger udviklingen
mod en stigende bevidsthed blandt de ældre omkring livet som senior.
Begreber som ”aktiv alderdom” og lignende er i de seneste årtier vokset frem og har medvirket til
at forme opfattelsen af, at man som ældre skal være i stand til at klare sig selv i størst muligt
omfang. Udviklingen kan ses som et resultat af den stigende individualisering, der præger
samfundet generelt. De kommende ældre ønsker så vidt muligt at bevare muligheden for at
udfolde og realisere sig selv – uanset hvad dåbsattesten viser.
Fremtidsforskere taler om en ”trodsig optimisme” (Anne Skare Nielsen) som et kendetegn ved
fremtidens ældre – indtil det modsatte er bevist, fortsætter man livet som et aktivt og
selvrealiserede individ, med aktiviteter som tidligere var forbeholdt yngre årgange. Flere vil spille
fodbold og dyrke gymnastik eller fitness til langt op i alderdommen. Flere vil være erhvervsaktive
længere, på mere fleksible måder, for eksempel ved at have deltidsarbejde, vikararbejde eller
selvstændig virksomhed på deltidsniveau.

Figur 1 Generationerne mødes – hyppigere i fremtiden? Arkivfoto.

2.5

Mindre populære plejeboliger

Den ændrede bevidsthed om livet som ældre har også betydning for de ældres ønsker og krav til
boligen. Dette kommer særligt til udtryk i den faldende tilslutning til plejeboligerne, som opleves i
disse år.1 I stedet for at flytte i plejebolig ønsker de ældre, så vidt helbredet overhovedet tillader
det, at vedblive med at bo i deres nuværende bolig eller alternativt at flytte til en mindre og mere
praktisk bolig. Allerede i 2007 forventede Kommunernes Landsforening, at op imod 75% af de
kommende seniorer i 2020 vil bo i deres egen bolig, mens resten vil bo til leje.2
Der er givetvis flere årsager til plejeboligernes faldende tiltrækningskraft. Den vigtigste årsag til
den faldende tilslutning til de traditionelle boligtilbud, især plejeboligerne, er formentlig, at disse
står som en stærk kontrast til netop ønsket om det aktive og selvhjulpne ældreliv. Tværtimod
forbindes plejeboligerne og livet heri med funktionsindskrænkning, sygdom og dødens nærhed.

1

Ældre Sagen (2004): Fremtidsstudie Rapport nr. 1: Bolig. Kommunernes Landsforening (2007), Inspiration til den kommende
ældrepolitik. Esbjerg Kommune, Fremtidens seniorboliger i Esbjerg Kommune. Sundhed og Omsorg.
2
Kommunernes Landsforening (2007), Inspiration til den kommende ældrepolitik.
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De traditionelle plejeboliger ses heller ikke som attraktive boliger af nutidens ældre – med et
meget begrænset boligareal til rådighed for den enkelte og med en placering som ofte er fysisk
afkoblet fra det øvrige samfundsliv og/eller adgang til naturen.

2.6

Isolerede ældre

Den forbedrede sundhedstilstand og den faldende tilslutning til plejeboligerne betyder, at de
ældre i dag bor længere tid i eget hjem end før. Da det samtidig, ifølge lovgivningen, er muligt at
få hjemmehjælp i det nødvendige omfang, bliver mange ældre boende i eget hjem, selv med et
vist og endda betydeligt plejebehov.

Andelen af ældre over 65 år i landets
kommuner

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet

I disse tilfælde er der en voksende risiko for isolation. At de ældre er mere selvhjulpne og bedre
selv evner at klare praktiske opgaver i hjemmet, betyder nemlig ikke, at deres mobilitet fortsætter
uindskrænket.
For eksempel kan et mistet kørekort føre til, at den ældre føler sig begrænset og bundet til
hjemmet. For mange ældre udgør bilen adgangen til omverdenen, og uden den vanskelligøres
det at deltage i aktiviteter, foretage indkøb og fastholde sociale relationer.

2.7

Ældre i tyndtbefolkede områder er udsatte

Selvom risikoen for isolation ikke entydigt kan kobles til geografi, er den dog formentlig størst i
mindre byer og på landet. I yderområderne, hvor befolkningstætheden er lav, er de nære
indkøbsmuligheder, aktivitetstilbud og lignende begrænsede. Derudover er de offentlige
transportmuligheder ofte små.
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Andelen af ældre er størst i de såkaldte ”yderkommuner”. Her viser tal, at op mod en tredjedel af
befolkningen er over 65 år. Modsat står de store byer, hvor ældregruppen flere steder blot udgør
10 - 15%. Der er altså relativt set flere ældre de steder, hvor risikoen for at de isoleres, er størst.
Med isolation forsvinder mange af de fordele ved at bo i eget hjem, som de ældre ønsker sig. Fra
at føle sig selvhjulpen og selvstændig i egen bolig risikerer den ældre at udvikle en følelse af at
være afskåret og begrænset. Dette øger samtidig risikoen for ensomhed, hvilket har store sociale
og i sidste ende helbredsmæssige konsekvenser.

2.8

Mere vejtid – mindre omsorgstid

Tendensen til, at de ældre bliver boende i længere tid i eget hjem, kan forventes at medføre
ændringer i udgifterne på ældreområdet. Kommunerne fokuserer i stigende grad på
forebyggende indsatser og rehabilitering med målet om at øge og forbedre de ældres
funktionsevne. Derudover flyttes mere af plejen og den praktiske hjælp fra plejeboligerne ud til
hjemmehjælp i takt med stigningen i antallet af ældre, der bliver boende i eget hjem.
Omlægningen af indsatsen til fordel for mere forebyggelse og hjælp i eget hjem har også
økonomiske konsekvenser. Eksempelvis stiger ”vejtiden” alt andet lige, jo mere af indsatsen der
flyttes ud til de ældres eget hjem.
Vejtiden dækker den tid af hjemmehjælpen, der bruges på transport mellem besøgene og
kategoriseres derfor som en indirekte del af brugertiden.

Opfattelsen blandt hjemmehjælpere af, at der er afsat
tilstrækkelig tid til transport mellem de enkelte besøg

7%

18%
Ja
Nej
Ved ikke

75%

Kilde: FOA – Vejtid i hjemmeplejen, 2014

Udgifterne til transport kan dermed også ses som en udgift, der ikke giver direkte brugertid - pleje
og omsorg. Da budgetterne er under pres, medfører en stigning i den indirekte brugertid ofte, at
der bliver mindre direkte brugertid og dermed færre ”varme hænder”. Sagt med andre ord vil en
stigende vejtid, under forudsætning af at de samlede udgifter ikke forøges betyde, at udgifterne til
omsorg og pleje af de ældre yderligere må reduceres.
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Vejtiden er alt andet lige større i områder med lav befolkningstæthed som i yderkommunerne. Det
er samtidig her, at andelen af ældre er størst. Kombinationen af den store andel ældre og den
lave befolkningstæthed betyder, at udfordringen omkring den stigende vejtid er størst i disse
kommuner.

2.9

Ældre i eget parcelhus kan stavnsbindes

En undersøgelse fra 2011 konkluderede, at fremtidens ældrebolig allerede er bygget.
Undersøgelsen viste således, at ældre over 70 år er godt tilfredse med den bolig og det kvarter,
de bor i. Det gælder både ældre i parcelhus i forstæder i større byer, ældre i udkantsområder og
ældre i almene boliger. For flertallet af ældre er deres fremtidige ældrebolig den bolig, de allerede
bor i.3
Men flere og flere af fremtidens ældre vil være ”gamle ældre” over 80 år. Og flere og flere af disse
vil blive hæmmede i deres mobilitet og dermed i stigende grad bundet til deres eget hjem og
indskrænkede i deres sociale kontaktflader.
Boligøkonomisk Videnscenter, som i 2011 konkluderede, at ”fremtidens ældrebolig allerede er
bygget”, peger samtidig på, at tusindvis af ældre boligejere i de kommende år risikerer at blive
stavnsbundne til et hus, der ikke reelt passer til deres behov. Som Videncentrets Sekretariatschef
Curt Liliegren formulerede det: ”Det kan sagtens være, at de ældre ønsker at blive i den bolig og
det område, de bor i i dag, men at der er problemer med adgang til indkøb, spørgsmål om
tryghed og andre praktiske ting. Det er de ting, der skal findes en løsning på i fremtiden.”
Undersøgelsen om de ældres tilfredshed med egen nuværende bolig pegede da også på, at ca.
hver femte ønsker sig en mindre bolig, og at næsten halvdelen af de ældre med have ønsker sig
en mindre bolig.
Det er på den baggrund en udfordring, at store grupper af ældre i parcelhusområderne reelt trues
af en stavnsbinding. Årsagen er, at gruppen af ældre, som potentielt ønsker sig en mindre og
mere hensigtsmæssig bolig, kan forventes at være klart større, end de befolkningsgrupper, som
traditionelt har prioriteret parcelhuset: De 30 - 39 årige. Samtidig har mange ældre i parcelhuse,
særligt i mindre og mellemstore provinsbyer, kun små friværdier i deres bolig. Friværdien rækker
langt fra til en attraktiv lejlighed i større byer – og udbuddet af mindre, ældrevenlige lejligheder
udenfor de store byer er minimalt.4

2.10 Stramme regler for almene ældreboliger
De almene ældreboliger udgør i dag et vigtigt alternativ til både parcelhuset og til plejeboligerne.
Almene ældreboliger er indrettet, så de er egnet som bolig for ældre og handicappede, men uden
et fast tilknyttet personale og serviceareal. De er dermed møntet på ældre, der til en hvis grad
kan klare sig selv, men hvor behovet for pleje og omsorg ikke kan tilgodeses i deres eksisterende
bolig.
Der er imidlertid klare begrænsninger i, hvilke grupper af ældre der visiteres til almene
ældreboliger, både i medfør af lovgrundlaget og på grund af kommunernes visitationspraksis.
Visitation til særligt indrettede almene ældreboliger kræver således, at borgerens funktions- og
færdighedsniveau er varigt nedsat, og at genoptræningsmulighederne til at forblive i nuværende
bolig er udtømte.

3

Boligøkonomisk Videnscenter, ”Fremtidens ældrebolig er allerede bygget”, Nyhedsbrev oktober 2011. Baseret på
undersøgelse gennemført af Danmarks Statistik for Realdania.
4
”Aldersbombe truer boligmarkedet”, Børsen, 18. april 2011.
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Ældreboligerne dækker dermed ikke den gruppe, som modtager forebyggende hjælp eller en
beskeden hjemmehjælp, og hvis hovedgrund til at flytte eksempelvis er ønsket om en mindre eller
bedre placeret bolig eller et tættere fællesskab. Desuden er mange af de eksisterende
ældreboliger i størrelsen 65 - 70 m2. På trods af et hyppigt ønske om en mindre bolig, opfattes
dette af mange blandt nutidens ældre som utilstrækkeligt.

2.11 Nye boligformer til fremtidens ældre
Flere ”gamle ældre” over 80 år, ved relativt godt helbred og med relativt mange ressourcer – men
med risiko for at blive isoleret, måske endda stavnsbundne, og måske i et ældre og uhensigtsmæssigt parcelhus i udkanten af mindre eller større bysamfund eller i landejendomme. Disse
tendenser kalder tilsammen på nye boligformer, som kan gøre det muligt for den ældre at blive i
eget hjem, men samtidig undgå isolation og ensomhed. Boligformer, som lever op til de
fremtidige ældres ønsker om en attraktiv, bekvem og samtidig praktisk bolig, som tilgodeser de
praktiske behov og begrænsninger, som ældre har, men som samtidig gør det muligt for den
enkelte ældre så vidt muligt at udnytte samfundets tilbud – om indkøbsmuligheder, kulturtilbud,
socialt samvær, foreningsliv osv.
Ændringerne på ældreområdet indebærer således komplekse og sammenvævede udfordringer,
som kalder på forskelligartede tiltag. Det nuværende tilbud i form af plejeboliger og almene
ældreboliger synes ikke at være tilstrækkeligt til at kunne imødegå fremtidens behov og
udfordringer. Der er et behov for at udvikle nye former for boligtilbud til fremtidens ældre, ikke
mindst i forhold til de grupper af ældre, som har et begrænset økonomisk råderum.
I forhold til de kommende års udfordringer kan udviklingen af nye boligtyper give flere gevinster.
For det første kan de potentielt bedre matche efterspørgslen blandt fremtidens ældre. Nye former
for nye boligtilbud, der bedst kan karakteriseres som seniorboliger, skal i størrelse og indretning
målrettes de ældre, som hverken har behov for eller interesse i at flytte i plejebolig, men som af
den ene eller anden grund ønsker at flytte til en anden og mere hensigtsmæssig bolig. Årsagerne
kan blandt andet være et ønske om en mindre bolig, en fysisk mindre krævende bolig, eller at
den eksisterende bolig ikke er godt placeret i forhold til den ældres ønsker eller behov.
Samtidig betyder den øgede trussel om isolerede ældre, at der i udviklingen af fremtidens
seniorboliger med fordel kan trækkes på erfaringerne med bofællesskaber, for ældre såvel som
for andre grupper, hvor flere boliger samles om eller åbnes imod forskellige former for fællesrum
eller fællesfaciliteter. Med de større aktivitetsmuligheder og bedre fysiske rammer for et tættere
fællesskab, minimeres risikoen for isolation og ensomhed, og den enkeltes livskvalitet øges
potentielt.

2.12 Økonomiske gevinster
Udover de sociale gevinster ved nye, målrettede boligtilbud til fremtidens seniorer, er der også et
økonomisk potentiale forbundet med udviklingen af en ny type seniorboliger. Med en mere
ældrevenlig indretning, herunder en større brug af velfærdsteknologi, vil boligtypen øge den
ældres funktionsevne og derved sænke behovet for hjælp. Den nye boligtype ligger dermed i
forlængelse af de senere års udvikling, hvor indsatsen i forhold til ældrepleje i stigende grad har
bevæget sig mod rehabilitering og hjælp i eget hjem.
Samtidig vil koncentreringen af boligerne i fællesskaber og/eller en mere central placering nær
lokale eller regionale bycentre give mulighed for kvalitetsforbedringer og effektiviseringsgevinster
for den offentlige ældreindsats, i form af mindre vejtid og bedre muligheder for en mere effektiv
tilrettelæggelse af arbejdet. Dette vil alt andet lige give mere tid til pleje og omsorg for de ældre,
som har behov for offentlig hjælp.
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2.13 Seniorboligen – en bolig for resten af livet
Såvel beliggenheden som de ydre rammer og boligens indretning udgør derfor vigtige elementer i
den nye type seniorboliger.
I forhold til beliggenheden er nøgleordet ’liv’. Tidligere har der været tendens til at placere boliger
til ældre i villakvarterer og i udkanten af byer på grund af de rolige omgivelser. I stedet bør
omgivelserne være præget af liv og aktivitet.
Dette kan sikres via en placering tæt på bylivet, eksempelvis ved butiksstrøg, butikscentre eller i
tilknytning til kulturinstitutioner. En anden oplagt placeringsmulighed er nær børnehaver, skoler
eller andre uddannelsesinstitutioner, hvor den daglige aktivitet er stor. Beliggenhed med nem
adgang til offentlige transportmuligheder vil også kunne fremme den ældres mulighed for fortsat
at deltage aktivt i det omgivende samfunds aktiviteter.
Indretningen af seniorboligerne skal lægge vægt på fleksibilitet og bekvemmelighed. Tanken er,
at boligtypen skal kunne udgøre et hjem for resten af livet. Derfor bør boligens indretning kunne
ændres, tilpasses, løbende til den ældres behov.
Nogle krav til fremtidens seniorboliger


Beliggenhed tæt ved:

 Byens liv
 Byens tilbud
 Transportmuligheder


Indretning og funktionalitet med henblik på:







Rammer for fællesskab
Fleksibilitet
Bekvemmelighed og attraktivitet
Hensyn til hjemmehjælp
Anvendelse af velfærdsteknologi

Dette kan eksempelvis ske igennem anvendelse af forholdsvis store rum, der fleksibelt kan
opdeles via skillevægge eller rumdelere, hvilket kan være en fordel i forhold til brugen af
fremtidens velfærdsteknologi, og i forhold til relativt let at kunne genindrette boligen, når en ny
person flytter ind.
Hensynet til beboernes bekvemmelighed betyder, at der i indretningen bør være fokus på
tilgængelighed, for eksempel ved at undgå niveauforskelle og trapper. Indtænkningen af
velfærdsteknologi skal ligeledes medvirke til at gøre hverdagen nemmere for den ældre.
Derudover skal det potentielle behov for hjemmehjælp afspejles i indretningen - både af hensyn til
den ældre selv, men også for at lette hjemmehjælperens arbejde.
De overordnede krav til fremtidens seniorboliger giver mange muligheder, som eksemplerne
nedenfor illustrerer – det vil være op til et samarbejde mellem myndigheder, investorer og
rådgivere at realisere mulighederne.
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3 Befolkningsudviklingen
3.1

Metode og forudsætninger

Den væsentligste datakilde til beregningen af befolkningsudviklingen og det fremtidige
plejeboligbehov i Syddjurs Kommune er Boelplans rapport ”Befolkningsprognose, Syddjurs
Kommune 2014 - 2026” fra april 2014. Rapporten er udarbejdet for Syddjurs Kommune.
Der er derudover gjort brug af Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister og seneste
befolkningsprognoser. Disse er brugt til at sidestille den forventede befolkningsudvikling med den
faktiske udvikling over de senere år. Ligeledes er de brugt til at sammenligne udviklingen i
Syddjurs Kommune med en række sammenligningskommuner og landsgennemsnittet.
Sammenligningskommunerne dækker Norddjurs, Favrskov og Stevns Kommune. De to
førstnævnte er valgt på grund af den geografiske nærhed til Syddjurs Kommune samt det forhold,
at kommunerne minder om hinanden på en række parametre som indbyggertal, økonomi mv.
Stevns Kommune er valgt som sammenligningskommune på opfordring fra Syddjurs Kommunes
administration, især på grund af ligheden i aldersfordelingen kommunerne imellem.
Til udarbejdelse af afsnittet om demensområdet er der indhentet data fra Nationalt Videnscenter
for Demens om dels den generelle udvikling i antallet af demente og dels udviklingen i Syddjurs
Kommune og sammenligningskommunerne.
For at give et mere detaljeret billede af befolkningsudviklingen undersøges udviklingen også på
plejedistriktsniveau. De fire plejedistrikter (Øst, Vest, Syd og Nord) er identiske med dem, som
Syddjurs Kommunes administration selv anvender.
Tidshorisonten for det meste af analysen er år 2026, da det giver en relevant og brugbar indsigt i
det fremtidige behov, samtidig med at aktualiteten bevares. Horisonten er sammenfaldende med
Boelplans befolkningsprognose.
Analysens resultater og konklusioner om det fremtidige behov bygger på en forudsætning om, at
prognoserne for den generelle befolkningsudvikling og udviklingen af antallet af demente er
retvisende.

3.2

Demografisk udvikling på landsplan og i sammenligningskommuner

I Danmark forventes antallet af borgere over 65 år at stige i løbet af de kommende år. Tal fra
Danmarks Statistik viser, at andelen af befolkningen, der er over 65 år, vil vokse fra 18,2% i 2014
til ca. 21,7% i 2026. I 2040 vil gruppen udgøre 25% af befolkningen.
Antallet af borgere over 80 år forventes ligeledes at stige betydeligt over de kommende år. Her
forventes andelen at stige fra 4,2% i 2014 til ca. 6,1% i 2026. I 2040 forventes gruppen at udgøre
8,2% af den samlede befolkning.
I sammenligningskommunerne Norddjurs og Stevns følger udviklingen det samme mønster som
på landsplan. I Norddjurs og Stevns Kommune er andelen af borgere over 65 større end på
landsplan med hhv. 21,6 og 22,6% i 2014. Andelen forventes at stige til hhv. 27,1 og 28,7% i
2026.
I Favrskov Kommune er andelen af borgere over 65 år mindre end på landsplan, nemlig 16,8% i
2014. Andelen forventes at stige til 21% i 2026 og dermed fortsat ligge under landsniveauet.
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Figur 3.1 viser den faktiske og forventede udvikling i andelen af borgere over 65 og 80 år i årene
2010 til 2026. Figuren dækker udviklingen i Syddjurs Kommune, i sammenligningskommunerne
og på landsplan. Her ses det, at andelen af borgere over 65 år vokser i kommunerne og på
landsplan generelt. Væksten på landsplan ser ud til at være en smule mindre end i de udvalgte
kommuner. I forhold til andelen af borgere over 80 år er væksten i Syddjurs, Stevns og Favrskov
større end på landsplan og i Norddjurs Kommune. De tre kommuner må på den baggrund
forventes at opleve et større behov for nye plejeboliger end tilfældet er på landsplan og i
Norddjurs.

Figur 3.1: Den faktiske (2010 - 2014) og den forventede (2014 - 2026) udvikling i andelen af
borgere over 65 og 80 år i Syddjurs, Stevns, Norddjurs og Favrskov Kommune samt på
landsplan.

Andel af 65+ årige af den samlede
befolkning (%)
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Andel af 80+ årige af den samlede
befolkning (%)
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Kilde: Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2014 - 2026 & Danmarks Statistik
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3.3

Demografisk udvikling i Syddjurs Kommune

Ligesom på landsplan vil Syddjurs Kommune opleve en stigning i antallet af borgere i
aldersgrupperne 65+ og 80+ over de kommende år. Det viser tal fra kommunens egen
befolkningsprognose. Her fremgår det, at antallet af borgere over 65 år forventes at vokse fra
9.227 i 2014 til 11.707 i 2026. Antallet af borgere over 80 år forventes at stige fra 1.893 i 2014 til
3.339 i 2026. I perioden 2014 - 2026 forventes den samlede befolkning at falde fra 41.719 til
41.418. Tilvæksten i befolkningsgrupperne 65+ og 80+ sammenholdt med faldet i den samlede
befolkning betyder, at andelen af ældre i kommunen vil vokse. Således vil andelen af borgere på
65+ og 80+ stige fra hhv. 22,1 og 4,5 % i 2014 til 28,3 og 8,1 % i 2026.
Af figur 3.2 fremgår det, at gruppen af ældre borgere i fremtiden vil udgøre en stadig stigende del
af befolkningen i Syddjurs Kommune.
Figur 3.2: Aldersfordelingen i Syddjurs Kommune i 2014, 2020 og 2026
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Kilde: Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2014 - 2026

3.4

Udvikling i alder og geografi

Den generelle befolkningsudvikling i Syddjurs Kommune er karakteriseret ved en stigning i
andelen af ældre. Internt i kommunen kan der imidlertid identificeres geografiske forskelle i
udviklingen. Tabel 3.1 viser fremskrivningen for de fire plejehjemsdistrikter Øst, Vest, Nord og
Syd. I aldersgruppen 65+ fordeler væksten sig forholdsvist jævnt mellem distrikterne med
undtagelse af distrikt Nord, hvor den relative vækst er en smule større end i de andre distrikter.
Anderledes forholder det sig omkring aldersgruppen 80+. Her er både den absolutte og relative
vækst markant størst i distrikt Øst, hvor aldersgruppen mere end fordobles. I modsatte ende
ligger distrikt Nord, hvor væksten er mere beskeden.
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Ringparken,
Ryomgaard

Frejasvænge, Kolind
NORD

VEST

Rosengården,
Hornslet
Rønde Plejecenter,
Rønde

ØST

SYD

Lyngparken,
Knebel

Søhusparken,
Ebeltoft

Tabel 3.1: Befolkningsfremskrivning fordelt på plejehjemsdistrikter for 60+ og 85 +, 2014 - 2026
65+
Plejehjemsdistrikt

2014

2026

80+
2014 - 2026
(vækst i %)

2014

2026

2014 - 2026
(vækst i %)

Øst

3.283

4.098

+815 (24,8%)

635

1.341

+706 (111,2%)

Vest

1.968

2.531

+563 (28,6%)

396

683

+287 (72,5%)

Syd

2.610

3.164

+554 (21,2%)

533

885

+352 (66,0%)

Nord

1.366

1.915

+549 (40,2%)

329

431

+102 (31,0%)

Total

9.227

11.707

+2.480 (26,7%)

1.893

3.339

+1.446 (76,4%)

Kilde: Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2014 - 2026

De interne forskelle i befolkningsudviklingen betyder, at behovet for nye plejeboliger varierer
mellem de geografiske områder. Således må den store vækst i aldersgruppen 80+ distrikt Øst
forventes at medføre et større behov for nye plejeboliger her end i de andre distrikter. Det samme
gør sig til en mindre grad gældende for distrikt Vest og Syd, der også oplever en relativt stor
vækst.
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4 Plejeboliger
4.1

Plejecentre i Syddjurs Kommune
Ringparken, Ryomgaard

Rosengården, Hornslet

Frejasvænge, Kolind

Rønde Plejehjem, Rønde

Søhusparken, Ebeltoft

Lyngparken, Knebel

*Faktablade for hvert plejecenter er vedlagt som bilag.

4.2

Bygningsoplysninger og kapacitet

Tabel 2.1 nedenfor viser de basale bygningsoplysninger for plejecentrene i Syddjurs Kommune.
Oplysningerne omfatter opførelsesår, væsentlige om-/tilbygninger samt ejerform og
administratorforhold for kommunens plejecentre.
Som det ses, varierer bygningsalderen meget mellem plejecentrene, også selv hvis væsentlige
om-/tilbygninger tages med i betragtning. Bygningsmassen kan groft inddeles i to grupper: Én
gruppe af ældre bygninger, der omfatter plejecentrene Rønde, Ringparken og Lindebo og én
gruppe af nyere bygninger ved plejecentrene Søhusparken, Rosengården, Lyngparken og
Frejasvænge.
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Bygningerne ved de tre ældste plejecentre er opført i hhv. 1937, 1976 og 1943. Alle tre
plejecentre har efterfølgende undergået om-/tilbygninger, men disse ligger tilbage i perioden 1978
- 1988. Omvendt er gruppen af nyere plejecentre opført i årene 1998 - 2006.
Af tabellen fremgår det derudover, at der findes to former for ejer- og administratorforhold.
Bygningerne ved Søhusparken og Frejasvænge ejes og administreres af boligorganisationen
DjursBo, mens de øvrige bygninger ejes og administreres af Syddjurs Kommune.

Tabel 2.1: Bygningsoplysninger
Plejecenter

Opført

Om-/tilbygninger

Ejerform

Administratorforhold

Søhusparken

2006

DjursBo

Rosengården

1999

Syddjurs Kommune

Rønde (Lillerup)

1937

Lyngparken

2002

Ringparken

1976

Frejasvænge

1998

1986

DjursBo

Syddjurs Kommune
Syddjurs Kommune

1988

Syddjurs Kommune
DjursBo

Syddjurs Kommune
Syddjurs Kommune
Syddjurs Kommune
Syddjurs Kommune
DjursBo

I tabel 2.2 ses oplysningerne om boligerne i de forskellige plejecentre. Her ses det, at
plejeboligkapaciteten i kommunen aktuelt er på 269 boliger, fordelt mellem 244 almindelige
plejeboliger og 25 plejeboliger målrettet borgere med demens.
Derudover fremgår det, at der er forholdsvis stor forskel imellem kapaciteten på de enkelte
plejecentre. Således er der på Søhusparken 110 boliger, mens der på plejecentret Lindebo blot
er 10 boliger.
Boligstørrelsen varierer både indenfor og mellem plejehjemmene. De mindste boliger findes i
Ringparken, hvor nogle boliger er på 42 m2, mens de største boliger – på 86 m2 - findes på
Rosengården. Huslejepriserne ligger mellem 750 og 1.097 kr. m2. Belægningsprocenten ligger på
95 ved alle plejecentrene, på nær ved Søhusparken (93%).

Tabel 2.2: Boligoplysninger for plejecentrene
Plejecenter

Almindelige
plejeboliger

Demensplejeboliger

Boligstørrelse

Kr./m²

Belægningsprocent

67

1.067

93

47 - 86

753

95

Søhusparken

110

Rosengården

51

Rønde (Lillerup)

42

62 - 75

963

95

Lyngparken

21

65 - 71

920

95

Ringparken

20

42 - 62

835

95

60 - 61

1.097

95

Frejasvænge
Total
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4.3

Dækningsprocent og det fremtidige behov

For at give et billede af det fremtidige behov for plejeboliger sammenholdes befolkningsprognosen med den nuværende dækningsprocent i kommunen. Dækningsprocenten udtrykker
forholdet mellem antallet af plejeboliger og antallet af borgere i aldersgruppen 65+/80+. I
Syddjurs Kommune er der i øjeblikket 279 plejeboliger og 9.227 borgere over 65 år og 1.893
borgere over 80 år. Det giver en dækningsprocent på 3,02 for gruppen 65 + og 14,74 for gruppen
80+. Med afsæt i kommunens nuværende dækningsprocent er det muligt at beregne behovet for
plejeboliger fremadrettet.
Tabel 3.2 viser befolkningsudviklingen, den nuværende plejeboligkapacitet, det fremtidige behov
for plejeboliger samt differencen mellem den nuværende kapacitet og det fremtidige behov.
Forudsættes det, at den nuværende dækningsprocent skal fastholdes, og at befolkningsprognosen er retvisende, skal der i 2026 bruges 75 eller 213 plejeboliger mere end i dag, alt efter
hvilken aldersgruppe der tages afsæt i.
Tabel 3.2: Behovsfremskrivning ved nuværende dækning, 2014 - 2026
Befolkning

Kapacitet

Nuværende
dækningsproc
ent

Behov for plejeboliger
(difference til 2014)

2014

2020

2026

20142026

2014

2014

2020

2026

65+

9.227

10.852

11.707

26,9 %

279

3,02 %

328 (49)

354 (75)

80+

1.893

2.450

3.339

76,4 %

279

14,74 %

361 (82)

492 (213)

Kilde: Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2014 - 2026

Syddjurs Kommune sigter i Sektorplanen mod at øge dækningen til 18% for aldersgruppen 80+.
Omregnes det til aldersgruppen 65+, vil det svare til en ønsket dækning på 3,7% for denne
gruppe. I tabel 3.3 ses behovsfremskrivningen, hvis der regnes med de ønskede
dækningsprocenter.
Tabel 3.3: Behovsfremskrivning ved ønsket dækning, 2014 - 2026
Ønsket
dækningsproc
ent

Befolkning
2014

2020

2026

2014 - 2026

65+

9.227

10.852

11.707

26,9%

80+

1.893

2.450

3.339

76,4%

Behov for plejeboliger
(difference til 2014)
2020

2026

3,7 %

401 (122)

433 (154)

18 %

441 (162)

601 (322)

Kilde: Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2014 - 2026

Udover forudsætningerne om dækningsprocenter (enten en fastholdelse af nuværende eller en
ønsket ny) og en retvisende befolkningsprognose, hviler fremskrivningen på en række andre
antagelser, heriblandt at:
Plejebehovet forbliver uændret. Fremtidens behov for pleje influeres af en række faktorer og
det komplekse samspil mellem disse. Af betydningsfulde faktorer kan nævnes den generelle
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sundhedstilstand, ændringer i livsstil og udviklingen af nye behandlingsmetoder. Dette
medregnes ikke i denne rapport.
Tilslutningen til at bo i plejeboliger forbliver konstant. Tendens på landsplan er en faldende
tilslutning blandt ældre til at bo i plejeboliger. Det vides ikke, hvorvidt og i hvilken grad denne
tendens gør sig gældende i Syddjurs Kommune.
Uændret struktur på plejeboligområdet. Det antages, at der ikke forekommer
betydningsfulde lovgivningsmæssige og lignende ændringer på området.

4.4

Revision af målsætning på en dækningsprocent på 18 for aldersgruppen 80+

I Sektorplanen for Ældreområdet fra 2011 sigter Syddjurs Kommune mod en ønsket
dækningsprocent på 18 for aldersgruppen 80+ i forhold til plejeboligkapaciteten.
Dækningsprocenten udtrykker antallet af plejeboliger pr. 100 borgere i en bestemt aldersgruppe,
her gruppen af borgere på 80 år og derover.
Plejeboligkapaciteten er pr. 1. april 2015 på 269 plejeboliger, 5 hvoraf 25 boliger udgøres af
særlige demensplejeboliger. Ifølge Danmarks Statistik var der 1.910 borgere i aldersgruppen 80+
i Syddjurs Kommune i første kvartal af 2015. Det giver en dækningsprocent på 14,08.
Såfremt kommunen ønsker at øge dækningsprocenten til 18, skal der over de kommende år
etableres et betragteligt antal plejeboliger. Dette skyldes dels, at den aktuelle dækningsprocent
ligger et betydeligt stykke under den ønskede, og dels at antallet af borgere i aldersgruppen 80+
vokser forholdsvist meget over de kommende år. I kommunens egen befolkningsprognose anslås
gruppen at vokse til 3.339 frem mod år 2016. Det svarer til en vækst på ca. 75%.
Nedenfor er oplistet og uddybet en række argumenter for en revision af Syddjurs Kommunes
målsætning om en dækningsprocent på 18 for plejeboliger til aldersgruppen 80+. Argumenterne
peger mod, at den ønskede dækningsprocent er for højt sat, og at kommunen derfor bør revidere
målsætningen.
Varierende ventelister i Syddjurs Kommune

Som den nedenstående graf viser, har ventelisten til plejeboliger i sidste halvår 2014 været
vigende i Syddjurs Kommune. Dette kan indikere, at behovet for plejeboliger er nedadgående. I
første halvår 2015 er ventelisten dog steget til niveauet før faldet.
Der skal tages forbehold for, at tendensen i retning af vigende ventelister er udledt på baggrund
af en relativt kort periode. Det er stadig for tideligt at konkludere endeligt, at ventelisten til
plejeboliger er faldende i Syddjurs Kommune. Eksempelvis kan der være tale om et gentagnende
årligt forløb, hvor ventelisten vokser i nogle periode og reduceres i andre. Man bør derfor afvente
og se, om udviklingen fortsætter over en længere periode.

5

De 10 plejeboliger ved plejecentret Lindebo udfases ved udgangen af marts 2015.
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Kilde: Syddjurs Kommune

Faldende behovsgrad på landsplan

KL og Danmarks Statistik peger på, at behovsgraden for plejeboliger har været faldende gennem
de seneste mange år.6 Behovsgraden udtrykker den andel af personer i en målgruppe, som har
en plejebolig, eller som står på venteliste til en plejebolig el.lign. Fortsætter behovsgraden med at
falde, vil det mindske behovet for plejeboliger i forhold til i dag, og det kan derfor være nødvendigt
at revidere den ønskede dækningsgrad.
I figur 1 ses udviklingen i andelen af personer i aldersgrupperne, der er indskrevet i plejeboliger.
Det fremgår, at andelen af personer indskrevet i plejeboliger er faldende i alle aldersgrupper.
Størst er faldet i gruppen af personer på 90 år eller derover, hvor andelen af indskrevne i
plejebolig dog også er størst.

Figur 1: Andel af personer i aldersgrupperne indskrevet i plejeboliger, landsplan
2007, 2011 og 2014 (ændring i procentpoint fra 2007 til 2014).
35%
30%
25%
20%

2007

15%

2011

10%

2014

5%
0%

67-74
(-0,1)

75-79 år
(-0,7)

80-84 år
(-1,1)

85-89 år
(-1,7)

90 år (-2,7)

Kilde: Danmarks Statistik
Note: Kategorien ’plejeboliger’ dækker her over plejeboliger og plejehjem

6

KL (2014): Model til fremskrivning af plejeboligbehov
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Figur 2, nedenfor, viser udviklingen på landsplan i andelen af personer på eller over 67 år, der
står på venteliste til en plejebolig. Her ses det, at andelen af folk, der står på venteliste til en
plejebolig har været faldende siden 2009. Selvom den faldende udvikling ser ud til at tage af, er
der ikke noget, der tyder på, at andelen vil stige i de kommende år. Det har desværre ikke været
muligt at finde nyere tal end for 2013.
Såvel den faldende andel af personer indskrevet på plejeboliger som den faldende andel på
venteliste indikerer, at behovet for plejeboliger pr. borger, er nedadgående.
Hvis dækningsprocenten i Syddjurs Kommune i dag vurderes at være for lav, kan det være
nødvendigt at øge den også, selvom behovsgraden er faldende på landsplan. Der findes ikke
umiddelbart nogen anbefaling om en ’ideel’ dækningsprocent for de kommende år.

Generelt faldende tilslutning til traditionelle plejeboliger
Tal fra Ældre Sagen viser, at tilslutningen til at bo i plejeboliger generelt er lav.7 Der er dog en
lille forskel imellem aldersgrupperne, hvor de ældre over 80 år er en smule mere positivt indstillet
overfor plejeboligerne end gruppen mellem 65 og 80 år. Forskellen imellem aldersgrupperne
indikerer, at tilslutningen til de traditionelle plejeboliger vil falde yderligere over de kommende år.
I stedet for at flytte i plejebolig ønsker størstedelen af de ældre at vedblive med at bo i deres
nuværende bolig eller flytte til en mindre og mere praktisk bolig. Årsagen til den lave tilslutning er
dels, at pladsen og friheden reduceres, men først og fremmest, at de ældre ikke ønsker at blive
konfronteret med egne og andres sygdomme samt dødens nærhed.
Mere selvhjulpne ældre bliver boende længere tid i eget hjem
Som beskrevet har der været en faldende behovsgrad over de seneste år. Som en væsentlig
årsag til det faldende behov står de ældres forbedrede funktionsevne. Plejeboligbehovet
afhænger i høj grad af, hvor mange og i hvilken grad, de ældre er i stand til at klare sig selv.
Udviklingen går i mod, at flere ældre kan klare sig selv eller med en mindre hjemmehjælp. Dette
sænker behovet for plejeboliger.
7

Undersøgelse af ældres foretrukne bolig: http://www.aeldresagen.dk/aeldresagenmener/fremtidsstudie/bolig/Sider/foretrukkenbolig.aspx
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Derudover betyder den samfundsmæssige udvikling, at de ældre i dag er mere bevidste om
hvilket liv, de ønsker at leve, og ikke mindst hvordan de ønsker at bo. Flere og flere ønsker derfor
at bo i eget hjem så længe som muligt, jf. ovenstående.
Den nye type ældre gør det nødvendigt at se på andre botilbud til ældre. Eksempelvis kan der
med fordel ses mod etableringen af såkaldte seniorboliger, målrettet ældre med en højere
funktionsevne.

4.5

Demensområdet

I 2013 var antallet af demente i Danmark ca. 90.000. Prognoser viser, at tallet vil vokse over de
kommende år. Antallet af demente forventes således at være mere end 164.000 i 2040 – en
vækst på ca. 80%. Da tallene kun omfatter gruppen af borgere over 60 år, må den samlede
forekomst af demens forventes at være større. Desuden skal det bemærkes, at tallene er et
udtryk for beregninger af prævalenstal og befolkningsfremskrivninger, og altså ikke viser antallet
af demensdiagnosticerede borgere.
Ud fra prævalenstallene og befolkningsprognoser for de danske kommuner er det muligt at
fremskrive antallet af demente borgere i Syddjurs Kommune og i sammenligningskommunerne
(se tabel 3.4). Fremskrivningen af antallet af demente er behæftet med en vis usikkerhed, dels
pga. usikkerheden i forhold til prævalenstallene og dels usikkerheden fra den generelle
befolkningsprognose.
Tabel 3.4 Fremskrivning af antallet af demente, 2013 - 2040 (andel demente i aldersgruppen 60+)
2013
Syddjurs
Favrskov
Norddjurs
Stevns
Danmark

2015

2020

2025

2030

2035

2040

740

781

911

1078

1270

1451

1588

(6,2%)

(6,2%)

(6,6%)

(7,1%)

(7,7%)

(8,4%)

(9,0%)

649

677

782

926

1094

1260

1382

(6,1%)

(6,2%)

(6,5%)

(7,0%)

(7,6%)

(8,2%)

(8,7%)

713

757

856

959

1086

1221

1331

(6,6%)

(6,8%)

(7,0%)

(7,3%)

(7,8%)

(8,6%)

(9,4%)

388

408

469

545

630

707

760

(6,1%)

(6,2%)

(6,6%)

(7,1%)

(7,7%)

(8,5%)

(9,1%)

89.824

92.288

103.159

117.522

134.654

151.438

164.304

(6,6%)

(6,7%)

(6,9%)

(7,2%)

(7,7%

(8,3%)

(8,8%)

Som det fremgår af tabellen, stiger antallet af demente i både Syddjurs Kommune og i
sammenligningskommunerne. Tabellen viser også, at andelen af demente i ældregruppen stiger.
I Syddjurs Kommune anslås det, at 6,2 % af gruppen over 60 år aktuelt lider af demens. Andelen
forventes at være steget til 9,0% i 2040. At andelen af demente stiger skyldes formentligt, at
befolkningsvæksten, som tidligere beskrevet, i høj grad sker i aldersgruppen 80+. Da
forekomsten af demens stiger i takt med alderen, er det naturligt, at en større andel af borgere
over 80 år også vil give en større andel demente.
Ligesom der kan udregnes en dækningsprocent for de almindelig plejeboliger, er det muligt at
udregne dækningsprocenten for demensplejeboliger. Dette er gjort i tabel 3.5. I 2014 var der i
Syddjurs Kommune i alt 25 boliger beregnet til beboere med demens. Demensplejeboligerne er
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tilknyttet plejecentrene ved Frejasvænge (12) og Rosengården (13). Med 740 demente borgere
giver det en dækningsprocent på 3,37%. Hvis den aktuelle dækningsprocent skal bevares, skal

Tabel 3.5: Aktuel kapacitet og fremtidigt behov for demensplejeboliger i Syddjurs Kommune
Kapacitet
(dækningsprocent)

Behov for demensplejeboliger (difference til 2014)

2014

2025

2040

25 (3,37%)

36 (11)

54 (29)

der etableres 11 nye plejeboliger til demente frem mod 2025 og 29 frem mod 2040.
En forudsætning for de ovenstående behovsfremskrivninger for demensplejeboliger er, at den
aktuelle dækningsprocent også skal gælde i fremtiden. Hvis det derimod vurderes at være
nødvendigt at øge dækningsprocenten fremadrettet, vil behovet for at øge kapaciteten stige
tilsvarende.
Af Syddjurs Kommunes eget materiale fremgår det, at ca. 70% af borgerne i plejeboliger har en
demenssygdom eller demenslignende symptomer. Derudover skønnes det, at 8% af de
demensramte beboere i almindelige plejeboliger vil kunne have gavn af at bo i særlige
demensenheder. Skønnet indikerer, at behovet for demensplejeboliger er større, end den aktuelle
kapacitet afspejler. Hvis 8% af de eksisterende 254 almindelige plejeboliger omdannes til
demensplejeboliger, hvilket vil sige 20 af boligerne, vil fordelingen af almindelige plejeboliger og
demensplejeboliger i stedet være 234 og 45. I så fald vil demensplejeboligernes andel af det
samlede antal plejeboliger stige fra ca. 9% til ca. 16%.
Hvis kommunen ønsker, at dækningsprocenten for demensplejeboliger fremadrettet bedre skal
afspejle det skønnede behov, vil det være nødvendigt at etablere flere demensplejeboliger end
den oprindelige fremskrivning. Til gengæld vil behovet for nye almindelige plejeboliger være
tilsvarende mindre. Figur 3.3 illustrerer, hvordan fordelingen mellem almindelige plejeboliger og
demensplejeboliger kan ændres, så den bedre afspejler det skønnede behov.

Figur 3.3: Fordelingen mellem alm. plejeboliger og plejeboliger målrettet borgere med demens
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Udfordringer for Syddjurs Kommune

Som den ovenstående analyse viser, er der - hvis der udelukkende ses på de demografiske
udviklinger - et behov for at øge plejeboligkapaciteten i Syddjurs Kommune over de kommende
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år. Dette gælder for såvel almindelige plejeboliger som plejeboliger indrettet specifikt til demente
beboere.
Udfordringerne, som Syddjurs Kommune står overfor ift. plejeboligområdet, er oplistet nedenfor:
På landsplan forventes der over de kommende år en markant vækst i aldersgrupperne
65+ og 80+. I Syddjurs Kommune forventes væksten i de to grupper at være på hhv. 26,7%
og 76,4% frem mod 2026. Det lille fald i antal borgere under 65 år betyder, at de ældre vil
udgøre en stigende andel af den samlede befolkning.
I en ”alt andet lige”-situation, hvor dækningsprocenten for aldersgruppen ’65+’ fastholdes,
betyder befolkningstilvæksten, at der er behov for at opføre 75 nye plejeboliger frem mod
2026. Det tilsvarende tal er 213 nye plejeboliger, hvis dækningsprocenten for aldersgruppen
’80 +’ fastholdes.
Hvis dækningsprocenten ønskes ændret til 3,7% for aldersgruppen ’65+’ og 18% for
aldersgruppen ’80+’, vil behovet for nye plejeboliger frem mod 2026 i stedet være på hhv.
154 og 322.
Der er relativt stor geografisk forskel på stigningen i antallet af ældre. Størst er stigningen i
distrikt Øst. Derefter følger distrikterne Vest og Syd, hvor væksten er stort set ens. I distrikt
Nord forventes den mindste vækst. De geografiske forskelle er værd at indtænke i
placeringen af fremtidens plejeboliger.
Såfremt det besluttes at afhænde et eller flere af kommunens ældre plejecentre, vil behovet
for at opføre nye plejeboliger stige ud over det ovenfor skitserede.
På landsplan forventes antallet af borgere med demens at stige med ca. 80% frem mod
2040. I Syddjurs Kommune forventes væksten i demente at ligge nærmere 110% frem mod
2040. Forskellen skyldes, at aldersgruppen ’80+’, hvor forekomsten af demens er størst,
relativt set vokser mere i Syddjurs end på landsplan.
Forudsat at den aktuelle dækningsprocent for demensplejeboliger skal gælde fremover,
betyder demensudviklingen, at der skal etableres hhv. 11 og 29 nye demensplejeboliger
frem mod 2025 og 2040.
Det skønnes, at flere af beboerne i de almindelige plejeboliger vil have gavn af at bo i en
demensplejebolig. Derfor kan det være nødvendigt at ændre på forholdet mellem
almindelige plejeboliger og demensplejeboliger. Det vil medføre et større behov for
etablering af nye demensplejeboliger end først antaget.
En ændring i forholdet mellem almindelige plejeboliger og demensplejeboliger vil betyde, at
behovet for almindelige plejeboliger vil være tilsvarende mindre.
Det skal bemærkes, at ventelisten til en plejebolig i Syddjurs Kommune i sidste halvår 2014
har været meget vigende. Dette kan indikere, at man bør genoverveje Sektorplanens
sigtemål på 18% for dækningsprocenten.
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5 Scenarier for dækningsprocenter
I det følgende beskrives en række scenarier for udviklingen af plejeboligområdet i forhold til
dækningsprocenter.
Følgende scenarier beskrives:
Scenarie 1: Udbygning i Rønde og Frejasvænge samt udfasning af demensboliger i
Rosengården.
Scenarie 2: Samme som ovenstående men med yderligere udfasning af Ringparken i 2017.
Scenarie 3a og 3b: Syddjurs Kommunes oprindelige udbygningsplan både som i 2011 og med
de senere beslutninger.
Scenarie 4: Fastholdelse af dækningsprocent på 14.
Scenarie 5: Ændring af dækningsprocent til 15.
Scenarie 6: Ændring af dækningsprocent til 16.
Scenarie 7: Ændring af dækningsprocent til 17.
Scenarie 8: Ændring af dækningsprocent til 18.

Anbefaling
Det foreslås at arbejde videre med scenarie 2 samtidig med, at der i 2018 tages stilling til den
fremtidige udbygning, når de nye boliger i Rønde og Kolind står klar.
Baggrunden er, at ønsket om at bo i traditionelle plejeboliger er vigende i disse år samtidig med,
at der kommer flere ældre. For ikke at forbygge sig foreslås et forsigtighedsprincip, hvor
ventelisten følges nøje frem til indflytningen i de nye boliger i Rønde og Kolind. Med ventelisten
gennem det seneste år, vil behovet være dækket med de besluttede nybyggerier samt udfasning
af Ringparken i 2017. En dækningsgrad lige under de 14 % ser ud til at være tilfredsstillende.
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0
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0
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Kilde: Befolkningsprognose - Syddjurs Kommune 2014 - 2026; Nationalt Videnscenter for Demens
Note: Nationalt Videnscenter opererer med prævelansrater for demens for aldersgruppen 60+

Befolkning med demens (60+)
Dækningsprocent for demente

I alt demensplejeboliger

Befolkning (65+)
Dækningsprocent (65+)
Befolkning (80+)
Dækningsprocent (80+)

I alt plejeboliger (inkl. demens)

By
Ebeltoft

Plejecenter
Søhusparken

Scenarie 1: Udbygning af Rønde (40) og Frejasvænge (28); Udfasning af demensplejeboliger ved Rosengården (13)
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Kilde: Befolkningsprognose - Syddjurs Kommune 2014 - 2026; Nationalt Videnscenter for Demens
Note: Nationalt Videnscenter opererer med prævelansrater for demens for aldersgruppen 60+

Befolkning med demens (60+)
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By
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Scenarie 2: "Nedlæggelse af Ringparken i 2017", Udbygning af Rønde (40) og Frejasvænge (28); Udfasning af demenspleejboliger ved Rosengården (13), Udfasning af Ringparken (20)
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Kilde: Befolkningsprognose - Syddjurs Kommune 2014 - 2026; Nationalt Videnscenter for Demens
Note: Nationalt Videnscenter opererer med prævelansrater for demens for aldersgruppen 60+
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Scenarie 3a: "Syddjurs Kommunes oprindelige plan (Udbygningsplan plejeboliger - Nyt Scenarie 2)", Udbygning Rønde (68), Ringparken (35), Lyngparken (48); Omdannelse af demensplejeboliger Rosengården (13); Udfasning Lindebo (10),
Frejasvænge (12)
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Kilde: Befolkningsprognose - Syddjurs Kommune 2014 - 2026; Nationalt Videnscenter for Demens
Note: Nationalt Videnscenter opererer med prævelansrater for demens for aldersgruppen 60+

Befolkning med demens (60+)
Dækningsprocent for demente

I alt demensplejeboliger

Befolkning (65+)
Dækningsprocent (65+)
Befolkning (80+)
Dækningsprocent (80+)

I alt plejeboliger (inkl. demens)

By
Ebeltoft

Plejecenter
Søhusparken

Scenarie 3b: "Syddjurs Kommunes oprindelige plan (Udbygningsplan plejeboliger - Nyt Scenarie 2)" med senere beslutninger, Udbygning Rønde (40), Frejasvænge (28), Ringparken (35), Lyngparken (48); Omdannelse af demensplejeboliger
Rosengården (13)

Boliger og centre til ældre

Side 31 af 46

I alt
Ændring (+/-)
I alt
Ændring (+/-)

9.227
3,0%
1.893
14,7%

279

25

2014
254

781
3,2%

25

9.540
2,8%
1.942
13,9%

269

2015
244
-10
25
0

9.820
2,9%
2.041
14,0%

285

2016
260
16
25

10.096
3,0%
2.146
14,0%

300

2017
275
15
25

Kilde: Befolkningsprognose - Syddjurs Kommune 2014 - 2026; Nationalt Videnscenter for Demens
Note: Nationalt Videnscenter opererer med prævelansrater for demens for aldersgruppen 60+

Befolkning med demens (60+)
Dækningsprocent for demente

I alt demensplejeboliger

Befolkning (65+)
Dækningsprocent (65+)
Befolkning (80+)
Dækningsprocent (80+)

I alt plejeboliger (inkl. demens)

Demensplejebolig

Alm. Plejebolig

10.344
3,0%
2.249
14,0%

314

2018
289
14
25

10.627
3,1%
2.369
14,0%

331

2019
306
17
25

911
3,2%

30

10.852
3,2%
2.450
14,0%

342

2020
312
6
30
5

Scenarie 4: Fastholdelelse af nuværende dækningsprocent for 80+ på 14 samt fastholdelse af dækningsprocent for demente på 3,2

Beregningsmodel - Udbygning af plejeboliger i Syddjurs Kommune

11.012
3,3%
2.564
14,0%

358

2021
328
16
30

11.233
3,3%
2.688
14,0%

376

2022
346
18
30

11.376
3,4%
2.800
14,0%

391

2023
361
15
30

11.518
3,6%
2.956
14,0%

413

2024
383
22
30

1.078
3,2%

35

11.601
3,7%
3.111
14,0%

435

2025
400
17
35
5

11.707
4,0%
3.339
14,0%

466

2026
431
31
35

297
0%

10

2.167
1%
1.397
0%

197

10

187

Ændring 2015-2026

Boliger og centre til ældre

Side 32 af 46

I alt
Ændring (+/-)
I alt
Ændring (+/-)

9.227
3,0%
1.893
14,7%

279

25

2014
254

781
3,2%

25

9.540
2,8%
1.942
13,9%

269

2015
244
-10
25
0

9.820
3,1%
2.041
15,0%

306

2016
281
37
25

10.096
3,2%
2.146
15,0%

321

2017
296
15
25

Kilde: Befolkningsprognose - Syddjurs Kommune 2014 - 2026; Nationalt Videnscenter for Demens
Note: Nationalt Videnscenter opererer med prævelansrater for demens for aldersgruppen 60+

Befolkning med demens (60+)
Dækningsprocent for demente

I alt demensplejeboliger

Befolkning (65+)
Dækningsprocent (65+)
Befolkning (80+)
Dækningsprocent (80+)

I alt plejeboliger (inkl. demens)

Demensplejebolig

Alm. Plejebolig

10.344
3,3%
2.249
15,0%

337

2018
312
16
25

10.627
3,3%
2.369
15,0%

355

2019
330
18
25

Scenarie 5: Ændring af dækningsprocent for 80+ til 15 samt fastholdelse af dækningsprocent for demente på 3,2

Beregningsmodel - Udbygning af plejeboliger i Syddjurs Kommune

911
3,2%

30

10.852
3,4%
2.450
15,0%

367

2020
337
7
30
5

11.012
3,5%
2.564
15,0%

384

2021
354
17
30

11.233
3,6%
2.688
15,0%

402

2022
372
18
30

11.376
3,7%
2.800
15,0%

419

2023
389
17
30

11.518
3,8%
2.956
15,0%

442

2024
412
23
30

1.078
3,2%

35

11.601
4,0%
3.111
15,0%

466

2025
431
19
35
5

11.707
4,3%
3.339
15,0%

500

2026
465
34
35

297
0%

10

2.167
1%
1.397
1%

231

10

221

Ændring 2014-2026

Boliger og centre til ældre

Side 33 af 46

I alt
Ændring (+/-)
I alt
Ændring (+/-)

9.227
3,0%
1.893
14,7%

279

25

2014
254

781
3,2%

25

9.540
2,8%
1.942
13,9%

269

2015
244
-10
25
0

9.820
3,3%
2.041
16,0%

326

2016
301
57
25

10.096
3,4%
2.146
16,0%

343

2017
318
17
25

Kilde: Befolkningsprognose - Syddjurs Kommune 2014 - 2026; Nationalt Videnscenter for Demens
Note: Nationalt Videnscenter opererer med prævelansrater for demens for aldersgruppen 60+

Befolkning med demens (60+)
Dækningsprocent for demente

I alt demensplejeboliger

Befolkning (65+)
Dækningsprocent (65+)
Befolkning (80+)
Dækningsprocent (80+)

I alt plejeboliger (inkl. demens)

Demensplejebolig

Alm. Plejebolig

10.344
3,5%
2.249
16,0%

359

2018
334
16
25

10.627
3,6%
2.369
16,0%

378

2019
353
19
25

Scenarie 6: Ændring af dækningsprocent for 80+ til 16 samt fastholdelse af dækningsprocent for demente på 3,2

Beregningsmodel - Udbygning af plejeboliger i Syddjurs Kommune

911
3,2%

30

10.852
3,6%
2.450
16,0%

391

2020
361
8
30
5

11.012
3,7%
2.564
16,0%

410

2021
380
19
30

11.233
3,8%
2.688
16,0%

429

2022
399
19
30

11.376
3,9%
2.800
16,0%

447

2023
417
18
30

11.518
4,1%
2.956
16,0%

472

2024
442
25
30

1.078
3,2%

35

11.601
4,3%
3.111
16,0%

497

2025
462
20
35
5

11.707
4,6%
3.339
16,0%

533

2026
498
36
35

297
0%

10

2.167
2%
1.397
2%

254

10

244

Ændring 2014-2026

Boliger og centre til ældre

Side 34 af 46

I alt
Ændring (+/-)
I alt
Ændring (+/-)

9.227
3,0%
1.893
14,7%

279

25

2014
254

781
3,2%

25

9.540
2,8%
1.942
13,9%

269

2015
244
-10
25
0

9.820
3,5%
2.041
17,0%

346

2016
321
77
25

10.096
3,6%
2.146
17,0%

364

2017
339
18
25

Kilde: Befolkningsprognose - Syddjurs Kommune 2014 - 2026; Nationalt Videnscenter for Demens
Note: Nationalt Videnscenter opererer med prævelansrater for demens for aldersgruppen 60+

Befolkning med demens (60+)
Dækningsprocent for demente

I alt demensplejeboliger

Befolkning (65+)
Dækningsprocent (65+)
Befolkning (80+)
Dækningsprocent (80+)

I alt plejeboliger (inkl. demens)

Demensplejebolig

Alm. Plejebolig

10.344
3,7%
2.249
17,0%

382

2018
357
18
25

10.627
3,8%
2.369
17,0%

402

2019
377
20
25

Scenarie 7: Ændring af dækningsprocent for 80+ til 17 samt fastholdelse af dækningsprocent for demente på 3,2

Beregningsmodel - Udbygning af plejeboliger i Syddjurs Kommune

911
3,2%

30

10.852
3,8%
2.450
17,0%

416

2020
386
9
30
5

11.012
4,0%
2.564
17,0%

435

2021
405
19
30

11.233
4,1%
2.688
17,0%

456

2022
426
21
30

11.376
4,2%
2.800
17,0%

475

2023
445
19
30

11.518
4,4%
2.956
17,0%

502

2024
472
27
30

1.078
3,2%

35

11.601
4,6%
3.111
17,0%

528

2025
493
21
35
5

11.707
4,8%
3.339
17,0%

567

2026
532
39
35

297
0%

10

2.167
2%
1.397
3%

298

10

288

Ændring 2015-2026

Boliger og centre til ældre

Side 35 af 46

I alt
Ændring (+/-)
I alt
Ændring (+/-)

9.227
3,0%
1.893
14,7%

279

25

2014
254

781
3,2%

25

9.540
2,8%
1.942
13,9%

269

2015
244
-10
25
0

9.820
3,7%
2.041
18,0%

367

2016
342
98
25

10.096
3,8%
2.146
18,0%

386

2017
361
19
25

Kilde: Befolkningsprognose - Syddjurs Kommune 2014 - 2026; Nationalt Videnscenter for Demens
Note: Nationalt Videnscenter opererer med prævelansrater for demens for aldersgruppen 60+

Befolkning med demens (60+)
Dækningsprocent for demente

I alt demensplejeboliger

Befolkning (65+)
Dækningsprocent (65+)
Befolkning (80+)
Dækningsprocent (80+)

I alt plejeboliger (inkl. demens)

Demensplejebolig

Alm. Plejebolig

10.344
3,9%
2.249
18,0%

404

2018
379
18
25

10.627
4,0%
2.369
18,0%

426

2019
401
22
25

Scenarie 8: Ændring af dækningsprocent for 80+ til 18 samt fastholdelse af dækningsprocent for demente på 3,2

Beregningsmodel - Udbygning af plejeboliger i Syddjurs Kommune

911
3,2%

30

10.852
4,1%
2.450
18,0%

440

2020
410
9
30
5

11.012
4,2%
2.564
18,0%

461

2021
431
21
30

11.233
4,3%
2.688
18,0%

483

2022
453
22
30

11.376
4,4%
2.800
18,0%

503

2023
473
20
30

11.518
4,6%
2.956
18,0%

531

2024
501
28
30

1.078
3,2%

35

11.601
4,8%
3.111
18,0%

559

2025
524
23
35
5

11.707
5,1%
3.339
18,0%

600

2026
565
41
35

297
0%

10

2.167
2%
1.397
4%

331

10

321

Ændring 2015-2026

Boliger og centre til ældre

Boliger og centre til ældre

6 Budgetter

Idet følgende er opstillet driftsbudgetter for de beskrevne scenarier.

Samlet oversigt over udgifter i de forskellinge scenarier

Alle beløb i 2015-prisniveau

Nuværende plejeboliger
Scenarie 1
Scenarie 2
Scenarie 3a
Scenarie 3b

Kommunalt
drevne
enheder
Antal
plejeboliger

159
214
194
298
310

Udliciterede
enheder
Kommunalt drevne enheder
Antal
Lønudgift pr. Udgifter i alt
plejeboliger
plads
pr. plads

110
110
110
110
110

372.069
361.418
359.906
346.561
347.399

436.112
430.079
428.564
406.227
406.307

Udliciterede
enheder
Udgifter i alt
pr. plads

336.527
336.527
336.527
336.527
336.527

Alle enheder
Total udgift

106.359.758
129.054.836
120.159.336
158.073.608
162.973.130

Udgiften pr. plads for de kommunalt drevne enheder omfatter også udgifter til særlige
demensplejepladser.
Udgiften pr. plads i de nuværende demensplejeboliger på Rosengården og på Frejasvænge er:
567.458 kr.
Udgiften pr. plads i de kommende demensplejeboliger ved Frejasvænge jf. scenarie 2 er: 511.698
kr.

Side 36 af 46

Side 37 af 46

DriftsGrundmodul
modul
0
15.232.107
15.232.107 4.114.734
30.464.214 4.114.734

Lederløn Nattevagt
982.932
244.715
399.316
244.716
921.499
489.431
645.049
489.431
982.932
489.431
982.932
489.431
982.932
489.431
2.936.586 5.897.592

25

269

Forplejning Øvrig drift
115.768
1.103.724
115.768
1.103.724
231.535
2.207.447

deles om 2
Særlig tildeling pga. fælles TR
nattevagter

Særlig
tildeling
- ledelse
af to loVask kationer
181.404 282.753
99.852
181.551
121.002
229.836
242.006
481.162 188.502
1.536.812 471.255
1.548.986

319.134
319.134

Særlig
tildeling
382.961
414.874
112.883

Lokal
løndan- I alt - lønudgifter
nelse
44.292 6.472.222
32.527 5.904.998
73.568 10.403.485
55.468 7.061.870
41.685 7.576.202
47.525 8.039.800
54.991 13.700.373
350.056 59.158.950

372.069

Lønudgift
pr.
plads
539.352
454.231
346.783
336.280
378.810
382.848
326.199

Øvrige
driftsForplejudgifter
ning
123.882
675.842
238.916
732.047
551.346
1.689.339
385.942
1.182.537
651.335
722.555
212.008
407.449
300.577
2.309.103
7.718.872 2.464.006

Vask er budgetteret under andet profitcenter, men medtaget her svarende til tildelingsmodel

har samme
leder
får samme leder i løbet af 2015,
men der er budgetteret 2

55 er udliciteret - på 2
55 forskellige prisaftaler

I alt
12
13
30
21
20
21
42

KøkkenPlejeSygepleje
*) personale personale
130.123
32.755 4.190.286
139.837
35.485 4.538.391
197.945
81.888 8.344.721
168.187
57.322 5.525.412
200.207
54.592 5.258.385
378.260
57.322 5.523.191
343.266
114.643 11.045.446
434.007 44.425.831 1.557.824

6

Demens Skærmede
pladser
pladser
12
13
6

Beregnet på eksisterende plejeboliger - juni 2015

*) Den indregnede udgift svarer til 1 fuldtidsstilling. Derudover er der ansat yderligere 2 sygeplejersker, der er finansieret af ældrepuljen.

Total udgift

Udliciterede plejeboliger
Søhusparken (gl. afd.)
Søhusparken (ny afd.)
I alt - udliciterede pladser
Gennemsnit pr. plads

Kommunalt drevne plejeboliger
Frejasvænge
Rosengården - team 3
Rosengården - team 2
Rosengården - team 1
Ringparken
Lyngparken
Rønde
I alt - kommunalt drevne pladser
Gennemsnit pr. plads

Budget pr. 1. januar 2015

238

55
55

Søhusparken (gl. afd.)
Søhusparken (ny afd.)

I alt

24
21
20
21
42

Plejeboliger
Frejasvænge
Rosengården - team 3
Rosengården - team 2
Rosengården - team 1
Ringparken
Lyngparken
Rønde

Alm.
plader

Budget til plejeboligdrift, beløb i 2015-prisniveau

106.359.758

16.451.598
20.566.332
37.017.930

Udgifter
i alt
7.271.946
6.875.961
12.644.169
8.630.349
8.950.092
8.659.257
16.310.053
69.341.828

336.527

299.120
373.933

436.112

Udgifter
i alt pr.
plads
605.996
528.920
421.472
410.969
447.505
412.346
388.335

Boliger og centre til ældre

Side 38 af 46
40

40

25

15

DriftsGrundmodul
modul
0
15.232.107
15.232.107 4.114.734
30.464.214 4.114.734

489.431 1.156.391
809.473
489.431
982.932
489.431
982.932
489.431
978.862 1.965.864
3.426.017 7.863.456

55 er udliciteret - på 2
55 forskellige

Forplejning Øvrig drift
115.768
1.103.724
115.768
1.103.724
231.535
2.207.447

197.945 181.551
60.842 8.344.721
168.187 121.002
42.589 5.525.412
200.207 229.836
40.561 5.258.385
378.260 242.006
42.589 5.523.191
663.886 940.818
166.302 21.569.812
434.007 60.187.121 2.040.687 2.323.454

112.883

73.568 10.617.331
55.468 7.211.562
319.134 41.685 7.562.171
319.134 47.525 8.025.067
54.991 26.340.535
0 751.151 317.529 77.343.423

Særlig
tildeling
Lokal
- ledelse
af to lo- Særlig løndan- I alt - lønudgifter
nelse
Vask kationer tildeling
44.292 17.586.757
608.243

361.418

353.911
343.408
378.109
382.146
321.226

Lønudgift pr.
plads
439.669

691.885
1.689.339
484.319
1.182.537
651.335
722.555
212.008
407.449
4.508.249 1.271.000
10.762.936 3.930.547

Forplejning
2.252.807

Forudsætning Frejasvænge: Yderligere 1 nattevagt, særlig tildeling er fjernet
Forudsætning Rønde: Yderligere 1 nattevagt og 1 teamleder
Forudsætning Rosengården: Uændret 2 nattevagter, 2 teamledere fremover, den 3. teamleder overføres fuldt ud til Frejasvænge

Der er ikke medregnet yderligere udgifter til administration og service - vil blive vurderet senere.

Fødevarebudget i Rosengården reduceret fra 64 til 51 pladser

Øvrige
driftsudgifter
***)
620.000

129.054.836

16.451.598
20.566.332
37.017.930

12.998.554
8.878.418
8.936.061
8.644.524
32.119.783
92.036.906

Udgifter
i alt
20.459.563

40
0
Særlig tildeling pga. fælles TR
deles om 2
30 får samme leder i løbet af
nattevagter
21 2015, men der er budgetteret
20
21
82 Vask er budgetteret under andet profitcenter, men medtaget her svarende til tildelingsmodel

324

I alt

336.527

299.120
373.933

430.079

433.285
422.782
446.803
411.644
391.705

Udgifter
i alt pr.
plads
511.489

Udbygning i Rønde og Frejasvænge - nedlæggelse af demenspladserne
i Rosengården

*) Den indregnede udgift svarer til 1 fuldtidsstilling. Derudover er der ansat yderligere 2 sygeplejersker, der er finansieret af ældrepuljen.
**) Nedlæggelsen af boliger i Rosengården kan medføre en kommunal udgift til lejetab, såfremt der ikke findes anden anvendelse for boligerne - udgiften er ikke medregnet i denne oversigt
15.500 kr. pr. plads
***) Øvrige udgifter i Rønde og Frejasvænge er beregnet som gennemsnit af alle de nuværende pladser

Total udgift

Udliciterede plejeboliger
Søhusparken (gl. afd.)
Søhusparken (ny afd.)
I alt - udliciterede pladser
Gennemsnit pr. plads

Kommunalt drevne plejeboliger
Frejasvænge
Rosengården - team 3 **)
Rosengården - team 2
Rosengården - team 1
Ringparken
Lyngparken
Rønde
I alt - kommunalt drevne pladser
Gennemsnit pr. plads

Pleje- KøkkenSygepleje
*) personale personale
Lederløn Nattevagt
432.203
81.123 13.965.601
489.431 1.965.864

6

Skærmed
e pladser
Demens pladser
til- og
eksist.
afgang
eksist.
28
12
-13
13
6

Budget udregnet på grundlag af principperne i budget 2015 - samt prisniveau 2015

238

55
55

Søhusparken (gl. afd.)
Søhusparken (ny afd.)

I alt

24
21
20
21
42

Alm. plader
til- og
afgang
eksist.

Frejasvænge
Rosengården - team 3
Rosengården - team 2
Rosengården - team 1
Ringparken
Lyngparken
Rønde

Plejeboliger

Budget til plejeboligdrift - Scenarie 1, beløb i 2015-prisniveau

Boliger og centre til ældre

Side 39 af 46
20

40

-20

25

15

Demens pladser
til- og
afgang
eksist.
28
12
-13
13

181.551
121.002
242.006
940.818
2.093.618

197.945
168.187
378.260
663.886
1.840.481

8.344.721
5.525.412

46.980 5.523.191
183.446 21.569.812
434.007 54.928.737

Forplejning Øvrig drift
115.768
1.103.724
115.768
1.103.724
231.535
2.207.447

1.156.391
809.473

982.932
1.965.864
6.880.524

Driftsmodul
0
4.114.734
4.114.734

489.431
489.431

489.431
978.862
2.936.586

Grundmodul
15.232.107
15.232.107
30.464.214

67.114
46.980

Nattevagt
1.965.864

0

Særlig
tildeling
- ledelse
af to loVask kationer
608.243

304

359.906

382.355
321.435

47.525 8.029.458
54.991 26.357.679
432.017 275.844 69.821.813
319.134

Forudsætning Frejasvænge: Yderligere 1 nattevagt, særlig tildeling er fjernet
Forudsætning Rønde: Yderligere 1 nattevagt og 1 teamleder
Forudsætning Rosengården: Uændret 2 nattevagter, 2 teamledere fremover, den 3. teamleder overføres fuldt ud til Frejasvænge

Der er ikke medregnet yderligere udgifter til administration og service - vil blive vurderet senere.

Fødevarebudget i Rosengården reduceret fra 64 til 51 pladser

691.885
484.319

Øvrige
driftsudgifter
***)
620.000

212.008
407.449
4.508.249 1.271.000
10.040.381 3.279.212

1.689.339
1.182.537

354.120
343.617

73.568 10.623.603
55.468 7.215.953

112.883

Forplejning
2.252.807

Lønudgift pr.
plads
439.878

Lokal
Særlig løndan- I alt - lønudgifter
nelse
tildeling
44.292 17.595.120

55 er udliciteret - på 2
55 forskellige prisaftaler

120.159.336

16.451.598
20.566.332
37.017.930

8.648.915
32.136.928
83.141.406

13.004.827
8.882.809

Udgifter
i alt
20.467.927

40
0
Særlig tildeling pga. fælles TR
deles om 2
30 får samme leder i løbet af 2015,
nattevagter
21 men der er budgetteret 2
0
21
82 Vask er budgetteret under andet profitcenter, men medtaget her svarende til tildelingsmodel

Lederløn
489.431

6

6

I alt

336.527

299.120
373.933

428.564

411.853
391.914

433.494
422.991

Udgifter
i alt pr.
plads
511.698

Udbygning i Rønde og Frejasvænge - nedlæggelse af demenspladserne i
Rosengården og Ringparken

*) Den indregnede udgift svarer til 1 fuldtidsstilling. Derudover er der ansat yderligere 2 sygeplejersker, der er finansieret af ældrepuljen.
**) Nedlæggelsen af boliger i Rosengården kan medføre en kommunal udgift til lejetab, såfremt der ikke findes anden anvendelse for boligerne - udgiften er ikke medregnet i denne oversigt
15.500 kr. pr. plads
***) Øvrige udgifter i Rønde og Frejasvænge er beregnet som gennemsnit af alle de nuværende pladser

Total udgift

Udliciterede plejeboliger
Søhusparken (gl. afd.)
Søhusparken (ny afd.)
I alt - udliciterede pladser
Gennemsnit pr. plads

Kommunalt drevne plejeboliger
Frejasvænge
Rosengården - team 3 **)
Rosengården - team 2
Rosengården - team 1
Ringparken
Lyngparken
Rønde
I alt - kommunalt drevne pladser
Gennemsnit pr. plads

eksist.

Skærmede
pladser

KøkkenPlejeSygepleje
*) personale personale
432.203
89.486 13.965.601

Budget udregnet på grundlag af principperne i budget 2015 - samt prisniveau 2015

238

55
55

Søhusparken (gl. afd.)
Søhusparken (ny afd.)

I alt

24
21
20
21
42

Alm. plader
til- og
afgang
eksist.

Frejasvænge
Rosengården - team 3
Rosengården - team 2
Rosengården - team 1
Ringparken
Lyngparken
Rønde

Plejeboliger

Budget til plejeboligdrift - Scenarie 2, beløb i 2015-prisniveau

Boliger og centre til ældre
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55
55

238

Søhusparken (gl. afd.)
Søhusparken (ny afd.)

I alt

124

35
48
28

13

25

12
13

15

40

-12
-13

Demens pladser
til- og
afgang
eksist.

104.693
197.945
168.187
546.619
1.245.484
1.001.038
3.263.966

Driftsmodul
0
4.114.734
4.114.734

Grundmodul
15.232.107
15.232.107
30.464.214

Forplejning Øvrig drift
115.768
1.103.724
115.768
1.103.724
231.535
2.207.447

3.419.187
8.344.721
5.525.412
14.467.134
18.150.570
32.378.276
82.285.299

399.316
921.499
645.049
1.965.864
1.965.864
2.948.796
8.846.388

198.831
458.842
321.189
978.862
978.862
1.468.293
4.404.879

18.933
43.692
30.584
80.102
100.492
160.204
434.007

Nattevagt

Lederløn

75.634
181.551
121.002
629.423
789.587
1.409.857
3.207.053
0

Særlig
tildeling
- ledelse
af to loVask kationer

408

414.874
112.883

32.527
73.568
55.468
41.685
47.525
54.991
527.757 305.764

Lokal
Særlig løndannelse
tildeling

I alt - lønudgifter
0
0
4.663.996
10.334.699
6.866.891
18.709.690
23.278.384
39.421.454
103.275.113

346.561

358.769
344.490
326.995
340.176
337.368
358.377

Lønudgift pr.
plads

238.916
732.047
551.346
1.689.339
385.942
1.182.537
852.500
1.987.026
1.338.761 1.069.500
6.047.651 1.705.000
12.977.361 4.803.204

Forplejning

Forudsætning Lindebo og Frejasvænge fjernes
Forudsætning Rønde: Yderligere 2 nattevagt og 2 teamledere
Forudsætning Rosengården: Uændret 2 nattevagter, 2 teamledere fremover selvom der er uændret antal pladser (men ingen demenspl).
Forudsætning Ringparken: Yderligere 1 nattevagt, yderligere 1 teamleder, særlig tildeling er fjernet
Forudsætning Lyngparken: Yderligere 1 nattevagt, yderligere 1 teamleder, særlig tildeling er fjernet

Der er ikke medregnet yderligere udgifter til administration og service - vil blive vurderet senere.

Øvrige
driftsudgifter
***)

158.073.608

16.451.598
20.566.332
37.017.930

Udgifter
i alt
0
0
5.634.959
12.575.384
8.435.370
21.549.216
25.686.645
47.174.105
121.055.678

er udliciteret - på 2
forskellige prisaftaler

Særlig tildeling pga. fælles TR

55
55

deles om 2
nattevagter

Vask er budgetteret under andet profitcenter, men medtaget her svarende til tildelingsmodel

Deles om 2 ledere

0
0
13
30
21
55
69
110

I alt

336.527

299.120
373.933

406.227

433.458
419.179
401.684
391.804
372.270
428.855

Udgifter
i alt pr.
plads

Udbygning i Rønde (68 boliger), Ringparken (35), Lyngparken (48),
omdannelse af demensboliger i Rosengården (13); udfasning af Lindebo
(10) og Frejasvænge (12)

*) Den indregnede udgift svarer til 1 fuldtidsstilling. Derudover er der ansat yderligere 2 sygeplejersker, der er finansieret af ældrepuljen. Der er ikke indregnet yderligere til sygepleje i denne beregning
15.500 kr. pr. plads
***) Øvrige udgifter til nye plejeboliger er beregnet som gennemsnit af alle de nuværende pladser

Total udgift

Udliciterede plejeboliger
Søhusparken (gl. afd.)
Søhusparken (ny afd.)
I alt - udliciterede pladser
Gennemsnit pr. plads

Kommunalt drevne plejeboliger
Lindebo
Frejasvænge
Rosengården - team 3
Rosengården - team 2
Rosengården - team 1
Ringparken
Lyngparken
Rønde
I alt - kommunalt drevne pladser
Gennemsnit pr. plads

6

6

eksist.

Skærmede
pladser

KøkkenPlejeSygepleje
*) personale personale

Budget udregnet på grundlag af principperne i budget 2015 - samt prisniveau 2015

24
21
20
21
42

Alm. plader
til- og
afgang
eksist.
-10
10

Lindebo
Frejasvænge
Rosengården - team 3
Rosengården - team 2
Rosengården - team 1
Ringparken
Lyngparken
Rønde

Plejeboliger

Budget til plejeboligdrift - Scenarie 3a, beløb i 2015-prisniveau

Boliger og centre til ældre

Side 41 af 46
55
55
238

Søhusparken (gl. afd.)
Søhusparken (ny afd.)

I alt

136

35
48
40

13

25

12
13

15

28
-13

Demens pladser
til- og
afgang
eksist.

432.203
104.693
197.945
168.187
546.619
1.245.484
663.886
3.359.017

Driftsmodul
0
4.114.734
4.114.734

Grundmodul
15.232.107
15.232.107
30.464.214

Forplejning Øvrig drift
115.768
1.103.724
115.768
1.103.724
231.535
2.207.447

13.965.601
3.419.187
8.344.721
5.525.412
14.467.134
18.150.570
21.569.812
85.442.437

1.965.864
399.316
921.499
645.049
1.965.864
1.965.864
1.965.864
9.829.320

489.431
198.831
458.842
321.189
978.862
978.862
978.862
4.404.879

56.001
18.200
42.001
29.400
77.001
96.602
114.802
434.007

Nattevagt

Lederløn
608.243
75.634
181.551
121.002
629.423
789.587
940.818
3.346.256
0

Særlig
tildeling
- ledelse
af to loVask kationer

420

414.874
112.883

44.292
32.527
73.568
55.468
41.685
47.525
54.991
527.757 350.056

Lokal
Særlig løndannelse
tildeling

I alt - lønudgifter
0
17.561.635
4.663.263
10.333.008
6.865.707
18.706.589
23.274.494
26.289.035
107.693.730

347.399

439.041
358.713
344.434
326.938
340.120
337.312
320.598

Lønudgift pr.
plads

Forudsætning Frejasvænge: Yderligere 1 nattevagt, særlig tildeling er fjernet
Forudsætning Rønde: Yderligere 2 nattevagt og 2 teamledere
Forudsætning Rosengården: Uændret 2 nattevagter, 2 teamledere fremover selvom der er uændret antal pladser (men ingen demenspl).
Forudsætning Ringparken: Yderligere 1 nattevagt, yderligere 1 teamleder, særlig tildeling er fjernet
Forudsætning Lyngparken: Yderligere 1 nattevagt, yderligere 1 teamleder, særlig tildeling er fjernet

Der er ikke medregnet yderligere udgifter til administration og service - vil blive vurderet senere.

Øvrige
driftsudgifter
201.500
2.252.807
238.916
732.047
551.346
1.689.339
385.942
1.182.537
852.500
1.987.026
1.338.761 1.069.500
4.508.249 1.271.000
13.690.766 4.570.704

Forplejning

162.973.130

16.451.598
20.566.332
37.017.930

Udgifter
i alt
0
20.015.942
5.634.226
12.573.693
8.434.186
21.546.115
25.682.755
32.068.284
125.955.200

er udliciteret - på 2
forskellige prisaftaler

Særlig tildeling pga. fælles TR

55
55

deles om 2
nattevagter

Vask er budgetteret under andet profitcenter, men medtaget her svarende til tildelingsmodel

Deles om 2 ledere

0
40
13
30
21
55
69
82

I alt

Udbygning i Rønde (40 boliger), Ringparken (35), Lyngparken (48),
Frejasvænge (28), omdannelse af demensboliger i Rosengården (13)

*) Den indregnede udgift svarer til 1 fuldtidsstilling. Derudover er der ansat yderligere 2 sygeplejersker, der er finansieret af ældrepuljen. Der er ikke indregnet yderligere til sygepleje i denne beregning
15.500 kr. pr. plads
***) Øvrige udgifter til nye plejeboliger er beregnet som gennemsnit af alle de nuværende pladser

Total udgift

Udliciterede plejeboliger
Søhusparken (gl. afd.)
Søhusparken (ny afd.)
I alt - udliciterede pladser
Gennemsnit pr. plads

Kommunalt drevne plejeboliger
Lindebo
Frejasvænge
Rosengården - team 3
Rosengården - team 2
Rosengården - team 1
Ringparken
Lyngparken
Rønde
I alt - kommunalt drevne pladser
Gennemsnit pr. plads

6

6

eksist.

Skærmede
pladser

KøkkenPlejeSygepleje
*) personale personale

Budget udregnet på grundlag af principperne i budget 2015 - samt prisniveau 2015

24
21
20
21
42

Alm. plader
til- og
afgang
eksist.
-10
10

Lindebo
Frejasvænge
Rosengården - team 3
Rosengården - team 2
Rosengården - team 1
Ringparken
Lyngparken
Rønde

Plejeboliger

Budget til plejeboligdrift - Scenarie 3b, beløb i 2015-prisniveau

336.527

299.120
373.933

406.307

500.399
433.402
419.123
401.628
391.748
372.214
391.077

Udgifter
i alt pr.
plads

Boliger og centre til ældre

Boliger og centre til ældre

Scenarie 4, 5, 6, 7 og 8, beløb i 2015-prisniveau
Disse scenarier kan ikke umiddelbart sættes ind i modellen, fordi der ikke er en opdeling i enheder osv.
Der er derfor beregnet en gennesnitlig udgift for henholdvis en almindelig plejeboligplads og en demens plejeboligplads.
Der mangler i beregningen udgifter til teamleder, nattevagt og sygepleje.
Udgiften er beregnet således:
Alm. plejeboligplads

Demens plejeboligplads

Plejepersonale (incl. køkken og vaskeri)
Forplejning
Øvrige omkostninger

282.616,00
54.979,00
15.500,00

375.151,00
54.979,00
15.500,00

Udgift pr. plads

353.095,00

445.630,00
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7 Centre
Området ”Træning og aktivitet” har i de seneste år undergået en betydelig udvikling – både
strukturelt og organisatorisk. Udviklingen har medført store effektiviseringsgevinster.
Der blev i forbindelse med udviklingsarbejdet udarbejdet følgende vision for Træning og
Aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune:
”Trænings- og aktivitetsområdet er kendt for en målrettet, udviklingsorienteret og
konkurrencedygtig træningsindsats og en bred vifte af aktivitetstilbud. Borgeren oplever
åbenhed, venlighed og imødekommenhed.”
Visionen er ledsaget af en række målsætninger og principper, som de enkelte organisatoriske
enheder skal leve op til.

7.1

Strukturel og organisatorisk omlægning

Overordnet har den strukturelle omlægning ført til en samling af genoptræning og aktiviteter på
færre fysiske enheder med det formål at rationalisere driften, men samtidig sikre fagligt stærkere
enheder og kvalitet i tilbud til borgerne:


Ambulant genoptræning efter Sundhedslovens §140 samt den overvejende del af genoptræning
efter Servicelovens §86 stk. 1 er samlet på Ambulant Genoptræningscenter Syddjurs beliggende i
Tirstrup.



Den vedligeholdende træning og aktivitet med visiterede tilbud efter servicelovens § 86 stk. 2 blev
samlet på 4 dagcentre i kommunen.



De åbne centerfunktioner med frivillighed som drivkraft finder fortsat sted på 9 aktivitetscentre. 2
frivillighedskoordinatorer understøtter dette arbejde.



Rehab Syddjurs omfattende intensiv døgngenoptræning samt dagrehabiliteringstilbud til borgere
med følger efter erhvervet hjerneskade. Er samlet fra 2013 i Tirstrup, hvor kommunens øvrige
midlertidige døgnpladser er placeret.



Der er etableret en hjerneskadekoordinatorfunktion.



Træning og Aktivitet er organiseret i 3 aftalestyrede enheder. – Rehab Syddjurs, Ambulant
Genoptræningscenter Syddjurs og Vedligeholdende Træning og Aktivitet.



Ledelsen er reduceret kvantitativt, så der nu er 3 ledere og kun ét ledelsesniveau mod tidligere 1
overordnet leder samt 4 teamledere.



Der er i forbindelse med hele omlægningen sket en budgetmæssig driftsreduktion på området med
1,7 mio. kr./år.



Kvalitetsstandarder beskriver serviceniveauet inden for områdets tilbud og ydelser.



Kompetenceudvikling har været i fokus for at sikre høj kvalitet i tilbud til borgerne.
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7.2

Vedligeholdende Træning og Aktivitet - VTA

VTA Syddjurs - Vedligeholdende Træning og Aktivitet Syddjurs Kommune - foregår på 5
adresser, nemlig Bakkegården i Ebeltoft, Lyngparken i Knebel, Ringparken i Ryomgård,
Rosengården i Hornslet og det nye center ved Søhusparken i Ebeltoft.
Tilbuddene omfatter borgere med behov for tilbud om målrettet vedligeholdende træning efter
Servicelovens § 86. stk. 1 for at forhindre funktionstab og for at fastholde og/eller forbedre det
hidtidige funktionsniveau og mestringsevne. Der motiveres til at arbejde med at vedligeholde og
forbedre fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser.
Formålet er desuden at bevare borgernes selvstændige livsførelse, livskvalitet og deltagelse i
samfundet.
VTA centre i Syddjurs Kommune

Ringparken,
Ryomgaard
NORD

VEST
ØST

Rosengården,
Hornslet
SYD

Lyngparken,
Knebel

Bakkegården,
Ebeltoft

Søhusparken,
Ebeltoft

De overordnede mål er at skabe levende og inspirerende dagcentermiljøer.
Der tilbydes målrettede trænings– og aktivitetstilbud i sociale sammenhænge, som positivt kan
påvirke menneskers kompetencer vedr. mestringsevner.
Langt størstedelen af træningen foregår på hold indenfor følgende kategorier:
Fysisk træning – ex. gymnastik
Aktivitetstræning – ex. kreativitet, sociale relationer, ADL el.lign.
 Funktionstræning
 Kognitiv træning
 Råd - og vejledning.



Der udfærdiges, i samarbejde mellem borger (og eventuelt pårørende) og fagperson, en aftale for
træningsforløbet med angivelse af skriftlige mål.
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Undervejs i træningsforløbet kan relevant personale – eksempelvis personalet som yder
personlig og praktisk bistand i hjemmet, kontaktes med henblik på at overføre indøvede rutiner og
færdigheder.
Der er løbende opfølgning vedr. udnyttelsen af pladserne på det vedligeholdende træning– og
aktivitetsområde, bl.a. igennem fremmøde statistik. Der er samlet en kapacitet til ca. 650 aktive
borgere til vedligeholdende træning og aktivitetstilbud ad gangen på de 5 lokale centre.
Der har været en betydelig tilgang af nyvisiterede borgere i de senere år. Derfor arbejdes der i
stor udstrækning med udslusning til andre tilbud i klubber og foreninger, til selvtræning eller til
tilbud i åbne center regi.
Dog er de borgere, der henvises fra visitationen til VTA, jo karakteriseret ved at have problemer
med funktionsnedsættelser på enten det fysiske, det psykiske eller nok så væsentlig - det sociale
område. Ensomhedsproblematikker er et centralt og væsentligt interventionsområde i VTA. Her
er det i sagens natur meget vigtigt at knytte an til andre tilbud ved evt. afslutning.
Men de fleste er mennesker med store dysfunktioner, og i praksis kan en hel del ikke afsluttes,
men er henvist til vedvarende støtte - evt. afbrudt af kortere eller længere pauser på VTA.
Der har været gennemført flere brugertilfredshedsundersøgelser. Undersøgelserne viser, at der
er en meget høj tilfredshed på alle 5 centre.

7.3

Genoptræning på VTA

VTA løser også opgaver vedr. genoptræning, jf. § 86, stk. 1, hvor borgerne ikke har været på
sygehus. Dette er oftest til ældre og svækkede borgere, hvor det giver den bedste mening, at
tilbud gives i lokalområdet, eks. for at undgå lang transporttid og/eller for at udnytte den mulige
kobling til social støtte og eks. netværksmuligheder ved ensomhedsproblematikker. Samlet set
gør dette sig gældende for ca. 20% af de borgere, der visiteres til genoptræning efter § 86 stk. 1 eller rundt regnet 30 borgere om året.
Egentlig genoptræning, jf. sundhedsloven § 140 gives kun i begrænset omfang - og her især til
borgere i plejebolig.

7.4

Åben center § 79 området på VTA

VTA bruger også store ressourcer på at samarbejde med - og understøtte - åbne aktivitetstilbud
ledet af frivillige, jf. § 79 i serviceloven.
Der er ca. 400 registrerede frivillige tovholdere/holdledere på Ældreområdet - langt størstedelen
har deres primære tilknytning til VTA.
VTA har udpeget 2 koordinatorer på området. Denne formaliserede koordinering vurderes som
uundværlig i bestræbelserne på at skabe målrettet udvikling og fornyelse til området.
Koordinatorerne har hænderne fulde - og virker i flere sammenhænge udenfor VTA’s rammer
med diverse projekter, bl.a. samarbejde med mange private klubber og foreninger som
Ældresagen, pensionistforeninger, sygdomsorganisationer som Kræftens bekæmpelse o. lign.
Deres primære arbejde er dog at samarbejde med de 8 centerråd, der er den demokratiske
forankring af det brugerstyrede arbejde, der udover de 5 hovedcentre finder sted på de
aktivitetscentre, som næsten udelukkende drives af frivillige kræfter, nemlig Lindegården i Mørke,
A-huset i Rønde, Vikingegården i Kolind og Seniorhuset i Tirstrup.
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Der er brugerbetaling til de åbne centeraktiviteter, og ca. 800 borgere er tilmeldt denne
brugerbetaling.
Åbne centre i Syddjurs Kommune

Ringparken,
Huset i
Ryomgaard
Pindstrup
NORD

Lindegården,
Mørke

Seniorhuset,
Tirstrup

VEST

ØST

Rosengården,
Hornslet
A-huset, Rønde
SYD

Lyngparken,
Knebel

7.5

Vikingegården,
Kolind

Bakkegården,
Ebeltoft

Søhusparken,
Ebeltoft

Hverdagsrehabilitering i plejeboliger og Syddjurs træner for en bedre fremtid

De to store tiltag med fokus på hverdagsrehabilitering er organisatorisk forankret i VTA.
Disse to tiltag har ikke blot vist meget store økonomiske gevinster, men også tilført ældreområdet
et øget fokus på godt arbejdsmiljø og øget livskvalitet for borgerne.

Anbefaling
Det foreslås, at centret i Ringparken, Ryomgård, udbygges og moderniseres og rettes særligt
mod de ”unge ældre”
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1. Ramme
1.1 Indledning
Denne rapport er KLK’s afrapportering af potentialeafdækning og
effektiviseringer i Syddjurs Kommune på familieområdet.
Baggrunden for rapporten er Byrådets beslutning af d. 25. februar 2015,
hvor det blev besluttet at få foretaget analyser på budgetreduktioner for
samlet set 150 mio. kr. over tre år. Byrådet besluttede, at den foreløbige
fordeling af bidrag ser således ud:
Beskæftigelsesområdet:
Familieområdet:
Socialområdet:
Ældre- og sundhedsområdet:
Skole- og dagtilbudsområdet:

60
20
20
20
30

mio.
mio.
mio.
mio.
mio.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Afrapporteringen er lavet på baggrund af materialegennemgang og tal fra
Syddjurs Kommune, og gennemførte interview og workshops med chefer,
ledere og medarbejdere i organisationen. Den overordnede
potentialevurdering er sket på baggrund af indhentede data fra
sammenlignelige kommuner. Rapporten indledes med en oversigt over
KLK’s forslag – og nærmere bestemt vurderinger og anbefalinger.
Rapporten indeholder hernæst en beskrivelse af den økonomiske udvikling
i hovedtræk, og en sammenligning af området med i andre kommuner.
Derefter er der en uddybende beskrivelse af KLK´s budgetforslag.
Læsevejledning (og sammenhængen med kommunens egne forslag)
Denne rapport skal læses som et selvstændigt bidrag til
effektiviseringsopgaven i Syddjurs Kommune. KLK er således eneansvarlig
for vurderinger, anbefalinger og forslag. Men der har samtidig været en tæt
dialog mellem kommunen og KLK i analyseforløbet, og der er således
generelt tilstræbt sammenhæng mellem KLK´s forslag og kommunens egne
budgetforslag.
Herunder især at det beregningsmæssige og talmæssige grundlag for
begge sæt af forslag er konsistent og sammenhængende af hensyn til den
videre politiske og administrative proces i Syddjurs Kommune.
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1.2 KLK´s forslag på familieområdet
KLK´s forslag kan kort resumeres således:

1.2.1 Regulering af budgetgrundlag vedr. faldende børnetal
KLK vurderer, at budgettet vedrørende forebyggende foranstaltninger med
fordel kan demografireguleres, således at udgiften pr. 0-22 årig fastholdes
på 2015 niveau. På denne baggrund foreslår KLK, at budgettet til
forebyggende foranstaltninger fremadrettet reguleres med antallet af børn
og unge i overslagsårene, svarende til en reduktioner af budgettet på 0,6
mio. kr. i 2016 stigende til 1,8 mio. kr. i 2018.

1.2.2 Rekonstruktion af Familieværket og justering af
forsyningsstrategi
Det er KLK´s vurdering, at der til den realiserede hjemtagning af opgaver1
og driften af Familieværket knytter sig store udfordringer. Hjemtagningen
har altovervejende været økonomisk motiveret, og som sådan isoleret set
en succes, idet opgaverne svarende til ca. 5 mio. kr. løses inden for et
uændret rammebudget. Dette må alt andet lige betegnes som en væsentlig
produktivitetsforbedring.
Men de hjemtagne opgaver har skullet løftes af en udførerorganisation, der
hverken i forhold til faktisk organisering eller arbejdstilrettelæggelse er
styrket eller ændret i overensstemmelse med de nye krav og opgaver. Der
findes således hverken i Familieværket eller kommunen generelt nogen
sikker viden om effekt og progression (eller mangel på samme) for de
berørte børn, unge og familier sammenlignet med tidligere. Der er dog
generelt i Familieafdelingen igangsat et udviklingsarbejde med netop fokus
på større effektorientering i det socialfaglige og socialpædagogiske
arbejde. I forhold til den aktuelle organisering af Familieværket, er det
således KLK´s vurdering, at denne især afspejler historisk praksis, og
reelt ikke er tilpasset det seneste års udfordringer og nye krav.
Det er ligeledes KLK´s vurdering, at der generelt i kommunen savnes en
tydelig forsyningsstrategi. Det vil sige en samlet og systematisk
stillingtagen til hvem, der leverer hvilke tilbud. Netop hjemtagningen af
opgaver det seneste 1½ år er en relevant anledning til at evaluere
erfaringerne herfra. Herunder bør det sikres, at en fremtidig
forsyningsstrategi løbende efterprøves og justeres i takt med, at der høstes
erfaringer og resultater.
1

Når der både her og senere i rapporten omtales ”hjemtagning”, skal det understreges at der netop er tale om
hjemtagning af opgaver fremadrettet og når der er en naturlig anledning – og ikke ved pludselige flytninger af børn
og unge.
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Endelig er det KLK's vurdering, at den manglende fælles faglige metode
og fælles fagligt sprog er en væsentlig udfordring i samarbejdet mellem
myndighedsafdelingen og Familieværket.
Det gælder generelt for KLK's forslag vedrørende Familieværket, at
forslagene retter sig mod forbedret styring af Familieværket og forbedret
fagligt samarbejde mellem myndighedsafdelingen og Familieværket.
Forslagene giver i sig selv ikke mulighed for at beregne et økonomisk
potentiale, men er en forudsætning for realisering af forbedret faglig og
økonomisk styring af Familieværket og dermed for realisering af
Familieafdelingens allerede og kommende indsatser for at realisere
økonomiske potentialer.
På baggrund heraf foreslår KLK:
 At Familieværket også fremadrettet rammestyres i kombination med
opgørelser over de forventede og faktiske aktiviteter som udføres på
Familieværket. Formålet med budgetlægning og registrering af
aktiviteterne på Familieværket er for at give et videnbaseret
grundlag for kapacitetsudnyttelse, organisering og økonomistyring i
Familieværket.
 At der sker en rekonstruktion af Familieværket ved opdeling i hhv. et
børne- og et unge-team for at tilpasse organisering på
Familieværket til den aktuelle opgaveløsning. Det vil sige 0-11 år og
12-17 år. I forbindelse med denne rekonstruktion bør
samarbejdspraksis med myndighedsområdet inddrages. Isoleret set
medfører rekonstruktionen af Familieværket hverken mer- eller
mindreudgifter, men skal snarere ses som en forudsætning for en
skærpet styringspraksis
 At der etableres et fælles fagligt sprog med udgangspunkt i ICS
metoden på tværs af myndighedsafdelingen og Familieværket. Det
fælles faglige sprog skal danne grundlag for et fælles børnesyn og
fælles forståelse af børnene- og de unges udfordringer, ressourcer,
potentialer samt målene med de iværksatte indsatser. Formålet
hermed er dels en styrkelse af det faglige samarbejde mellem de to
områder dels en forbedret styring af indsatser og økonomi i
Familieværket
Endvidere foreslår KLK, at Syddjurs Kommune udarbejder en
forsyningsstrategi for tilbud på familieområdet. Det kan med fordel fremgå
af forsyningsstrategien hvilke typer af tilbud kommunen selv ønsker at
tilbyde fx gennem Familieværket, og hvilke typer af mere specialiserede
tilbud kommunen vil købe i andre kommuner eller i specialiserede private
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opholdssteder. Dette forslag skal ses i sammenhæng med sektorplanen og
den generelle tilbudsudvikling, der netop nu pågår på området.

1.2.3 Overgang fra ung til voksen og efterværn
Det er KLK´s vurdering, at efterværnsområdet bagudrettet ikke i
tilstrækkelig grad har været præget af en tydelig og stringent
afgørelsespraksis, hvilket er den væsentligste årsag til et forholdsvist stort
samlet aktivitets- og udgiftsniveau. Det er i forlængelse heraf også KLK´s
vurdering, at der på efterværnsområdet er mulighed for at realisere et
råderum ved en ny og strammere praksis. Dette råderum vedr. især selve
længden på efterværnforløbene og en langt tydeligere ”exit-strategi” i form
af større orientering mod uddannelse og beskæftigelse for de enkelte unge
i forløbene. Herunder en mindsket anvendelse af døgntilbud til fordel for
støtte i lejlighed eller eget værelser, mentorordninger mv. Det er således
KLK´s vurdering, at der kan realiseres et samlet råderum på 3,0 mio.
kr. – heraf 1,0 mio. kr. i 2016 stigende til fuld virkning fra 2017 og frem.
KLK foreslår, at budgetansvar og afgørelseskompetence vedr. efterværn
flyttes fra Familieafdelingen til Jobcentret. Det ændrer ikke i sig selv ved
selve samarbejdsflade- og overgangsudfordringen. Men det skal netop
understøtte en langt stærkere orientering mod de unges uddannelses- og
beskæftigelse muligheder. KLK anbefaler videre, at overgangsdrøftelser for
så vidt angår unge døgnanbragte fremskyndes i forhold til i dag. Det vil
sige, at koordineringen og drøftelserne mellem skoler, Familie- og
Jobcentret allerede påbegyndes før udskoling ved det 15. år med henblik
på bedre planlægning af uddannelse og beskæftigelse for de unge.

1.2.4 Sundhedsplejen
Det er KLK´s vurdering, at de omprioriteringer der er sket i
Sundhedsplejen som følge af et markant faldende fødselstal og børnetal på
0-6 års området, samlet er i god overensstemmelse med Sundhedslovens
intention om at tilgodese børn og unge med særlige behov. Men det er
samtidig KLK´s vurdering, at rammevilkårene for driften af Sundhedsplejen
er ændret i en sådan grad, at en politiske stillingtagen til aktiviteter er både
relevant og nødvendig.
Det er videre KLK´s vurdering, at der kan realiseres et råderum
svarende til 0,6 mio. kr. i Sundhedsplejen med fuld virkning fra 2016 og
frem. Reduktionen svarer til 10% af budgettet for Sundhedsplejen, og er
dermed en delvis regulering af et endnu større fald i børnetal og fødsler.
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1.2.5 Børneterapeuterne
Det er KLK´s vurdering, at der ikke på det foreliggende analysegrundlag
kan ske umiddelbare og prioriteringsmæssige ændringer i forhold til
Børneterapeuterne. Af samme grund har KLK ingen forslag på dette
område.

1.2.6 Budget og styring
Det er KLK’s vurdering, at der er behov for styringsmæssige
opstramninger på baggrund af erfaringerne med store tillægsbevillinger fra
2011-2014. KLK er opmærksom på, at Familieområdet allerede har
iværksat initiativer på dette område og skal bl.a. på denne baggrund
supplerer med følgende:
KLK foreslår, at Familieområdet fastholder sin rammestyring og
videreudvikler den aktivitets- og effektstyringen som er påbegyndt, samtidig
med at der i budgettet indarbejdes de økonomiske målsætninger, i form af
de anbefalede budgetreduktioner, bl.a. som følge af demografireguleringer
m.v.

2. Forudsætninger og rammer på området
2.1 Forudsætninger og rammer på området
Familieområdet omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov. De
store udgiftsområder vedrører døgnanbringelser, dvs. udgifter til
plejefamilier og opholdssteder samt døgninstitutioner for børn og unge.
Hertil kommer hele den forebyggende indsats i forhold til vanskeligt stillede
børn og unge og deres familier.
Den overordnede økonomiske styring af området er kendetegnet ved
følgende:


Familieværket er grundlæggende rammestyret. Rammen er fastlagt
på baggrund af historik, og efterfølgende korrigeret med pris- og
lønudviklingen, (ramme)besparelser, budgettilpasninger m.m. I
forbindelse med hjemtagelse af borgere i 2014, tilpassede
Familieværket opgaverne for at kunne rumme de nye opgaver inden
for en uændret økonomisk ramme



Budgettet til de øvrige områder er fastsat som rammebudgetter på
baggrund af historik og efterfølgende tilpasninger i forbindelse med
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pris og lønregulering og politiske beslutninger. Mens budgetrammen
til anbringelser er beregnet på baggrund af forventede antal og
gennemsnitspriser for de forskellige anbringelsestyper (jf.
Politikerhånbogen s. 148)

 Områdets styring er under opbygning, idet ”området forventes
styrbart inden for de givne rammer for økonomi og faglig kvalitet og
udvikling på området (der) følges tæt i 2014-2016 i form af målbare
milepæle” (Politikerhåndbogen 2015, s. 140)
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2.2 Familieområdets regnskab og budget
Syddjurs Kommunes udgifter til familieområdet er fra regnskab 2012 til
budget 2015 faldet fra 165 mio. kr. til 148 mio. kr. Faldet på 17 mio. kr.
dækker dog over, at der i 2013 var et forbrug på 175 mio. kr. og i 2014 på
160 mio. kr.
Tabel 1: Regnskab 2012-2014 og budget 2015-2018 for familieområdet (kr.) 2016 p/l
R2012

R2013

R2014

B2015

B2016

B2017-18

Pædagogiskpsykologisk
rådgivning m.v.
Specialpædagogisk
bistand til børn i
førskolealderen

10,6

11,2

9,3

9,4

9,0

9,0

0,0

0,0

0,7

0,8

0,8

0,8

Kommunal
genoptræning og
vedligeholdelsestræ
ning
Kommunal
sundhedstjeneste
Indtægter fra den
centrale
refusionsordning
Særlige dagtilbud
og særlige klubber
Plejefamilier og
opholdssteder mv.
for børn og unge
Forebyggende
foranstaltninger for
børn og unge
Døgninstitutioner
for børn og unge
Sikrede
døgninstitutioner
m.v. for børn og
unge
Rådgivning og
rådgivningsinstituti
oner

1,8

1,9

1,8

2,1

2,1

2,1

5,9

5,7

6,2

6,1

6,1

6,1

-2,2

-5,2

-4,3

-2,9

-2,9

-2,9

5,5

6,8

5,8

4,9

4,9

4,9

49,8

56,9

54,1

48,8

44,2

44,3

42,9

39,6

35,2

29,0

32,5

32,5

28,3

33,5

27,6

26,3

21,9

22,0

1,5

1,4

1,6

1,6

1,6

1,6

4,4

7,4

6,4

6,0

3,6

3,6

16,6

16,4

15,0

16,1

15,5

15,5

Sociale formål
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165,1

175,5

159,5

148,2

139,3

139,3

121,0

129,9

116,9

104,1

98,6

98,7

100

107,3

96,6

86,0

81,5

81,6

I alt
Sum ECO-konti*
Index, ECO-konti

Kilde: Syddjurs Kommune, økonomisystemet
Note: Budgettet i overslagsårene 2017 til 2018 er uændret.
*: ECO-(nøgletals)-konti er: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, Forebyggende foranstaltninger og
Døgninstitutioner for børn og unge. De anvendes til at beregne det økonomiske potentiale.

Ses der isoleret på udgifterne til de 3 konti vedr. Plejefamilier og
opholdssteder for børn og unge, Forebyggende foranstaltninger og
Døgninstitutioner for børn og unge, ses en tilsvarende udvikling. Disse
konti er særligt interessante fordi de anvendes til at beregne det
økonomiske potentiale, se neden for.
Fra 2015 til 2017/2018 er det besluttet, at nedsætte budgettet til
familieområdet med 9 mio. kr. Faldet i budgettet gælder posterne
plejefamilier/opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge (9 mio.
kr.), mens budgettet til forebyggende foranstaltninger forventes at stige
med 3,5 mio. kr.
Korrektionen af budgettet på disse områder er sket på baggrund af politiske
beslutninger på baggrund af voksende forbrug i perioden 2010 - 2013.
Udgangspunktet for reduktionerne har været, at bedre styring på området
kunne give lavere udgifter.
Der er således ikke sket en reduktion af budgettet på baggrund af den
forventede udvikling i antallet af 0-22 årige. Det skyldes, at der på
familieområdets budget ikke er sket nogen demografiregulering, som det fx
(delvist) sker på dagtilbudsområdet.
Tilsvarende sker der ingen demografiregulering på den kommunale
sundhedstjeneste (sundhedsplejen), hvor budgettet har været stabilt
gennem årene til trods for, at antallet af fødsler er faldet med 30 % fra 2008
til 2014, jf. Danmarks Statistik. Tilsvarende er antallet af 0-22 årige faldet
med 2 % i samme periode.
Fra 2015 til 2018 forventes antallet af 0-22 årige af falde med 648
personer, svarende til 6 %, jf. Figur 1. Det svarer således til, at der er 1/16
færre børn og unge, der ikke skal modtage service i Syddjurs Kommune
om fire år.
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2.3 Samlet potentiale for budgetreduktion på
familieområdet
Antallet af børn og unge i familieafdelingens målgruppe har betydning for
hvilket ressourcetræk, der vil være på området. KLK’s erfaring er, at ca.
1/10 af en kommunes børn og unge kommer i kontakt med familieområdet i
løbet af ét år. Udviklingen i kommunens demografi har således også
betydning for ressourcetrækket på området. Med baggrund i Syddjurs
Kommunes befolkningsprognose kan de potentielle økonomiske
konsekvenser af de faldende antal børn og unge beregnes.
Da kommunens budget til udsatte børn og unge ikke fremadrettet er
korrigeret i forhold til den demografiske udvikling, beregnes de potentielle
økonomiske konsekvenser af det faldende befolkningstal på baggrund af
budget 2015. Der kan dermed beregnes et økonomisk potentiale på
familieområdet ved det faldende antal børn og unge i Syddjurs Kommune
på 2 mio. kr. i 2016 voksende til 6 mio. kr. i 2018
Sammenholdes de budgetterede udgifter i 2015 til familieområdet i
Syddjurs Kommune med udgiftsbehovet, er udgifterne 17 % højere, når der
tages hensyn til socioøkonomiske forhold. Dette indikerer en mulig
reduktion af budgettet på ca. 16 mio. kr., jf. Tabel 2.
Tabel 2: Potentiale-afdækning i forhold til budget 2015-2018 (mio. kr. 2016 p/l)
B15
Antal 0 – 22 årige
Nuvær. budget ECOkonti (mio. kr)
Kr./0-22 årige – ECOkonti (1.000 kr.)
Økonomisk potentiale
ved demografisk
regulering (mio. kr.) i
fhtl budget 2015.
Potentiale i forhold til
udgiftsbehov (B2015)
Potentiale i alt

FB16

FB17

FB18

10.848

10.624

10.415

10.200

104,1

98,6

98,7

98,7

9,6

9,3

9,5

9,5

0
-

2

4

6

16

16

16

18

20

22

-

Kilde: Syddjurs Kommune budget, befolkningsprognose, ECO-nøgletal samt egen beregninger
Note: Potentiale beløb er afrundet til nærmeste tusind
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*: ECO-(nøgletals)-konti er: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, Forebyggende foranstaltninger og
Døgninstitutioner for børn og unge. De anvendes til at beregne det økonomiske potentiale.

En kommunes udgiftsbehov er en teoretisk beregning, hvor der tages
udgangspunkt i de faktiske kommunale udgifter, og hvor de samlede
kommunale udgifter for hele landet anses for at være udtryk for det
samlede kommunale udgiftsbehov. Opgørelsen af kommunernes
udgiftsbehov afspejler det udgiftspres, som kommunerne står over for som
en følge af befolkningens størrelse, alderssammensætningen og det
socioøkonomiske udgiftsbehov.
Tages der således udgangspunkt i Syddjurs Kommunes demografi og
udgiftsbehov, er det samlede økonomiske potentiale på Familieområdet
i alt 22 mio. kr. i 2018. Dette potentiale er en teoretisk bruttoberegning,
som fx ikke tager højde for den reduktion, der allerede er besluttet på
området i budgettet for 2016. Beregningen kan heller ikke kobles direkte til
de konkrete budgetforslag, der fremgår af denne rapport.
Syddjurs Kommune er allerede i gang med omfattende omlægninger af
myndighedsarbejdet og indsatserne på Familieområdet, og udviklingen i
det økonomiske forbrug på området indikerer, at kommunen er godt på vej,
da udgifterne til forebyggende foranstaltninger og anbringelser fra 2013 til
2014 er faldet med 1.000 kr. pr. 0 – 22 årig i kommunen jvf. Tabel 3,
nedenfor.
Det er KLK’s vurdering, at det økonomiske potentiale på 22 mio. kr. frem
mod 2018 indikerer, at kommunen har god mulighed for at have succes
med også fremadrettet at nedbringe udgifter ved fortsættelse af den
systematiske indsats, der allerede er igangsat. For at realisere det
økonomiske potentiale kræves der en bred indsats omfattende den
samlede faglige tilrettelæggelse og styring rettet mod en mål- og
resultatorienteret tilrettelæggelse og tilgang til indsatserne for børn og unge
med særlige behov. Omlægningerne børn derudover omfatte både
organisering, styring og sagsbehandlingen på området, hvilket er i
overensstemmelse med både kommunens egne initiativer går og KLK’s
supplerende forslag nedenfor.

2.4 Overordnet sammenligning af udgifter og nøgletal
Som det fremgår af nedenstående tabeller, og som tidligere nævnt, har den
udgiftsmæssige udvikling i Syddjurs Kommune overordnet været præget af
en stigning frem mod 2013. Her oplevede man et udgiftsmæssigt klimaks,
som siden har været helt centralt i den økonomiske styring på området.
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Tabel 3: Familieafdelingens udgifter til børn og unge pr. 0-22 årige, regnskab 2011-2014 (2016
priser)
Kr.
Plejefamilier og opholdssteder
Døgninstitutioner
Forebyggende foranstaltninger
I alt

2011
3.518
2.247
3.358
9.123

2012

2013

2014

4.359
2.611
3.752
10.721

5.046
3.098
3.510
11.654

4.877
2.635
3.172
10.684

Kilde: Syddjurs Kommune og egne beregninger
Tabel 4: Familieafdelingens udgifter til børn og unge pr. 0-22 årige, regnskab 2011-2014 (faste
priser)
2011
Plejefamilier og opholdssteder
Forebyggende foranstaltninger
Døgninstitutioner

2012

100
100
100

2013

124
116
112

2014

143
138
105

139
117
94

Kilde: Syddjurs Kommune og egne beregninger
Denne udvikling præger også sammenligningen i Tabel 5 med en socioøkonomisk udvalgt sammenligningsgruppe af kommuner2 og niveauet for
alle kommuner i regionen. Udgiftsniveauet i Syddjurs Kommune er opgjort
pr. barn/ung til knap 10% højere end sammenlignelige kommuner.
Tabel 5: Udgifter til børn og unge pr. 0-22 årige (regnskab 2014)
Kr.
Plejefamilier og opholdssteder
Forebyggende foranstaltninger
Døgninstitutioner
I alt

Syddjurs

Saml. gruppe

4.724
3.268
2.488
10.480

4.926
2.492
2.179
9.597

Regionen
3.851
2.534
1.902
8.287

Kilde: ECO-nøgletal 8.61

I Tabel 6 er anbringelsestilbøjeligheden pr. barn/ung angivet for en udvalgt
række af sammenligningskommunerne. Som det fremgår, har
anbringelsestilbøjeligheden i Syddjurs Kommune særligt fra 2013-2014
været faldende.

2

Sammenligningskommunerne er: Hjørring, Thisted, Struer, Frederikshavn, Vejle, (Syddjurs), Vejen, Esbjerg,
Morsø, Mariagerfjord, Kerteminde og Vesthimmerland Kommuner. Rækkefølgen angiver et stigende udgiftsbehov –
altså Hjørring har det mindste udgiftsbehov og Vesthimmerland har det højeste udgiftsbehov.
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Tabel 6: Antal anbragte børn og unge pr. 1.000 0-22 årige
2011
8,9
7,4
9,1
9,9
10,4
9,4

Vejen
Vejle
Syddjurs
Vesthimmerlands
Mariagerfjord
Hjørring

2012
8,9
7,3
8,9
9,5
10,8
9,6

2013

2014K2

9,0
7,3
8,8
8,4
10,5
9,7

Ændring '11-’14

8,9
7,0
7,9
8,8
10,1
10,2

-0,3
-5,3
-12,6
-11,4
-3,1
9,0

Kilde: Ankestyrelsen, Anbringelsesstatistikken og Danmarks Statistiks befolkningsdata

Der tegner sig således følgende overordnede billede:
 Udgiftsniveauet er kulmineret i 2013 – siden er der sket en mærkbar
nedgang
 Udgiftsniveauet i Syddjurs Kommune er fortsat noget over niveauet
for sammenligningskommunerne
 Særligt i forhold til de forebyggende foranstaltninger er niveauet
højere end i sammenligningskommunerne
I forlængelse ovenstående har kommunen de senere år haft væsentlig fald
i børnetallet – fx faldt antallet af fødsler fra 2008 til 2014 med 30%. I Figur
1 nedenfor er udviklingen i antallet af 0-22 årige angivet for perioden 2015
til 2018.
Figur 1: Fald i antal 0-6 årige, 7-14 årige, 15-18 årige og 19-22 årige fra 2015 til 2018 i %

Kilde: Syddjurs Kommunes befolkningsprognose 2015
Note: Antallet af 19-22 stiger med 17 personer i perioden, svarende til en stigning på 0,7 %.

Tabel 7 viser den forventede ændring i antal af børn og unge frem til 2018.
Frem til 2018 falder antallet af 0-22 årige således med i alt 648 børn og
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unge. På baggrund af denne udvikling har KLK angivet et reduktionsforslag
nedenfor i afsnit 2.5.1.
Tabel 7: Ændring antal børn og unge i forhold til 2015 (akkumuleret)

2016

2017

0-6 årige
-90
-152
7-14 årige
-102
-182
15-18 årige
-39
-104
19-22 årige
6
4
0-22 årige
-224
-433
Kilde: Syddjurs Kommunes befolkningsprognose 2015

2018
-284
-161
-220
17
-648

3. Forslag til budgetreduktioner på
familieområdet
KLK har følgende forslag til budgetreduktioner på familieområdet:

3.1 Regulering af budgettet som følge af faldende børnetal
Det samlede børnetal for gruppen 0-22 årige er faldende i hele
budgetperioden. Faldet er på 6 %, jf. Figur 1. Et fald i målgruppen vil
isoleret set fører til en mindre tilgang af udsatte bøn. Dette fald er aktuelt
ikke indregnet i budgetterne på området.
Som anført i afsnit 2.3 ovenfor, kan det samlede økonomiske potentiale
ved demografiregulering af budgettet på familieområdet beregnes til 6 mio.
kr. i 2018, som kan henføres til forebyggende foranstaltninger og
anbringelser.
Det er KLK’s erfaring, at udgifterne til anbringelser kun i ringe omfang
varierer med udviklingen i antallet af børn og unge i en kommune blandt
andet på grund af det forholdsvis lave antal og de høje udgifter forbundet
med de enkelte anbringelser.
Det samme gør sig ikke gældende for udgifterne til forebyggende
foranstaltninger, der i højere grad variere med udviklingen i antallet af børn
og unge i en kommune.
Hvis udgiften pr. 0-22 årig fastholdes i hele budgetperioden vil der, som
følge af det faldende børnetal kunne frigøres 1,8 mio. kr. på
forebyggelsesområdet i 2018. Tallene i Tabel 8 er beregnet på baggrund af
Syddjurs Kommunes budget og befolkningsprognose.
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Tabel 8: Demografipotentiale vedr. forebyggende foranstaltninger til børn og unge pr. 0-22
årige, budget 2015-2018
2015
Forebyggende foranstaltninger (mio. kr.)
Antal 0-22 årige
Kr. pr. 0-22 årige
Økonomisk potentiale (mio. kr.)

2016

30,7
10.848
2.830
0

30,7
10.624
2.890
0,6

2017
30,7
10.415
2.948
1,2

2018
30,7
10.200
3.010
1,8

Kilde: Syddjurs Kommunes budget 2015-2018, Administrationsoversigten. Syddjurs Kommunes
befolkningsprognose og egne beregninger
KLK vurderer, at budgettet vedrørende forebyggende foranstaltninger med
fordel kan demografireguleres, således at udgiften pr. 0-22 årig fastholdes
på 2015 niveau. På denne baggrund foreslår KLK, at budgettet til
forebyggende foranstaltninger fremadrettet reguleres med antallet af børn
og unge i overslagsårene, svarende til en reduktioner af budgettet på 0,6
mio. kr. i 2016 stigende til 1,8 mio. kr. i 2018.

3.2 Rekonstruktion af Familieværket og justering af
forsyningsstrategi
Aktiviteterne i Familieværket kan – med udgangspunkt i budgettet for 20153
illustreres som angivet nedenfor:
Figur 2:

Familieværket - Budget 2015 i 1.000 kr.
1.006
2.910
8.757

11.884

Unge

3

Dag

Handibase

Ledelse/adm.

Opgjort i brutto-tal
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Familieværkets budget er i 2015 26 mio. kr., og udgør således 20 % af det
samlede budget på familieområdet. Familieværket er økonomisk
rammestyret, og budgettet reguleres derfor ikke i forhold til mængde eller
indhold i de aktiviteter familieværket skal varetage.
Fra primo 2014 og fremefter har Familieværket overtaget opgaver til en
værdi af fem mio. kr. fra eksterne leverandører. Familieværkets budget er
ikke blevet justeret i forbindelse med overtagelsen af disse opgaver, og der
er dermed opnået en samlet besparelse af kommunens udgifter på
Familieområdet på fem mio. kr.
Hjemtagningen af opgaverne til Familieværket har medført en markant
ændring i opgavesammensætning og styringspraksis.
Denne udvikling handler for det første om en øget hjemtagning af både
dag- og døgntilbud sammenlignet med tidligere. Hjemtagningen af opgaver
de seneste to år drejer sig især om ungeområdet (Kolind og Feldballe),
overvågning og støtte af samvær og forebyggende foranstaltninger i
dagtimerne. Samlet løser Familieværket i dag således hjemtaget opgaver
svarende til ca. 5 mio. kr. inden for den samme budgetmæssige ramme
som tidligere. For det andet – og i sammenhæng hermed - har man forladt
den tidligere aktivitetsbaserede afregning/styring til fordel for en udpræget
rammestyring. Denne samlede udvikling skyldes især det generelle
udgiftspres på området fra 2013 og frem, og skal således ses som et
meget konkret svar på de budgetoverskrivelser som Familie oplevede i
2013.
Netop fordi rammebudgettet på Familieværket trods hjemtagningen (og alt
andet lige) er uændret, har det været nødvendigt at foretage en række
interne ned- og omprioriteringer af opgaverne generelt i Familieværket. Det
har bl.a. betydet, at en række tilbud af tidlig og forebyggende karakter er
lukket helt ned eller begrænset i omfang og aktivitet. Denne proces har dog
været vanskeliggjort af, at der ikke løbende har været et overblik over
hvilke og hvor mange opgaver, der skulle hjemtages til Familieværket. Der
er fx nævnt en konkret usikkerhedsmargen mellem, at der blev varslet
hjemtagning af 120 familier, men reelt kun viste sig at komme ca. 70.
Til gengæld kan selve organiseringen af Familienetværket ikke siges at
være ændret i takt med hjemtagningen og omprioriteringen af opgaverne.
Der er i efteråret 2014 sket en række justeringer i arbejdsdeling mellem
teams og ledelse i Familieværket, men disse justeringer synes ikke
proportionale med de væsentligt ændrede driftsvilkår.
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Der knytter sig således helt aktuelt to væsentlige udfordringer til driften af
Familienetværket. Dels hersker der internt i centret og blandt
medarbejderne en udpræget usikkerhed med hensyn til retning og strategi i
forbindelse med hjemtagningen. Der savnes således en tydelighed i forhold
til hvilke opgaver, der skal prioriteres i hverdagen – og hvilke der ikke skal.
Dels peges der på, at man i nogle sammenhænge oplever at påtage sig
opgaver, som rækker ud over de kompetencer og det erfaringsgrundlag,
der findes i organisationen. I denne sammenhæng peges der
samstemmende både i og uden for Familieværket på døgntilbuddet for
unge i Feldballe som et eksempel herpå. Det bør dog samtidig nævnes, at
der også på tværs i hele organisationen peges på ungegrupperne i Kolind
som et eksempel på, at der er etableret et velfungerende tilbud –
sammenlignet med de tilbud, som de samme unge tidligere fik i eksternt
regi.
En yderligere – og tredje – væsentlig udfordring er fraværet af et fælles
fagligt sprog mellem myndighedsområdet og Familieværket. Det kommer
tydeligst til udtryk i forhold til implementeringen af ”ICS” som faglig
standard på myndighedsområdet. ICS er en faglig standard, som i dag
anvendes af den altovervejende del af kommunerne på
myndighedsområdet, og som fx har en afgørende betydning for, hvordan
man som rådgiver både praktisk og metodisk vurderer beskyttelses- og
risikofaktorer i forhold til det enkelte barn. Det sker både ved børnefaglige
undersøgelser og det generelle opfølgningsarbejde. Men ICS er til trods
herfor ukendt for medarbejderne i Familieværket. Et andet væsentligt
eksempel på fraværet af et fælles fagligt sprog er anvendelsen af tidlige
indsatser jf. Servicelovens § 11, stk. 34. Her opleves der i Familieværket en
betydelig efterspørgsel fra myndighedsområdet, men der savnes en
tydelighed i forhold til, hvornår og hvordan disse tidlige indsatser anvendes.
Det vil både sige en utydelighed i forhold til, hvem der er i målgruppen, og
hvilken udstrækning og intensitet de enkelte forløb skal have. Samlet kan
man i forhold til fraværet af et fælles fagligt sprog sige, at dette opleves af
både myndighedsområdet og Familieværket.
Det er KLK´s vurdering, at der til den realiserede hjemtagning af opgaver
og driften af Familieværket knytter sig store udfordringer. Hjemtagningen
har altovervejende været økonomisk motiveret, og som sådan isoleret set
en succes, idet opgaverne svarende til ca. 5 mio. kr. løses inden for et
uændret rammebudget. Dette må alt andet lige betegnes som en væsentlig
produktivitetsforbedring.

4

Denne mulighed blev indført med Barnets Reform, og skal sikre hurtig og tidlig hjælp til børn og unge, hvor der
ikke vurderes behov for børnefaglige undersøgelser og længerevarende foranstaltninger
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Men de hjemtagne opgaver har skullet løftes af en udførerorganisation, der
hverken i forhold til faktisk organisering eller arbejdstilrettelæggelse er
styrket eller ændret i overensstemmelse med de nye krav og opgaver. Der
findes således hverken i Familieværket eller kommunen generelt nogen
sikker viden om effekt og progression5 (eller mangel på samme) for de
berørte børn, unge og familier sammenlignet med tidligere. Der er dog
generelt i Familieafdelingen igangsat et udviklingsarbejde med netop fokus
på større effektorientering i det socialfaglige og socialpædagogiske
arbejde. I forhold til den aktuelle organisering af Familieværket, er det
således KLK´s vurdering, at denne især afspejler historisk praksis, og
reelt ikke er tilpasset det seneste års udfordringer og nye krav.
Det er ligeledes KLK´s vurdering, at der generelt i kommunen savnes en
tydelig forsyningsstrategi. Det vil sige en samlet og systematisk
stillingtagen til hvem der leverer hvilke tilbud. Netop hjemtagningen af
opgaver det seneste 1½ år er en relevant anledning til at evaluere
erfaringerne herfra. Herunder bør det sikres, at en fremtidig
forsyningsstrategi løbende efterprøves og justeres i takt med at der høstes
erfaringer og resultater.
Endelig er det KLK's vurdering, at den manglende fælles faglige metode
og sprog er en væsentlig udfordring i samarbejdet mellem
myndighedsafdelingen og Familieværket.
Det gælder generelt for KLK's forslag vedrørende Familieværket, at
forslagene retter sig mod forbedret styring af Familieværket og forbedret
fagligt samarbejde mellem myndighedsafdelingen og Familieværket.
Forslagene giver i sig selv ikke mulighed for at beregne et økonomisk
potentiale, men er en forudsætning for realisering af forbedret faglig og
økonomisk styring af Familieværket og dermed for realisering af
Familieafdelingens allerede og kommende indsatser for at realisere
økonomiske potentialer.
På baggrund heraf foreslår KLK:
 At Familieværket også fremadrettet rammestyres i kombination med
opgørelser over de forventede og faktiske aktiviteter som udføres på
Familieværket. Formålet med budgetlægning og registrering af
aktiviteterne på Familieværket er for at give et videnbaseret
grundlag for kapacitetsudnyttelse, organisering og økonomistyring i
Familieværket.
 At der sker en rekonstruktion af Familieværket ved opdeling i hhv. et
børne- og et unge-team for at tilpasse organisering på
5

Denne udfordring gælder den altovervejende del af kommunerne, og kan fx ses i lyset af erfaringerne fra det
såkaldte Sverigesprogram i Herning Kommune (jf. evaluering af KORA og Metodecentret)
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Familieværket til den aktuelle opgaveløsning. Det vil sige 0-11 år og
12-17 år. I forbindelse med denne rekonstruktion bør
samarbejdspraksis med myndighedsområdet inddrages. Isoleret set
medfører rekonstruktionen af Familieværket hverken mer- eller
mindreudgifter, men skal snarere ses som en forudsætning for en
skærpet styringspraksis
At der etableres et fælles fagligt sprog med udgangspunkt i ICS
metoden på tværs af myndighedsafdelingen og Familieværket. Det
fælles faglige sprog skal danne grundlag for et fælles børnesyn og
fælles forståelse af børnene- og de unges udfordringer, ressourcer,
potentialer samt målene med de iværksatte indsatser. Formålet
hermed er dels en styrkelse af det faglige samarbejde mellem de to
områder dels en forbedret styring af indsatser og økonomi i
Familieværket

Endvidere foreslår KLK, at Syddjurs Kommune udarbejder en
forsyningsstrategi for tilbud på familieområdet. Det kan med fordel fremgå
af forsyningsstrategien hvilke typer af tilbud kommunen selv ønsker at
tilbyde fx gennem Familieværket og hvilke typer af mere specialiserede
tilbud kommunen vil købe i andre kommuner eller i specialiserede private
opholdssteder. Dette forslag skal ses i sammenhæng med sektorplanen og
den generelle tilbudsudvikling, der netop nu pågår på området.

3.3 Overgang fra ung til voksen og efterværn
Der har i de seneste år været stor fokus på overgangen fra ung til voksen i
Syddjurs Kommune. Dette fokus ses også i andre kommuner, og handler
især om stigende bevidsthed om, hvor afgørende denne overgang og
snitflade er. Der har de seneste år været øget fokus på samarbejdet
mellem Familieområdet og Voksen-/Handicapområdet ved de unges
overgang til voksenområdet, og der er etableret faste procedurer for
samarbejdet.
I denne sammenhæng adresseres efterværnsområdet. Det vil sige, de
sociale indsatser, der tilbydes fra det fyldte 18. år med henblik på at
understøtte de enkelte unges mulighed for en selvstændig tilværelse. Der
er aktuelt disponeret 67 efterværnsforløb med en samlet årlig udgift på 19
mio. kr.6 Det svarer til en gennemsnitlig årlig udgift på knap 284.000 kr. pr.
ung. Det bør dog nævnes at 5,5 mio. kr. af den samlede udgift vedrører
unge fra andre kommuner med ophold i Syddjurs Kommune (fx
efterskoleophold).

6

Kilde: Opgørelse i Familieafdelingen pr. 21. april 2015
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Det er KLK´s erfaring, at disse forløb spænder fra meget begrænsede
indsatser – fx kontaktperson få gange ugentligt/månedligt og/eller støtte til
eget værelse – til meget omfattende indsatser – fx videreførelse af en
døgnanbringelse i kortere eller længere tid. Det samme må antages at gøre
sig gældende i Syddjurs Kommune, og understøttes af tabellen nedenfor,
hvoraf det fremgår, at ca. halvdelen af efterværnsforløbene sker som
døgnophold.
Det fremgår videre, at tilbøjeligheden til efterværn i døgnophold har været
stigende i Syddjurs Kommune fra 2010-137, og noget højere end på
landsplan, hvor det typisk er hvert tredje efterværnforløb der sker med
døgnophold. Godt 1/3 af disse ophold sker på
opholdssteder/døgninstitutioner, men knap en 1/3 er ”uoplyst” og dermed
ikke fordelt på anbringelsessted. Hovedparten af de resterende placeringer
sker i plejefamilier.
Tabel 9: Antal 18-22 årige med døgnophold i efterværn i Syddjurs Kommune og
sammenlignings kommuner
2010
Thisted
Struer
Syddjurs
Vejen
Morsø
Mariagerfjord
Kerteminde
Vesthimmerland

2011

10
6
22
17
9
31
8
23

2012

10
5
25
15
9
34
10
18

2013

9
3
32
15
7
36
12
13

14
2
34
16
10
46
11
8

Kilde: Ankestyrelsen jf. kommunal indberetning
Note: Sammenligningskommunerne er udvalgt fra ECO-nøgletals gruppen, og er oplistet i stigende orden efter
teknisk udgiftsbehov

I Tabel 10 nedenfor ses der alene på efterværnsforløb i
døgnforanstaltninger over tid. Det vil sige, hvordan forskydes forløbene
over tid og alder. De små talstørrelser tilsiger forsigtighed med alt for
håndfaste konklusioner. Men et samlet udviklingstræk er meget tydeligt –
nemlig at der i de senere år (frem til og med 2013) har været stadig større
tilbøjelighed til at lade forløbene vare fuld tid, hvilket vil sige til og med det
fyldte 22. år.

7

Ankestyrelsens anbringelsesstatistik er generelt forbundet med en forsinkelse på 1-2 år – der foreligger dog ikke
valideret tal fra 2014K3 som angiver 30 efterværnsforløb med døgnophold i Syddjurs Kommune.
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Tabel 10: Antal 18-22 årige i efterværn i Syddjurs Kommune 2010 til 2013
2010
I alt
18 år
19 år
20 år
21 år
22 år

22
8
7
3
2
2

2011

25
7
6
7
3
2

2012

32
8
9
6
6
3

2013

34
6
9
7
6
6

Kilde: Ankestyrelsen

Det bør i denne sammenhæng nævnes, at der i de seneste år er sket en
præcisering af ankepraksis med hensyn til, hvornår der bør etableres
efterværn for unge borgere8. Der har således tidligere i mange kommuner
været en praksis, hvor målgruppen i socialfaglig forstand var positivt
afgrænset, og hvor kriteriet for tildeling var, at de unge skulle kunne
bringes til at være helt uafhængige af hjælp i løbet af efterværnsperioden.
En sådan indsnævring af målgruppen er ikke lovmedholdelig (eller for den
sags skyld hensigtsmæssig ud fra en samlet og tværgående kommunal
vurdering).
Der tegner sig et samlet faktuelt billede af et stigende forbrug til efterværn
generelt i kommunen de senere år. Herunder en stigende anvendelse af
dyre døgnforanstaltninger. KLK´s analyse og dialog med organisationen
understøtter en generel oplevelse af, at dette stigende forbrug ikke er
udtryk for en klar eller bevidst strategi med området.
Det er KLK´s vurdering, at efterværnsområdet bagudrettet ikke i
tilstrækkelig grad har været præget af en tydelig og stringent
afgørelsespraksis, hvilket er den væsentligste årsag til et forholdsvist stort
samlet aktivitets- og udgiftsniveau. Det er i forlængelse heraf også KLK´s
vurdering, at der på efterværnsområdet er mulighed for at realisere et
råderum ved en ny og strammere praksis. Dette råderum vedr. især selve
længden på efterværnforløbene og en langt tydeligere ”exit-strategi” i form
af større orientering mod uddannelse og beskæftigelse for de enkelte unge
i forløbene. Herunder en mindsket anvendelse af døgntilbud til fordel for
støtte i lejlighed eller eget værelser, mentorordninger mv. Det er således

8

Her tænkes der især på Ankestyrelsens principafgørelse 95-13
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KLK´s vurdering, at der kan realiseres et samlet råderum på 3,0 mio.
kr. – heraf 1,0 mio. kr. i 2016 stigende til fuld virkning fra 2017 og frem.
KLK foreslår, at budgetansvar og afgørelseskompetence vedr. efterværn
flyttes fra Familieafdelingen til Jobcentret. Det ændrer ikke i sig selv ved
selve samarbejdsflade- og overgangsudfordringen. Men det skal netop
understøtte en langt stærkere orientering mod de unges uddannelses- og
beskæftigelse muligheder. KLK anbefaler videre, at overgangsdrøftelser for
så vidt angår unge døgnanbragte fremskyndes i forhold til i dag. Det vil
sige, at koordineringen og drøftelserne mellem skoler, Familie- og
Jobcentret allerede påbegyndes før udskoling ved det 15. år med henblik
på bedre planlægning af uddannelse og beskæftigelse for de unge.

3.4 Sundhedsplejen
Fra 2008 til 2014 er antallet af fødsler i Syddjurs Kommune faldet med
30%. Dette har haft en stor betydning for opgaver og prioriteringer i
Sundhedsplejen. Der er ikke som følge af denne udvikling sket politisk
behandling eller beslutning om ændrede prioriteringer i Sundhedsplejens
aktiviteter eller modsat reduktioner i Sundhedsplejens budget.
Da kommunens udgifter til Sundhedsplejen er på 5,9 mio. Faldet i antallet
af fødsler kan omsættes i et teoretisk økonomisk potentiale på over to mio.
kr.
De frigjorte ressourcer i Sundhedsplejen som følge af det lavere fødselstal
er ledelsesmæssigt besluttet omsat i en række nye prioriteringer og
aktiviteter. Det drejer sig konkret om følgende aktiviteter og tiltag:







Fra 2013 afholdes udgifter til sundhedsplejerskestuderende på
65.000 kr. årlig
Tidligt hjemmebesøg til nyfødte i barnets 4. levedøgn med henblik
på forebyggelse af genindlæggelser
Implementering af forældrekurset ”En god start-sammen” EGSS
Overvægtsklinik: 60 svært overvægtige børn og unge, hvoraf de 34
børn har en sag i myndighedsafdelingen
Inkontinensklinikken: 35 børn hvoraf de 18 børn har en sag i
myndighedsafdelingen
Myndighedsopgaver: Fra april 2014 indgår sundhedsplejen i særlige
indsatser til udsatte familier. I 26 ”udsatte småbørnsfamilier”
samarbejder sundhedsplejen med sagsbehandler om indsatsen i
familierne. I andre 26 ”sårbare” familier yder sundhedsplejen en
indsats ud over sundhedsplejens egentlige tilbud. I disse familier, er
der ikke sagsbehandler inddraget. Indsatsen kan for eksempel være
et Marte Meo forløb
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Café Kolind: Mødregruppe for unge enlige mødre

Det er KLK´s vurdering, at de omprioriteringer der er sket i
Sundhedsplejen som følge af et markant faldende fødselstal og børnetal på
0-6 års området, samlet er i god overensstemmelse med Sundhedslovens
intention om at tilgodese børn og unge med særlige behov. Men det er
samtidig KLK´s vurdering, at rammevilkårene for driften af Sundhedsplejen
er ændret i en sådan grad, at en politiske stillingtagen til aktiviteter er både
relevant og nødvendig.
Det er videre KLK´s vurdering, at der kan realiseres et råderum
svarende til 0,6 mio. kr. i Sundhedsplejen med fuld virkning fra 2016 og
frem.
KLK foreslår, at der udarbejdes et beslutningsoplæg til Byrådet med
henblik på den fremtidige ressourceanvendelse i Sundhedsplejen –
herunder med forslag til opfølgningskriterier for de nye aktiviteter - der er
iværksat siden 2013. Det vil sige kriterier, der understøtter fokus på effekt
og progression for de berørte børn.

3.5 Børneterapeuterne i PPR
Børneterapeuterne varetager ansvaret for ergo- og fysioterapeutiske tilbud
til især børn i 0-12/13-års alderen. Børneterapeuterne er forankret i PPR9,
og står både for mere eller mindre specialiserede tilbud, og konkrete
vejlednings- og undervisningsopgaver. I de senere år har der været fokus
på synliggørelse og bedre udnyttelse af de særlige sundhedsfaglige
kompetencer hos Børneterapeuterne. Det har bl.a. udmøntet sig i følgende:







Magrethe Børnehaven (§ 32 specialbørnehave), 12 timer fysioterapi
og seks timer ergoterapi ugentligt (timetal vil varierer alt efter
børnegruppens behov)
Holdtræning af børnene i Sproggruppen i PPR
Bevilling og økonomisk ansvar for ståstøttestativer
Genoptræningsplaner (Sundhedsloven)
Vederlagsfri fysioterapi i samarbejde med Ældre- og Sundhedsafdelingen (Sundhedsloven)

Det er KLK´s vurdering, at der ikke på det foreliggende analysegrundlag
kan ske umiddelbare og prioriteringsmæssige ændringer i forhold til
Børneterapeuterne. Af samme grund har KLK ingen forslag på dette
område.

9

Det bør her nævnes at psykolog-området i PPR allerede er demografi-reguleret svarende til 2 stillinger
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3.6 Budgettering og styring
Som beskrevet i afsnit 2.1 er familieområdet budgettering og styring været
præget af både rammestyring, tidligere BUM-styring og rammebesparelser,
supplereret med løbende ændringer i kravene til levering af ydelser og
indsatser.
Det er KLK’s indtryk, at Familie siden 2014 har arbejdet med at udarbejde
grundlaget for en aktivitetsbaseret rammestyring, således at situationen fra
2011-2014, hvor der var tillægsbevillinger på over 55 mio. kr., kan undgås.
God rammestyring forudsætter, at de aktiviteter, der er grundlaget for
fastlæggelse af rammen er velbeskrevne, og at de er udformet på en sådan
måde, at de kan indgå i den løbende ledelsesrapportering og
budgetopfølgning som samtidig med fordel kan suppleres med en
opfølgning, for at se om tilbuddene har den effekt som aftalt og forventet.
I forbindelse med økonomiopfølgning i løbet af budgetåret er det
hensigtsmæssigt at en eventuel justering af rammen sker på
gennemsigtige vilkår og med klare forventninger til de nye, eller færre,
opgaver der skal løses. Fx skal Familieværket forvente, at den økonomiske
ramme skal kunne absorbere mindre ændringer i opgaveporteføljen uden
at rammen skal øges eller mindskes, mens større ændringer skal medfører
en ændring af rammens størrelse.
Det skal tilføjes, at kombinationen af rammebudgettering og
rammebesparelser indebærer en utydelig sammenhæng mellem økonomi,
mål og aktiviteter. Når der politisk ønskes at gennemføre besparelser, er
det nødvendigt for en god rammestyring, at der peges på, om det er
tilgangen af borgere der skal begrænses, prisen der skal nedbringes eller
målene der skal justeres. Det er naturligvis en administrativ opgave at
forelægge mulighederne således, at (ramme)besparelserne gennemføres
på et oplyst grundlag, og således at økonomistyringen efterfølgende kan
fastholdes inden for rammestyringen.
Det er KLK’s vurdering, at der er behov for styringsmæssige
opstramninger på baggrund af erfaringerne med store tillægsbevillinger fra
2011-2014. KLK er opmærksom på, at Familieområdet allerede har
iværksat initiativer på dette område og skal bl.a. på denne baggrund
supplerer med følgende:
KLK foreslår, at Familieområdet fastholder sin rammestyring og
videreudvikler den aktivitets- og effektstyringen som er påbegyndt, samtidig
med at der i budgettet indarbejdes de økonomiske målsætninger, i form af
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de anbefalede budgetreduktioner, bl.a. som følge af demografireguleringer
m.v.
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1. Styrket Myndighed
Formål:
Investeringer på myndighedssiden
Der er på socialområdet udfordringer på myndighedsområdet.

Antallet af sager/aktive indsatser plus

nødvendige udviklingstiltag som konsekvens af budgetforslag i denne analyse overstiger, hvad det er muligt
at løfte i forhold til den aktuelle normering.
Det foreslås, at myndighedsområdet tilføres ekstra ressourcer i form af en øget normering svarende til 3
årsværk med virkning fra 2016 og frem.
Effekt:
Forslaget giver soicialcentret mulighed for at
-

få bugt med det store efterslæb i forhold til sagsopfølgningen, der er på myndighedsområde og som
har været en realitet i flere år. Det store efterslæb har udover en negativ indvirkning på
sagsbehandlingen af den enkelte borger også medført et stærkt belastet psykisk arbejdsmiljø i
afdelingen. I forhold til borgeren skal der være ressourcer til at opstille mål og delmål for indsatsen
ligesom der skal være ressourcer til at følge borgeren tæt og systematisk

-

arbejde proaktivt med borgere, der er berettiget til hjælp efter serviceloven og samtidig sikre relevant
råd og vejledning af borgere, som ikke skal have et tilbud efter Serviceloven, men som har behov for
en forebyggende samtale for at imødegå etablering af tilbud.

-

Sikre bedre samspil mellem myndighed/sagsbehandler og udførerenheder. Det er afgørende for
gode borgerforløb, at der reelt kan følges rettidigt og relevant op på tilbud der iværksættes. I
socialcentret er der aktuelt ikke ressourcer til at løfte en aktiv sagsstamme, ej heller til at opretholde
eller udvikle på samarbejdet omkring borgeren med udførerne, ligesom der ikke er tilstrækkelige
ressourcer til lave forebyggende indsatser for borgerne igennem sagsbehandlernes råd- og
vejledningsforpligtelse. Dette resulterer i at sager åbnes og holdes åbne unødigt længe, da nye
henvendelser prioriteres frem for at følge op på igangværende indsatser, herunder at få
afsluttet/justeret de sager hvor målet er nået eller indsatsen er forkert.

-

Der løbende kan udarbejdes kvalitetsstandarder og faglige retningslinjer som følger lovgivningen og
politisk besluttede strategier, så der sikres ensartet sagsbehandling af borgerne.

-

Indgå i koordineret samarbejde med relevante samarbejdspartnere (jobcenter, udførerenheder,
lokalpsykiatrien, egen læge m. fl.) så der skabes målrettede og sammenhængende forløb for
borgeren.

-

At der skabes et arbejdsmiljø, der udvikler og fastholder kvalificerede medarbejdere. Den aktuelle
bemanding har resulteret i at der løbende holdes forebyggende sygesamtaler i afdelingen, da det
daglige arbejdspres overstiger de afsatte ressourcer.
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Forudsætninger:
•

En styrket myndighedsudøvelse er en helt afgørende forudsætning for at flere af analysens forslag
lykkedes – det gælder især forslaget på BPA- området, som altovervejende handler om både tættere
og hurtigere opfølgning.

•

En systematisk reflekteret opfølgning på og dokumentation af de opstillede indsatsmål i et samspil
mellem rådgiver, udfører og borger, er udgangspunktet for at kunne justere og sikre, at indsatsen
overfor borgeren altid er den rette. Myndighedsafdelingen er i fuld gang med at implementere brug af
voksenudredningsmetoden (VUM) som redskab til at foretage en systematisk udredning af
borgerene, samt efterfølgende opstilling af indsatsmål på baggrund af udredningen.

•

Forudsætningen for at implementeringen og den fortsatte brug af VUM bliver en succes er, at der er
tilstrækkelige ressourcer til at bære opgaven hele vejen fra udredning, visitering til opfølgning.

•

En grundlæggende forudsætning for sammenhæng imellem bevilling og indsats skal skabes
igennem tværgående dialog, arbejdsgange- ansvars- og opgavebeskrivelse, fælles træning af
involverede medarbejdere hos såvel myndighed som udfører i arbejdet med hhv. § 141
handleplaner, pædagogiske planer samt status.

Økonomiske potentialer:
Der er tale om en investering på 1,4 mio. kr. årligt fra 2016, svarende til 3 årsværk.
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2. Ændret serviceniveau på BPA
Formål:
BPA mv. (jf. Servicelovens §§ 95-96) udgør i budget 2015 24 mio. kr. og vedrører aktuelt 26 borgere.
Kommunens udgifter til BPA har været kraftigt voksende de sidste år, og kommunens udgifter til området er
50 % højere end i sammenlignelige kommuner.
En væsentlig del af forklaringen på høje udgifter til BPA handler om opfølgning og reaktionshastighed, når
borgernes helhedssituation og sundhedstilstand ændrer sig på en måde, der bør føre til nedadgående
regulering eller (midlertidigt) ophør af bevillingerne. De enkelte borgeres hjælperkontrakter ændres i dag
med en forsinkelse i forhold til de faktiske forhold. I de tilfælde, hvor bevillingen bør opskrives, reageres der
langt hurtigere fra leverandørernes side med hurtig henvendelse til myndigheden.
På socialområdet implementeres Voksenudredningsmetoden (VUM) i løbet af det kommende år, således der
skabes grundlag for en systematisk og ensartet udredning af borgerene i socialcenteret. I forbindelse med
implementeringen af VUM foreslås der en systematisk gennemgang og opfølgning på nuværende BPAsager med henblik på revurdering af støttebehov.
Samtidig skal opmærksomheden rettes mod serviceniveauet på området, og der foreslås en systematisk
gennemgang af kvalitetsstandard, BPA-håndbog og målgruppebeskrivelse med henblik på fastsættelse af et
tidssvarende serviceniveau.
Da forslaget i væsentlig grad påvirker den hidtidige serviceadgang for borgerne, må det forventes at
forslaget kan medfører klagesager.
Effekt:
•

Myndighedsopgaven på BPA sagområdet fremtidssikres og effektiviseres i form af klare og tydelige
kvalitetsstandarder, samt administrative arbejdsgange,

•

Øgede ressourcer til sagsbehandling af både klage- og anke-sager.

•

Øget retssikkerhed for borgerne, færre udgifter til uberettigede ydelser

Forudsætninger
•

Tilførsel af sagsbehandlerressourcer (forslag 1)

•

Trods det at BPA-området omfatter et lille antal sager, er der tale om et sagsområde med et stort
udgiftsniveau, hvor enkeltsags afgang (fraflytning, overgang til andre ordninger, dødsfald) eller
tilgang (tilflytning, tilskadekomne i ulykker eller lign, overgang fra barn til voksen) kan have stor
indvirkning på udviklingen i udgiftsniveau. Det økonomiske potentiale afhænger derfor af at der ikke
sker en øgning af sagstallet
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•

Der skal afsættes tidsmæssige ressourcer på stabs-, ledelses- og medarbejderniveau med henblik
på gennemgang af serviceniveau / BPA-håndborg, reformulering af målgruppe og revurdering af alle
enkeltsager, således der bliver taget aktiv og relevant styring af sagerne på myndighedsniveau.

•

Relevante og tilstrækkeligt dækkende medarbejderkvalifikationer skal være til stede i såvel
socialcenter og ydelseskontor

Økonomisk potentiale:
En generel oprustning på myndighedsområdet (forslag 1), kan realisere en hurtigere opfølgning på
bevillingerne på BPA mv., og realisere en reduktion på 2 mio. kr. årligt fra 2016, med et samlet potentiale på
6 mio. kr i 2018.
Obs: Der må som afledt effekt påregnes en øgning af udgifter på især §§ 83 /94 – svarende til 25-50 % af
den opnåede besparelse på BPA-ordningen. Disse øgede udgifter er indregnet i forslagets samlede
besparelse.
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Tilpasning af tilbudsvifte
Syddjurs Kommune driver ca. 133 botilbudspladser, som bliver brugt af såvel Syddjurs Kommunes borgere,
som eksterne borgere. Socialområdet er funktionsopdelt under to udfører, der beskæftiger sig med hhv.
fysisk funktionsnedsættelser, og psykisk funktionsnedsættelse og særlige sociale problemer.
Socialområdet har mange og forskelligartede botilbud. Botilbuddene spænder fra bofællesskaber hvor
borgerene har et minimalt behov for støtte, til botilbud hvor borgerne har behov for støtte i alle døgnets 24
timer.

3. Omlægning af Strandgårdshøj
Formål:
Tilbudsviften til borgere der har behov for bostøtte gøres mere fleksibel.
Strandgårdshøj har i dag en rammebevilling som rummer bostøtte til tilbuddets beboere, døgndækning, en
aflastningsbolig, samt udgifter til Satspuljeprojektet ”socialt akuttilbud”
Der er pt. 10 lejligheder på Strandgårdshøj. Én lejlighed anvendes som aflastningsbolig til borgere, der bl.a.
udskrives fra psykiatrisk afdeling med brug for særlig støtte i en kortere periode. I de 9 andre lejligheder bor
borgere med egne lejekontrakter (efter almenboligloven).
Kommunen har i dag udgifter til døgndækning på Strandgårdshøj. Men i forhold til de nuværende beboere er
der pt. kun én beboer, der har behov for døgndækning. De andre beboere har i gennemsnittet individuel
bostøtte 4 timer om ugen.
Strandgårdshøj er i sin nuværende form ikke et fleksibelt botilbud, idet almenboligloven ikke giver Syddjurs
Kommune mulighed for at udvisitere borgere (med egen lejekontrakt,) der ikke længere profiterer af tilbuddet
eller ikke længere er omfattet af målgruppen.
Effekt:
Rammebevillingen på 5,2 mio. kr. bruges ikke effektivt, da støttebehovet til den målgruppe, der er visiteret til
bofællesskabet, ikke udfylder den økonomiske ramme.
Med forslaget vil effekten være:
 Reducerede udgifter
 Bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer
 Mere individuelt tilbud/indsats til borgerne.
 Øget retssikkerhed for borgerne, da de vil få det rigtige tilbud fra starten.
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Forudsætning:
-

Bofællesskabet Strandgårdshøj nedlægges som botilbud. De nuværende beboere bliver boende i
deres boliger med egne lejekontrakter.

-

Beboere, der har behov for et døgndækket botilbud, skal tilbydes et eksternt tilbud, der dækker
deres behov (vurderes til at koste 400.000 kr.).

-

Beboere med et bostøttebehov vil fortsat få dækket dette.

-

Aflastningsboligen foreslås bibeholdt, men rummet under financieringen af forslag 4.

Økonomiske og sagstalsmæssige konsekvenser
Besparelsen ved forslaget bliver 4.8 mio. kr.
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4. Fastholdelse af socialt akuttilbud i projektperioden 2015-2017
Formål:
Syddjurs Kommune har fået bevilget satspuljemidler til at oprette et socialt akuttilbud i perioden december
2014 til december 2017.
Akuttilbuddet indeholder et socialfagligt tilbud til mennesker med en psykiatrisk diagnose eller som kommer i
en akut psykiatrisk krise, hvor borgeren selv kan henvende sig for at få omsorg, støtte og opfølgende hjælp.
Akuttilbuddet tilbyder bl.a. overnatningsmuligheder, telefonrådgivning, personlig rådgivning og støtte samt
evt. udgående funktioner. Der skal være personale tilgængeligt også uden for normal arbejdstid.
Det sociale akuttilbud er i dag koblet op på botilbuddet Bofællesskabet Strandgårdshøj som foreslås nedlagt
i forslag 3. For at sikre projektet, afsættes i 2016 og 2017 midler til at fortsætte (1.2 mio kr. årligt). Midler
gives som en midlertidig forhøjelse af bostøtterammen. Ekstrabevillingen til bostøtterammen forventes også
at afholde udgifterne til opretholdelse af en aflastningsbolig, dog kun i projektperioden.
Effekt:
Tilbuddet vil betyde:
 Flere borgere kan opretholde et stabilt, selvstændigt og trygt liv i egen bolig med eller uden støtte
 Flere borgere får mulighed for at flytte fra botilbud til egen bolig
 Forebyggelse af uhensigtsmæssige genindlæggelser i behandlingspsykiatrien, herunder særligt
genindlæggelser, der kan forebygges gennem stabilisering af borgerens situation og akut støtte og omsorg
i borgerens nærmiljø.
 Minimering af akutte sociale sagers karakter, idet tid er en vigtig faktor i forhold til sociale og psykiske
kriser.
Forudsætning
Den kommunale medfinansiering til projektet er på 1.2 mio. kr. årligt i årene 2015-2017.
På baggrund af tæt opfølgning på projektet vurderes i sommeren 2017 behovet for at videreføre projektets
indsatser i ordinær drift, samt behovet for en aflastningsbolig.
Økonomisk potentiale:
Det foreslås at socialt akuttilbud bevares i projektperioden og der investeres 1.2 mio. kr. årligt i 2016 og
2017, som også vil dække udgifter til en aflastningsbolig i 2016 og 2017.
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5. Sammenlægning af Gransvinget og Skovparken
Formål:
De bygningsmæssige rammer kan påvirke muligheden for effektiv drift. Små boenheder er ofte sårbare og
giver begrænsede muligheder for optimal anvendelse af personaleressourcer. Dette kan bl.a. ske ved at
sammenlægge mindre botilbud i fælles bygningsmæssige rammer og ved at sikre, at boenhederne er fagligt
og økonomisk bæredygtige.
Det foreslås, at bofællesskabet Gransvinget (12 pladser) lukkes, og at bofællesskabet Skovparken (16
pladser) udbygges med 8 pladser til 24 pladser. Der nedlægges således 4 pladser i alt med dette forslag.
Effekt:
I processen er der fokus på at imødekomme såvel nuværende som fremtidige beboeres behov for en
tidssvarende bolig, samt for at imødekomme en i nærmeste fremtid forventet mindre efterspørgsel på denne
type boliger (KLKs demografitilpasning). Borgerne vil med forslaget få en bolig der er tidssvarende. De vil
samtidig få lettere adgang til aktivitetstilbuddene. Dog vil borgeres ønske om at bo i Ebeltoft ikke længere
kunne tilgodeses. De nuværende beboere skal flyttes til Ryomgård med de ulemper dette medfører i form af
tilknytningsforholdet til Ebeltoft og nuværende aktiviteter/relationer i nærområdet.
Derudover vil en sammenlægning af tilbud betyde en forventet reduktion af personale/timeforbrug i form af ½
lederstilling samt 1 pædagogstilling. Der vil blive en mere effektiv udnyttelse af personaleressourcerne og
muligheden for sparring/supervision vil i højere grad kunne tilgodeses. Derudover vil en større
medarbejdergruppe kunne medvirke til større stabilitet, mindre sårbarhed over for sygefravær og deraf bedre
psykisk arbejdsmiljø. De nuværende servicearealer kan rumme, både de nuværende 16 beboere i
Skovparken samt tilflytterne fra Ebeltoft
Forudsætninger:
Syddjurs Kommune ejer grunden ved Skovparken i Ryomgård, og der er mulighed for at bygge 8 boliger. I
forhold til de eksisterende personalefaciliteter på Skovparken, vil der være mulighed for at integrere de
medarbejdere, der kommer fra Gransvinget. Ligeledes kan fælleslokalerne i Skovparken rumme de nye 8
beboere i de fælles faciliteter.
Det er således en forudsætning for forslaget gennemførsel,
•

at boligforeningen ønsker at bygge,

•

at Syddjurs Kommune vil sælge grunden til boligforeningen

•

at Gransvinget 69 kan sælges til minimum restgælden, da Syddjurs kommune ellers hæfter for op til
28,6% af restgælden = ca. 1,7 mio. kr.
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Økonomisk potentiale:

-

•

Nedlæggelse af 4 pladser: Kr. 970.000/ år

•

En medarbejder færre som konsekvens af nedgang fra 12 til 8 beboere: 240.000/år

•

Færre timer til ledelse: 215.000/år

•

Samdrift til fælleshus: 50.000/år

•

Samlet besparelse: 1.4 mio. kr. årligt fra 2018

Selve byggeriet bliver finansieret ved salg af byggegrunden ved siden af Skovparken til Boligforeningen.
Boligforeningen bygger efter almenboligloven, og disse lejes ud til beboerne.

-

Det forventes at byggeriet kan stå færdigt i 2018 hvis processen startes op i 2016

-

Det økonomiske potentiale kan evt. øges yderligere, hvis Gransvinget 67 (Syddjurs kommunes
ejendom) kan sælge. Der er ingen gæld i dette.
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6. Udmøntning af rammeaftale fra Region Midtjylland
Formål:
Udmøntning af generel besparelse på 3%, der er udmeldt fra KKR for alle tilbud i Region Midt.
KKR-Midtjylland har i oplægget til rammeaftalen for 2016 for Region Midtjylland og de 19 kommuner i
regionen, lagt op til en besparelse på mindst 3% på taksterne over årene 2016-2018.
Hos Syddjurs kommune er det kun Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud, som er omfattet af rammeaftalen. Det
skal bemærkes at ca. 40% af tilbuddets pladser sælges til andre kommuner .Modsat køber Syddjurs
kommune også en del pladser ved andre kommuner og specielt ved Regionen. En generel takstnedsættelse
i DASSOS-regi betyder en økonomisk gevinst på takstniveau internt som eksternt.
Syddjurs kommunes udgifter inden for rammeaftalen på godt 80 mio. kr. Såfremt takstnedsætteln slår
igennem på alle ekstrene tilbud, som forudsat i aftalen i KKR, giver det en besparelse på 0,8 mio. kr. i 2016,
1,6 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. for 2018 og årene fremover.

Effekter:
• Mindre økonomi til lønninger, færre personaler.
• Der vil blive et nedsat serviceniveau på borgerniveau i forhold til indsatsen direkte sammen med
borgeren, samt i samarbejdet med borgerens netværk såvel familiært, generelt socialt som
professionelt.
• Individuelle aktiviteter med borgerne vil blive reduceret.
Forudsætninger:
• Syddjurs Bo og Aktivitetstilbud skal igangsætte en proces i løbet af efteråret, hvor der i fællesskab
internt i organisationen vil blive set på den nye virkelighed.
• Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud skal samtidigt tage initiativ til en proces sammen med relevante
samarbejdspartnere med henblik på at koordinere og tilpasse indsatsplaner/ handleplaner ud fra de
nye vilkår.
• Den fulde besparelse findes kun i fald alle eksterne tilbud følger den overordnede aftale om 3%
reduktion på taksterne
Økonomisk potentiale:
Samlet besparelse: 2,4 mio. kr.
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7. Aktivitetstilbud (§104) – ændret serviceniveau ift. psykisk syge og
udsatte
Formål:
Aktivitetstilbuddet Midtpunktet har p.t. 2 adresser. Alpedalen 14 i Hornslet med en mindre gruppe (23 Stk.)
med forskellige handicaps, samt Vagtelvej i Rønde, hvor der er tilknyttet 52 brugere indenfor den
socialpsykiatriske målgruppe.
Det foreslås, at den daglige drift af Alpedalen sammenlægges og flyttes til fælleslokaler i Rønde bortset fra 2
ugentlige aften tilbud som fortsat skal have base i Alpedalen.
Effekt:
Forslaget indeholder en besparelse på driftsudgiften pr. plads, og sikre en mere rentabel drift af tilbuddet.
Der vil blive en mere effektiv udnyttelse af personaleressourcerne og muligheden for sparring/supervision vil
i højere grad kunne tilgodeses. Derudover vil en større medarbejdergruppe kunne medvirke til større
stabilitet, mindre sårbarhed overfor sygefravær og deraf bedre psykisk arbejdsmiljø.
Samtidig vil en flytning af aktivitetstilbuddet til Rønde frigives plads i Alpedalen til de øgede gruppetilbud
indenfor §85 som er i gang.
Konkret opnås besparelsen ved en driftsmæssige sammenlægning af tilbud i Rønde, og det vil således
fremadrettet kun være relevant at have et køkken, ligesom det er muligt at rationalisere kørsel af brugere (er
en del af budgetramme), samt foretage personale reduktion ved Væresteds- og omsorgs-opgaver.
Forudsætninger:
•
•
•

At der i forbindelse med det projektlagte nybyggeri af Midtpunktets lokaler i Rønde indtænkes flere
m2 end i det oprindelige byggebudget. Dette er oplyst til orientering til forprojekteringsgruppen.
Alpedalen 14 – Hornslet bevares og bruges af Midtpunktet, Bostøtter samt frivillige aktiviteter.
Det vil for nogle brugere blive en vanskelig opgave at magte det tættere samvær i et nyt tilbud. Der
vil derfor stadig være behov for at køre afgrænsede gruppe og aktiviteter for dele af brugerne af
såvel pædagogiske som resultat og sikkerhedsmæssige årsager.

Økonomisk potentiale:
Besparelser ved forslaget bliver på 0,3 mio. kr. i 2018 – stigende til 0.6 mio kr. årligt fa 2019.
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8. Fra bostøtte til mentorindsats
Formål:
Udsatte borgere har i flere tilfælde behov for støtte i hverdagen.
I Syddjurs Kommune er der pt 84 borgere, der modtager § 85 bostøtte i eget hjem, og samtidig har en aktiv
sag i jobcenteret.
Ved at sammentænke indsatsen, vil borgeren opleve færre kontaktpersoner hos kommunen og en mere
koordineret indsats. Desuden vil en større relationel koordinering mellem socialcenter og jobcenter
understøtte, at der opnås bedre effekter for borgeren.
Mentorordningen er gjort mere fleksibel, og kan anvendes i alle tilfælde, hvor der er et afgørende behov for
en mentor, for at en person kan opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb eller et job.
Den udvidede mulighed for tildeling af mentorstøtte medfører, at udgifter til bostøtte efter serviceloven (§85)
i en række personsager bør gives som mentorstøtte efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Mentorordningen er udvidet, således at mentorordningen kan anvendes til opgaver, der ligger uden for en
arbejdsplads

eller

en

uddannelsesinstitution,

hvis

det

er

nødvendigt

for

at

understøtte

den

beskæftigelsesrettede indsats. Personkredsen for mentorstøtte er ligeledes udvidet. Det betyder, at
jobcentret således kan benytte mentor til personer, der fx
•

deltager i kontaktforløb

•

deltager i beskæftigelsesrettede tilbud

•

er ansat fleksjob

•

er delvis raskmeldte

•

er ansat i ordinært arbejde

•

er selvforsørgende

•

påbegynder ordinær uddannelse (personer under 30 år)

Mentorstøtte kan i mange tilfælde indholdsmæssigt få samme karakter som f.eks. socialpædagogisk bistand
(bostøtte), men mentorstøtte skal aktivt medvirke til, at de ledige og revalidender m.fl. kommer i eller
fastholder beskæftigelse, og har en mere midlertidig karakter. Mentorstøtten kan fx være hjælp til at komme
op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret.
Effekt:
En mere tværfaglig indsats og en mere effektiv udnyttelse af kommunens ressourcer, samtidig med at der
hentes en økonomisk gevinst ved at bevilge mindre bostøtte og mere mentor da sidstnævnte er
refusionsbelagt.
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Ved at flytte sager over til jobcentret opnår man at sagsbehandlerne i socialcentret opnår en mindre
sagsnormering. Imidlertid sker der ikke en sags-opnormering i jobcentret, da der kun er tale om at flytte de
borgere der i forvejen har en sag i Jobcentrets regi. Imidlertid vil der være et merforbrug af tid for
beskæftigelsessagsbehandleren idet de skal bruge mere tid på at lave og beskrive gode mentorbevillinger.

Forudsætninger:
•

I stedet for at der overflyttes egentlig kompetence, så samarbejder socialcentret og jobcentret ved
møder. I sager hvor der er brug for en bostøtte ”bestilles” en mentor af socialsagsbehandleren til at
udføre de opgaver som en bostøtten skulle løfte. Beskæftigelsessagsbehandleren udarbejder
herefter en mentor-bevilling. Samarbejdet er en del af den relationelle koordinering der skal finde
sted mellem de forskellige afdelinger i arbejdet omkring en borger.

•

Såvel sagsbehandler i socialcenter som jobcenter skal opkvalificeres til at håndtere den nye brug af
mentor/bostøtte.

•

At nye mentorerne opkvalificeres til at løfte både den socialfaglige og den beskæftigelsesrettede del
af opgaven.

•

Der skal følges op på bevillingerne, således at det kan monitoreres hvordan udviklingen af bostøttebevillinger falder og mentorbevillinger stiger.

Økonomisk potentiale:
Der er på nuværende tidspunkt 84 borgere, der modtager §85 bostøtte i eget hjem, som har en aktiv sag i
jobcenteret. Forudsat at de i gns. modtager 1 time/ugen igennem 1 år, så er der en besparelse på 2.8 mio kr.
for socialcentret. Da udgifter til bostøtte finansieres fuldt ud af kommunen, mens der til mentorstøtte kan
hjemtages statsrefusion med 50 %, vil Jobcentret tTil gengæld have en merudgift på 1.4 mio. kr. til ekstra
mentorudgifter. Disse skal kompenseres af socialcenteret som dermed ender med en besparelse på 1.4 mio.
kr.
Det samlede mindre-forbrug forventes i 2018 at være: 1.4 mio. kr.
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Samlet overblik over forslag med økonomiske konsekvenser
Handlingsforslag
Her gives en oversigt over de konkrete handlingsforslag. Der henvises til yderligere beskrivelser af
forslagene i bilag.
Økonomisk potentiale i 2018
(mio kr)

Forslag

1. Styrket myndighed

- 1,40

2. Ændret serviceniveau på BPA

6,00

3. Omlægning af Strandgårdshøj

4,80

4. Fastholdelse af Socialt Akuttilbud

0
1,40

5. Sammenlægning af Gransvinget og Skovparken
6. Udmøntning af Rammeaftale fra Region Midtjylland
7. Aktivitetstilbud §104 ændret serviceniveau ift. psykisk syge og udsatte

2,40
0,30

8. Fra bostøtte til mentorindsats

1,40

I alt

14,9
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Ramme
1.1 Indledning
Denne rapport er KLK’s afrapportering af potentialeafdækning og effektiviseringer i Syddjurs Kommune på socialområdet.
Baggrunden for rapporten er Byrådets beslutning af d. 25. februar 2015,
hvor det blev besluttet at få foretaget analyser på budgetreduktioner for
samlet set 150 mio. kr. over tre år. Byrådet besluttede, at den foreløbige
fordeling af bidrag ser således ud:
Beskæftigelsesområdet:
Familieområdet:
Socialområdet:
Ældre- og sundhedsområdet:
Skole- og dagtilbudsområdet:

60
20
20
20
30

mio.
mio.
mio.
mio.
mio.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Afrapporteringen er lavet på baggrund af materialegennemgang og tal fra
Syddjurs Kommune, og gennemførte interview og workshops med chefer,
ledere og medarbejdere i organisationen. Den overordnede potentialevurdering er sket på baggrund af indhentede data fra sammenlignelige kommuner. Rapporten indledes med en oversigt over KLK’s forslag – og nærmere bestemt vurderinger og anbefalinger. Rapporten indeholder hernæst
en beskrivelse af den økonomiske udvikling i hovedtræk, og en sammenligning af området med i andre kommuner. Derefter er der en uddybende
beskrivelse af KLK´s budgetforslag.
Læsevejledning (og sammenhængen med kommunens egne forslag)
Denne rapport skal læses som et selvstændigt bidrag til effektiviseringsopgaven i Syddjurs Kommune. KLK er således eneansvarlig for vurderinger,
anbefalinger og forslag. Men der har samtidig været en tæt dialog mellem
kommunen og KLK i analyseforløbet, og der er således generelt tilstræbt
sammenhæng mellem KLK´s forslag og kommunens egne budgetforslag.
Herunder især at det beregningsmæssige og talmæssige grundlag for begge sæt af forslag er konsistent og sammenhængende af hensyn til den videre politiske og administrative proces i Syddjurs Kommune.
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1.2 KLK´s forslag på socialområdet
På baggrund af udviklingen i kommunen budget og regnskab på Socialområdet er det KLK’s vurdering, at udgifterne på området samlet set er i
vækst og der på denne baggrund fremadrettet er behov for en langt tættere
socialfaglig styring og opfølgning jf. KLK’s forslag nedenfor om styrkelse af
myndighedsområdet.
Det er KLK’s overordnede vurdering, at der samlet set er potentiale for
budgetreduktion på området på 15 – 17 mio. kr. i 2018 i forhold til det nuværende budget. Det skal understreges, at denne beregning er lavet på et
teoretisk grundlag, og den er ikke handlingsanvisende. Beregningen angiver dermed en skønsmæssig ramme for effektiviseringsmulighederne i
Syddjurs Kommune.
Nedenfor er en samlet oversigt over KLK’s forslag. Det skal bemærkes at
KLK’s forslag jf. aftalen med Syddjurs Kommune for de flestes vedkommende er udarbejdet i tæt samspil mellem KLK og Syddjurs Kommune. Det
er dog alene KLK, der er ansvarlig for forslag og vurderinger.

Styrkelse af myndighedsområdet
Det er KLK´s vurdering, at de udfordringer, der knytter sig til myndighedsudøvelsen, bør løses med tilførelse af flere ressourcer. Denne vurdering skal ses i nøje sammenhæng med de øvrige forslag i dette afsnit. En
styrket myndighedsudøvelse er således en helt afgørende forudsætning for
flere af nedenstående forslag – det gælder især forslaget på BPA-området,
som altovervejende handler om både tættere og hurtigere opfølgning.
Det er KLK´s anbefaling, at der tilføres myndighedsområdet en øget normering svarende til to årsværk – eller 0,8 mio. kr. med virkning fra 2016 og
frem.

Serviceniveau vedr. beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud
Dette forslag handler om selve driften af aktivitetstilbud (jf. Servicelovens §
104). Det vil sige, at der ikke er tale om et forslag som ændrer selve det tilbud myndigheden har truffet afgørelse om, men derimod alene vedr. driftsudgiften pr. plads. Konkret opnås besparelsen ved en driftsmæssig sammenlægning af tilbud i Rønde. Forslaget omfatter målgruppen for psykisk
syge m. fl.
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Det er KLK´s vurdering, at der kan realiseres en samlet besparelse på 0,6
mio. kr.

Serviceniveau på BPA-området
Det er KLK´s vurdering, at den førnævnte oprustning på myndighedsområdet, kan realisere en hurtigere opfølgning og skarpere udmåling på bevillingerne på BPA mv., og samlet realisere en reduktion på 6 mio. kr. – med
1/3 virkning fra 2016 og stigende med 2 mio. kr. i både 2017 og 2018. Her
er der taget højde for at der skal etableres alternative støtteforanstaltninger
– fx efter Servicelovens § 83 svarende til en ramme på 2 mio. kr. Det samlede bruttopotentiale er således 8 mio. kr.
Det må imødeses at dette forslag kan medføre både klage- og anke-sager,
da det i væsentlig grad påvirker den hidtidige serviceadgang for borgerne.

Den fremtidige styring af socialområdet
Det er KLK’s erfaring, at muligheden for tillægstakster i tilbud under de
regionale rammeaftaler medfører glidning mod højere faktiske priser på
trods af aftaler om faldende standardpriser på tilbuddene.
På den baggrund foreslår KLK, at Syddjurs Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud fremadrettet tildeles budget efter standardtaksten, og at tillægstakster for både kommunens egne brugere af tilbuddet og for brugere fra andre kommuner skal vurderes udenfor Syddjurs Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud selv. I forlængelse heraf foreslår KLK, at Syddjurs Kommune følger aktivt op på, om de faktiske takster i Syddjurs Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud udvikler sig inden for aftalen om et fald på 3 %.
Der er KLK's vurdering, at de principper om budgetlægning og budgetopfølgning i forhold til det forventede antal brugere, som Socialområdets
overordnede budget lægges ud fra, med fordel kan genbruges på Syddjurs
Støtte- og Aktivitetstilbud samt på Misbrugscentret som supplement til den
eksisterende rammestyring.
På den baggrund foreslår KLK, at Syddjurs Støtte- og Aktivitetstilbud samt
på Misbrugscentret fremadrettet styres efter et princip om aktivitetsbaseret
rammestyring.
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Forudsætninger og rammer på området
Området dækker over tilbud, indsatser og tilskud til handicappede, borgere
i socialpsykiatrien og socialt udsatte efter serviceloven mv. Myndighedsafdelingen på Socialområdet visiterer borgerne til tilbud i Syddjurs Kommune
og eksterne tilbud i andre kommuner samt regionale tilbud.
Den overordnede organisering og styring på området er karakteriseret ved:
• Budgettet for området lægges på baggrund af budgettet i første
overslagsår og korrigeres for den demografiske udvikling samt det
forventede udgiftsniveau på området
• De forventede udgifter på området beregnes på baggrund af de forventede antal borgere i de forskellige målgrupper og de forventede
gennemsnitlige priser
• Syddjurs Kommunes Støtte- og Aktivitetstilbud samt Misbugscentret
er rammestyret, mens Syddjurs Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud er
aktivitetsstyret efter Rammeaftalen i Region Midt
• Takstberegningen til andre kommuners benyttelse af Syddjurs
Kommunes tilbud følger rammeaftalen for Region Midt. Det skal her
bemærkes, at det i rammeaftalen er aftalt, at taksterne frem mod
2018 skal nedsættes med 3 %.

2.1 Områdets regnskab og budget
Kommunens udgifter til Socialområdet udgjorde i 2014 187 mio. kr., hvilket
var 11 mio. kr. mindre end budgetlagt. Dette følger tendensen fra 2012 og
2013, hvor mindreforbruget i forhold til det oprindelige budget var hhv. 6
mio. kr. og 15 mio. kr. For 2014 kan mindreforbruget særligt henføres til
mindreforbrug til hjælpemidler.
Fra 2012 til 2014 er udgifterne i faste priser steget med 20 mio. kr. fra 151
mio. kr. til 171 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsageligt en stigning i udgifterne til hjælperordninger og bostøtte på i alt godt 22 mio. kr. Udgifterne til
botilbud er ikke faldet tilsvarende i perioden.
I samme periode er udgifterne til hjælpemidler faldet med 8 mio. kr. fra 24
til 16 mio. kr.
Udgifterne til hjælpemidler og STU er ikke med i områdets budget i alle
årene, og med henblik på at kunne følge udviklingen i udgifterne på området er der i Tabel 2.1 nedenfor anført en ekstra i alt linje, hvor disse to områder er udeladt.
Det fremgår heraf, at områdets budget vokser med 16,4 mio. kr., hvilket
særligt kan henføres til to områder.
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Kommunens udgifter til hjælperordninger er i kraftig stigning, og forventes i
2015 at være 27 mio. kr., hvilket er syv mio. kr. højere end budgettet for
2014. Dette forekommer realistisk set i lyset af de faktiske udgifter til området på 25 mio. kr. i 2014.
Kommunens udgifter til botilbud er ligeledes i kraftig vækst og forventes i
2015 at udgøre 56 mio. kr. hvilket er 14 mio. kr. mere end budgetteret for
2014. Kommunens faktiske udgifter til botilbud udgjorde i 2014 47 mio. kr.
På baggrund af udviklingen i kommunen budget og regnskab på Socialområdet er det KLK’s vurdering, at udgifterne på området samlet set er i
vækst.
Tabel 2.1: Oversigt over regnskab og budget for 2012–2017 (-19),
R12

Mio. kr., 2015 p/l

R13

R14

B14

B15

B16 (19)

8,3

4,1

0,0

11,5

0,0

0,0

Hjælperordninger (§§ 94, 95, 96)

17,6

21,0

25,0

20,4

27,1

26,1

Bostøtte

53,5

63,0

68,8

69,8

66,3

66,7

Hjælpemidler

24,0

19,0

16,3

20,3

20,1

4,6

Botilbud (§§ 107, 108, 109)

49,8

40,2

47,3

42,0

56,1

55,7

4,3

6,0

5,3

5,5

7,6

7,6

23,1

25,1

23,2

26,1

23,2

23,2

97-99)

1,6

1,7

1,6

2,1

2,8

2,8

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (§ 12)

3,0

4,3

4,3

3,7

3,4

3,3

-1,9

-5,3

-4,3

-3,2

-3,8

-5,3

I alt

183,3

179,1

187,4

198,2

202,8

184,6

I alt ekskl. hjælpemidler og STU*

151,0

156,1

171,1

166,4

182,8

180,0

STU

Misbrugsbehandling
Dagtilbud (§§ 103, 104)
Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,

Øvrige (refusion, forebyggende for b&u, plejevederlag, besk. ordninger)

* Hjælpemidler og STU indgår ikke i budgettet på dette område for alle år

Fremadrettet justeres budgettet med den demografiske udvikling og det
forventede behov på området. For den del af udgifterne på området, hvor
det er muligt at opgøre antallet af helårspersoner beregnes budgettet på
baggrund af den forventede udvikling i antallet af helårspersoner samt den
gennemsnitlige udgift pr. helårsperson.
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Budgettet bliver delvist reguleret efter udviklingen i antallet af 18+ årige,
hvor der ifølge kommunes egen befolkningsprognose forventes stigning på
1 % fra 2015 til 2018. Antallet af 18 – 65 årige forventes i samme periode
at falde med 2 %. Den økonomiske demografiregulering er indregnet med 4
mio. kr. i 2018 i forhold til budget 2015.
Da hovedparten af områdets brugere er i alderen 18–65 år, er det KLK’s
vurdering, at området med fordel fremadrettet bliver reguleret i forhold til
udviklingen af 18–65 årige. Dermed overvurderer budgettet i overslagsårene den fremadrettede økonomi på området. Ved at ændre på alderssammensætningen i den demografiske fremskrivning af området, kan der således potentielt frigøres 7 - 8 mio. kr. i 2018.

2.2 Sammenligning af udgifter og nøgletal på socialområdet
Syddjurs Kommunes udgifter til voksne med særlige behov var i 2014
5.061 kr. pr. 18+ årig, hvilket var 400 kr. under sammenligningsgruppen 1
og 550 kr. under niveauet for hele landet jf. Tabel 2.2 nedenfor 2. Forskellene skyldes særligt, at kommunes udgifter til bo- og aktivitetstilbud inkl. bostøtte var lavere end i sammenligningskommunerne. Samtidig var kommunens udgifter til hjælperordninger efter Servicelovens (SEL) §§ 95 og 96 50
% højere end i sammenligningskommunerne.
Tabel 2.2: Voksne med særlige behov, regnskab 2014
Syddjurs

Regnskab 2014, kr. pr. 18+ årig
Bo- og aktivitetstilbud inkl. bostøtte (§ 85)

Saml.
Gruppe1

Reg. Midt

Hele landet

4.282

4.849

4.781

4.990

Hjælperordninger (§§ 95, 96)

701

463

450

424

Misbrugsbehandling

157

176

204

277

95

138

122

116

-174
5.061

-196
5.430

-165
5.392

-205
5.602

Udgiftsniveau, indeks

90

97

96

100

Beregnet udgiftsniveau, indeks

95

94

97

100

Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks

95

103

99

100

Hjælpemidler
Refusioner
Socialområdet i alt

Kilde: ECO nøgletal, tabel 8.71

1

Sammenligningsgruppen er beregnet af KORA i ECO nøgletallene og består af kommuner med samme socioøkonomiske vilkår på socialområdet som i Syddjurs Kommune.
2 Budgetområdet i sammenligningen er ikke fuldstændigt det samme som Socialområdet i Syddjurs Kommune, da
fx hjælpemidler er medtaget i sammenligningen.
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Udgiftsniveauet til voksne med særlige behov var i regnskab 2014 på indeks 90 i forhold til landsgennemsnittet. Det betyder, at Syddjurs Kommunes udgifter til området i 2014 lå 10 % under landsgennemsnittet. Statistisk
er udgiftsbehovet for området for voksne med særlige behov beregnet til
indeks 95, hvilket betyder, at udgifterne til området i Syddjurs Kommune
bør være 5 % lavere end landsgennemsnittet ved samme serviceniveau,
når der tages hensyn til de socioøkonomiske forhold i kommunen.
Udgifterne til området i Syddjurs Kommune stiger med 400 kr./18+ årig,
hvilket betyder, at udgifterne i 2015 forventes at komme op på niveauet for
hele landet og over niveauet for sammenligningskommunerne jf. tabellen
nedenfor.
Da kommunens beregnede udgiftsbehov er fem procent under landsgennemsnittet, er det KLK’s vurdering, at der således er et nivelleringspotentiale på området i budget 2015 på 5 %, svarende til 9 mio. kr.
Figur 2.1 Udviklingen i udgiftsniveau, socialområdet
(2015 p/l)

Kilde: ECO nøgletal; graf 8.73
Det er særligt udgifterne til hjælperordninger (SEL §§ 95-96) der i Syddjurs
Kommune forventes at stige fra regnskab 2014 til budget 2015.
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Aldersfordelingen af beboerne på botilbud i Syddjurs Kommune indikerer,
at kommunen fremadrettet kan få udfordringer med mange beboere på botilbuddene, idet beboerne på botilbud i Syddjurs Kommune samlet set er
noget yngre end i andre kommuner.
Således er 32 % af beboerne i de permanente botilbud i Syddjurs Kommune under 30 år, hvilket er væsentligt højere end i andre kommuner jf. tabel
3 nedenfor.
For midlertidige botilbud er 90 % af beboerne på tilbud i Syddjurs Kommune under 30 år, hvilket ligeledes er væsentlig flere end i andre kommuner.
Da beboerne i særligt de permanente botilbud må forventes at have behov
for botilbud livet ud, er der risiko for, at der med den store andel af unge på
botilbud i mange år fremover må forventes indsats fra Syddjurs Kommune.

Tabel 2.3: Aldersfordeling til botilbud på Socialområdet (2012)
Syddjurs

Aldersfordeling
Permanente botilbud (%)
Under 30 år

Saml.
Gruppe1

Reg. Midt

Hele landet

32,0

11,9

21,4

13,1

30-39 år

12,0

17,0

16,0

16,2

40-59 år

36,0

45,9

40,9

44,9

60-66 år

4,0

12,4

10,7

13,6

16,0

12,9

10,9

12,2

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

90,9

45,1

65,2

51,9

30-39 år

9,1

17,8

12,8

16,0

40-59 år

0,0

28,9

16,8

24,9

60-66 år

0,0

5,4

3,3

4,9

67 år og derover

0,0

2,9

1,9

2,3

Uoplyst

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

67 år og derover
Uoplyst
I alt
Midlertidige botilbud (%)
Under 30 år

I alt
Kilde: ECO tabel 8.74

Opgørelsen er lavet på baggrund af botilbud beliggende i Syddjurs Kommune og ikke på baggrund af kommunens egne borgere.
På den baggrund foreslår KLK, at Syddjurs Kommune iværksætte en analyse af aldersfordelingen på kommens egne borgere i permanente og midlertidige botilbud. På den måde fås et mere præcist grundlag for vurdering
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af de fremtidige konsekvenser af den aktuelle alderssammensætning af
beboerne på botilbuddene.

2.3 Samlede overordnede potentialer for budgetreduktioner på området Social, voksen og handicap
KLK vurderer, at der samlet set er potentiale for budgetreduktion på området på 15 – 17 mio. kr. i 2018 i forhold til det nuværende budget. Det skal
understreges, at denne beregning er lavet på et meget overordnet grundlag, og at den ikke peger konkret på, hvordan potentialet kan realiseres.
Dette gælder særligt for nivelleringspotentialet jf. nedenfor.
Den demografiske regulering af budgettet i budgetoverslagsårene bevirker,
at budgettet i 2018 potentielt er 7 – 8 mio. kr. for højt. Forskellen skyldes,
at budgettet reguleres med antallet af 18+ årige, hvor stigningen i antallet
af ældre er medregnet. Foretages reguleringen i stedet på baggrund af antallet af 18–65 årige, hvor der er faldende befolkningstal, er budgettet i
overslagsårene for 7 – 8 mio. kr. for højt.
Den udgiftsmæssige sammenligning med andre kommuner indikerer, at
budgettet på området i 2015 er ca. 9 mio. kr. højere, end kommunens udgiftsbehov på området set i forhold til hele landet.

KLK´s forslag på socialområdet
KLK har følgende konkrete budgetforslag 3:

3.1 Styrkelse af myndighedsområdet
Der er på socialområdet udfordringer på myndighedsområdet. Aktuelt og
bagudrettet drejer det sig især om:
•

Stort efterslæb i forhold til sagsopfølgning. Det er ikke oplyst til KLK
præcist, hvor stort det aktuelle efterslæb er i forhold til sagsbehandling og sagsopfølgning, og det har bagudrettet været vanskeligt at
etablere et løbende og præcist overblik over status på sagsbehandlingen. Det forventes dog at der i nær fremtid er et præcist og kontinuerligt ledelsesoverblik. Men først og fremmest skyldes det store
efterslæb manglende kapacitet på myndighedsområdet. Det vil sige,
at antallet af sager/aktive indsatser overstiger hvad der er muligt at
løfte i forhold til den aktuelle normering/kapacitet

3

Det bør bemærkes, at KLK har haft et tæt samarbejde med Socialområdet, og at de nedenstående budgetforslag
skal ses i sammenhæng med de forslag som Socialområdet selv fremsætter
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•

Uklar rollefordeling mellem myndighed og udfører. I praksis forvalter
myndigheden selve afgangen til service/støtte – det vil fx sige om en
borger skal have bostøtte. Men det er uklart i hvilket omfang og
hvordan myndigheden kan stille krav til selve indsatsen, og generelt
må mål og delmål i handleplaner betegnes som overordnede og ikke særligt præcise. Myndighed og udførere er dog i proces med
hensyn til en tydeligere rollefordeling.

•

Manglende fælles systematik og IT-understøttelse af myndighedsudøvelsen. Det er planlagt fremadrettet at indføre den såkaldte voksenudredningsmetode. Men aktuelt bærer det skriftlige sagsarbejde
præg af manglende fælles faglig praksis og en manglende systematik. Herunder anvendes systemet Acadre, der bedst kan beskrives
som et arkivsystem, og dermed ikke rummer mulighed for udtræk af
statistik og overblik over den løbende sagsbehandling mv.

•

Uklare rammer for hvornår støtte afvises eller stoppes. På det specialiserede voksenområde, er det et grundlæggende rammevilkår, at
borgerne er ansvarlige for eget liv. Undtagelsen fra denne dominerende hovedregel er, når borgeren ikke selv kender konsekvenserne
af sine valg, og kan handle herefter – fx som følge af svære lidelser
eller kognitive funktionsnedsættelser. Men der savnes aktuelt fælles
rammer og kriterier for, hvornår og hvordan støtte kan afvises, stoppes eller begrænses

Det er KLK´s vurdering, at de udfordringer, der knytter sig til myndighedsudøvelsen, bør løses med tilførelse af flere ressourcer. Denne vurdering skal ses i nøje sammenhæng med de øvrige forslag i dette afsnit. En
styrket myndighedsudøvelse er således en helt afgørende forudsætning for
flere af nedenstående forslag – det gælder især forslaget på BPA-området,
som altovervejende handler om både tættere og hurtigere opfølgning.
Det er KLK´s anbefaling, at der tilføres myndighedsområdet en øget normering svarende til tre årsværk – eller 1,5 mio. kr. med virkning fra 2016 og
frem.

3.2 Serviceniveau vedr. beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud
Dette forslag handler om selve driften af aktivitetstilbud (jf. Servicelovens §
104). Det vil sige, at der ikke er tale om et forslag som ændrer selve det tilbud myndigheden har truffet afgørelse om, men derimod alene vedr. driftsudgiften pr. plads. Konkret opnås besparelsen ved en driftsmæssig sam-
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menlægning af tilbud i Rønde.Forslaget omfatter målgruppen for psykisk
syge m. fl.
Det er KLK´s vurdering, at der kan realiseres en samlet besparelse på 0,6
mio. kr.

3.3 Opfølgning på BPA-området
BPA mv. (jf. Servicelovens §§ 95-96) udgør i alt 22,7 mio. kr. og vedrører
aktuelt 23 borgere. Kommunens udgifter til BPA har være kraftigt voksende
de sidste år, og kommunens udgifter til området er 50 % højere end i sammenlignelige kommuner.
En del af forklaringen på de høje udgifter til BPA handler om opfølgning og
reaktionshastighed, når borgernes helhedssituation og sundhedstilstand
ændrer sig på en måde, der bør føre til nedadgående regulering eller (midlertidigt) ophør af bevillingerne. De enkelte borgeres hjælperkontrakter ændres i dag således med en forsinkelse i forhold til de faktiske forhold. I de
modsatte tilfælde – hvor bevillingen bør opskrives, reageres der langt hurtigere fra leverandørernes side med hurtig henvendelse til myndigheden.
En anden del af forklaringen på de høje udgifter til BPA handler både om
afgrænsning af målgruppen, og udmålingen af timer i de enkelte sager. Der
er således båder sager der helt bør stoppes og erstattes af langt billigere
støtteforanstaltninger, og udmålinger af timer der skal nedreguleres.
Det er KLK´s vurdering, at den førnævnte oprustning på myndighedsområdet, kan realisere en hurtigere opfølgning og skarpere udmåling på bevillingerne på BPA mv., og samlet realisere en reduktion på 6 mio. kr. – med
1/3 virkning fra 2016 og stigende med 2 mio. kr. i både 2017 og 2018. Her
er der taget højde for at der skal etableres alternative støtteforanstaltninger
– fx efter Servicelovens § 83 svarende til en ramme på 2 mio. kr. Det samlede bruttopotentiale er således 8 mio. kr.

3.4 Den fremtidige styring af socialområdet
Den overordnede budgetstyring af området
For den del af udgifterne på området, hvor det er muligt at opgøre antallet
af helårspersoner, beregnes budgettet på baggrund af den forventede udvikling i antallet af helårspersoner samt den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson. For de øvrige områder budgetlægges på baggrund af sidste års
budget og politiske prioriteringer.
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I budgetlægningen medtages oversigter over de forventede antal og gennemsnitsudgifter, men det styringsmæssige overblik kan med fordel styrkes
ved at vise de konkrete mængder og gennemsnitsudgifter i tidligere år.
Ved budgetopfølgningerne følges der op på de parametre, som budgettet
lægges efter. Administrativt følges udviklingen i antal helårspersoner og
gennemsnitsudgifter for de enkelte målgrupper tæt.
Det er KLK’s vurdering, at de overordnede principper for budgetlægning
og opfølgnings på området er hensigtsmæssige i et styringsmæssigt perspektiv. Et budget lagt med baggrund i forventede priser og mængder giver
et godt grundlag til den økonomiske styring på området, ligesom det er
hensigtsmæssig økonomisk styring, at budgetopfølgninger foretages med
udgangspunkt i de faktiske ændringer i forudsætningerne for budgettet.

Økonomisk styring af Syddjurs Støtte- og Aktivitetstilbud
og Misbrugscentret
Syddjurs Støtte- og Aktivitetstilbud og Misbrugscentret er budgetmæssigt
rammestyret og budgettet reguleres efter ikke de faktiske aktiviteter i løbet
af året.
Rammestyring af Syddjurs Støtte- og Aktivitetstilbud samt på Misbrugscentret har to umiddelbare fordele. Dels giver rammestyringen mulighed for, at
tilbuddene internt tilrettelægger indsatserne efter de faktiske behov hos
brugerne af tilbuddene og en overodnet fleksibilitet til arbejdstilrettelæggelsen. Dels har rammestyring den fordel, at budgettet er kendt for både tilbuddene og overordnet for myndighedsområdet. Økonomistyringsopgaven i
det enkelte år i tilbuddene er så i høj grad at overholde rammebudgetterne
og levere de bedste tilbud til brugerne inden for den givne økonomiske
ramme.
Samtidig er det en ulempe ved rammestyringen, at denne styringsform i sig
selv giver en svag kobling mellem aktiviteterne og budgettet. Rammestyringen lægger dermed ikke umiddelbart op til vurdering af, om den økonomiske ramme er passende i forhold til aktiviteterne, som et aktivitetsbaseret
budget gør.
Fordelene ved rammestyring og aktivitetsstyring kan kombineres i en model med aktivitetsbaseret rammestyring. Den økonomiske ramme for tilbuddene beregnes på baggrund af de forventede aktiviteter og de beregnede gennemsnitlige udgifter for aktiviteterne. Rammen fastholdes i budgetåret, men der følges løbende op på antallet af aktiviteter ligesom de
gennemsnitlige udgifter beregnes.
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Fordelene ved aktivitetsbaseret rammestyring er:
•
•
•

Den økonomiske ramme for budgetåret er kendt
Rammen er realistisk beregnet ud fra de forventede aktiviteter og
gennemsnitsudgifter
Der følges op på aktiviteter og gennemsnitsudgifter, hvilket giver et
grundlag for overvejelser om aktiviteterne er effektivt tilrettelagt og
om sammenhængen mellem udgifterne ved aktiviteterne i forhold til
resultaterne

Der er KLK's vurdering, at de principper om budgetlægning og budgetopfølgning i forhold til det forventede antal brugere, som Socialområdets
overordnede budget lægges ud fra, med fordel kan genbruges på Syddjurs
Støtte- og Aktivitetstilbud samt på Misbrugscentret som supplement til den
eksisterende rammestyring.
På den baggrund foreslår KLK, at Syddjurs Støtte- og Aktivitetstilbud samt
på Misbrugscentret fremadrettet styres efter et princip om aktivitetsbaseret
rammestyring.

Økonomisk styring af Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er budgetmæssigt aktivitetsstyret efter
Rammeaftalen i Region Midt. Tilbuddet tildeles udgiftsbudget efter den faktiske belægning og indtægterne fra andre kommuner inkl. overhead tilfalder
kommunekassen.
Det er i aftalt i Rammeaftalen for Region Midt, at pladsprisen for tilbud under rammeaftale skal sænkes med 3 %. Det er KLK’s erfaring, at der kun
kan realisere faldende priser på tilbud, hvis der følges tæt op på de faktiske
priser inklusive tillægstakst og ikke kun på standardtaksten for et tilbud.
Der er i princippet faste priser på pladserne i Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud, men det forekommer også, at der aftales særlige priser for nogle brugere. Princippet er, at brugere af et tilbud, der falder inden for tilbuddets
målgruppe, betaler standardtaksten, men at brugere, der falder uden for
målgruppen, betaler tillægstakst. Sondringen af, om en bruger falder indenfor eller uden for tilbuddets målgruppe kræver en meget præcis definition af
målgruppen for at kunne lave vurderingen. Samtidig har tilbuddet et eget
økonomisk incitament til at vurdere, at kommende brugere ligger uden for
målgruppen og derfor kræver tillægstakst. Endelig er der ikke særlige lave
takster for brugere som nok ligger inden for målgruppen, med som samtidig
ligger har behov i den lette ende.

KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) - www.klk.kl.dk

15

Syddjurs Kommune/Sektorrapport – Socialområdet

Det er KLK’s erfaring, at muligheden for tillægstakster i tilbud under de
regionale rammeaftaler medfører glidning mod højere faktiske priser på
trods af aftaler om faldende standardpriser på tilbuddene.
På den baggrund foreslår KLK, at Syddjurs Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud fremadrettet tildeles budget efter standardtaksten og at tillægstakster
for både kommunens egne brugere af tilbuddet og for brugere fra andre
kommuner skal vurderes udenfor Syddjurs Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud selv. I forlængelse heraf foreslår KLK, at Syddjurs Kommune følger aktivt op på, om de faktiske takster i Syddjurs Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud udvikler sig inden for aftalen om et fald på 3 %.

KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) - www.klk.kl.dk
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1. Ny virksomhedsenhed
Formål:
At jobkonsulenterne samles i en selvstændig organisatorisk virksomhedsenhed indenfor Syddjurs
kommunes organisation.
Denne omorganisering har følgende fordele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En endnu tydeligere indgang for virksomhederne
Ensartet implementering af den vedtagne virksomhedsstrategi
Bedre mulighed for at samtænke virksomhedsservice og erhvervsservice
Mere klare og enstydige forretningsgange omkring jobkonsulenternes arbejdsopgaver
Bedre mulighed for vidensdeling mellem jobkonsulenterne
Mulighed for hurtigere sagsbehandling ift. borgere og virksomheder

Effekter:
At der kan hjemtages refusion på de medarbejdere, som arbejder med de målgrupper, hvor dette er muligt.
En samlet virksomhedsenhed og en tydeligere strategi omkring virksomhedsservice øger samtidig
jobcentrets mulighed for at få samlet viden om virksomhedernes behov – herunder virksomhedernes
indmelding af jobåbninger. Større viden om virksomhedernes rekrutteringsbehov øger også de lediges
mulighed for at komme i arbejde.
Forudsætninger:
• Ansættelse af en teamleder, der i et vist omfang også indgår i driften, samt ansættelse af en
administrativ ressource til virksomhedsenheden
• Der udarbejdes nye arbejdsgange, tydelige snitflader og beskrivelser ift. opgaven/tilbuddet.
• Den samlede jobkonsulentgruppe opkvalificeres så de har kendskab til virksomhedsenhedens
samlede opgaveportefølje og dermed bedre kan svare relevant på virksomhedernes spørgsmål og
behov.
• Forslaget indebærer at kommunens virksomhedskonsulenter i jobcenter og projektcenter samles,
hvilket betyder behov for fysisk plads til den samlede enhed i de nye lokaler i
administrationsbygningen i Ebeltoft.
Økonomiske potentialer:
Alle jobkonsulenter flyttes til den nye enhed. Det er dog ikke alle jobkonsulenter arbejder med
borgergrupper, der er refusionsbelagt. Der er pt. 7 jobkonsulenter der kan blive omfattet af refusion og 4 der
ikke kan.
Den samlede mindre-udgift til jobkonsulenter forventes i 2018 at være: 1,5 mio. kr. inkl. En investering på
500.000 kr netto (medarbejdernes løn er omfattet af 50% refusion)
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2. Øget antal af voksenlærlinge
Formål:
Voksenlærlingeordningen kan være et godt springbræt for nogle ledige til at komme ind på arbejdsmarkedet.
Forslaget indebærer at jobcenteret øger antallet af voksenlærlinge ved at blive dygtigere til at sælge
voksenlærlingeordningen til virksomhederne.
Dette opnås gennem et mere formaliseret samarbejde med uddannelsesinstitutioner. På sigt vil det hjælpe
flere i arbejde og sikre arbejdsfastholdelse.
Effekt:
•
•
•
•
•

Virksomhederne vil opleve bedre service fra jobcenteret. Jobcenterets ekspertise vil blive forøget og
virksomhederne vil opleve en større sammenhæng i jobcenterets arbejde.
Forslaget vil medvirke til at virksomhederne får kendskab til ordningen og at også virksomhedens
eksisterende medarbejdere derved får mulighed for at blive opkvalificeret..
Konsulenter fra jobcenteret og konsulenter fra erhvervs- og uddannelsesinstiutioner vil få større
viden om hinandens produkter.
Medarbejderne i jobcentret vil opnå øget kompetencer /viden om erhvervsuddannelserne og AMUsystemet.
Den samlede arbejdsstyrke vil blive opkvalificeret.

Forudsætninger:
•
•

•

Der skal etablere et mere formaliseret samarbejde mellem erhverv uddannelseinstitutione og
jobcenter og virksomhedsenhed.
1
Man skal bruge erfaringer fra KUBE-samarbejdet i Ringkøbing-Skjern kommune, hvor man med
stor succes har implementeret et samarbejde med Veu-centre, erhvervsskolerne og jobcenteret.
Samarbejdet betyder at medarbejdere på jobcenteret, erhvervsskolerne og andre
uddannelsesinstitutioner har mere tværfaglig viden og bedre kan dække virksomhedernes behov.
Dette har bl.a. ført til at flere er kommet i voksenlærlingeordning.
Det er en forudsætning for gennemførelsen af dette forslag at forslag 1 ”Ny virksomhedsenhed”
implementeres.

Økonomiske potentialer:
Det vurderes at indsatsen gør det muligt at få flere A-dagpengemodtagere ud i voksenlærlingeordning.
Voksenlærlingeordningen er omfattet af 100% refusion. Det betyder at den mindre udgift der hentes på Adagpengeområdet ikke modsvares af merudgifter på andre områder
Det samlede mindre-forbrug på dagpenge forventes i 2018 at være: 1,4 mio. kr.

1

Koordineret Uddannelse-, Beskæftigelse og Erhvervssamarbejde. Link til pjece:
http://itoppen.dk/sites/default/files/itoppen/KUBEN%20-%20Pjece.pdf
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3. Tidlig intensiv indsats for ny-ledige aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere
Formål:
Formålet er via flere tidlige samtaler overfor en gruppe af aktivitetsparate ledige at understøtte den ledige
borgers vej ind på arbejdsmarkedet.
2
Det er veldokumenteret at intensive kontaktforløb har en effekt på beskæftigelsesgraden for nogle
målgrupper. For nogle aktivitetsparate vurderes en tidlige intensiv indsats at medføre en forkortelse af deres
ledighedsperiode. Baseret på 2014-tal forventes der årligt at starte ca. 150 aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere i jobcenteret, som vil være i målgruppen for den tidlige intensive indsats.
Effekter:
Ved at intensivere den tidlige indsats startes den jobrelevante indsats hurtigere op. Dette forventes at afkorte
målgruppens ledighedsperiode og antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere falder.
Den hyppigere opfølgning forventes ydermere at have som resultat at der foretages flere
rådighedsvurderinger. Rådighedsvurderinger vil i sig selv medføre et fald i udgifter til uddannelseshjælp og
kontanthjælp.
Forudsætninger:
For at lykkes med denne forslag kræves det at jobcenteret.
•
•
•

•
•
•
•

•
•

2

At Jobcenteret sætter tidligt ind ift. barrierer for tilknytning til arbejdsmarkedet.
At Jobcenteret har de tilbud som giver mening i forhold til den rigtige beskæftigelsesfremmende
indsats
At den koordinerende indsats udvikles så der etableres en tværfaglig og koordineret indsats for
borgerne. Her tænkes eksempelvis familieafdeling, lokal psykiatrien under Region Midt.,
Rusmiddelcenter Syddjurs, ydelseskontoret, socialcenteret, UU mm.
Der skal igangsættes forpligtende samarbejde for ledere og medarbejdere på tværs af relevante
afdelinger og udfører.
Vidensdeling på tværs af afdelinger og forvaltninger omkring tilbud indenfor social og beskæftigelse.
I afklaringsfasen skal relevante aktører fra andre afdelinger og forvaltninger aktivt bidrage til at give
den rigtige hjælp og tilbud.
Der skal fokuseres på en tidlig intensiv indsats, hvor der arbejdes med at beskrive borgerens
situation. Efterfølgende skal der arbejdes systematisk med motivationsarbejde for at eliminere
barrierer ifht. Arbejdsmarkedet. Dette skal også inkludere virksomhedsrettede tilbud.
Opkvalificering af medarbejdere, således at de kan håndtere de nye krav til mål og samtaler.
Desuden skal de kunne arbejde tværfagligt med andre organisationer.
Det er en forudsætning for gennemførelsen af dette forslag at forslag 5 ”Minimumsindsats til en
gruppe borgere” implementeres.

Kilde: ”Effekter af samtaler i den aktive arbejdsmarkedspolitik” af Michael Rosholm & Michael Svarer 2010.

5

Økonomisk potentiale:
Det er ikke muligt at finde studier der kvantificerer effekten af aktivering af aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere. Imidlertid formodes det at effekten af et godt aktiveringstilbud vil hjælpe den
enkelte borger hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet.
3

Ved at undersøge afslutningsårsagerne for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i 1 år ses det at, af 316
Overgår til
(tom)
Udvandret 3%
ressourceforløb
1%
0%
Fængsel
Borgeren tilkendes
2%
førtidspension
2%

Andet
7%

Borgeren overgår til
folkepension
1%

Borgeren er fraflyttet
kommunen
10%

Borgeren er ikke til
rådighed for
arbejdsmarkedet
1%
Borgeren er kommet i
arbejde
5%

Borgeren er kommet i
uddannelse
3%

Borgeren overgår til anden
sagstype
63%

Afslutningsårsag for aktivitetsparate Kth.

Borgeren er visiteret til
fleksjob
2%
Borgeren har udvist
manglende medvirken ved
opfølgning
0%

afsluttede sager er 5% afsluttet til ordinær beskæftigelse og 3% til uddannelse. Dette svarer til ca. 13 HÅP.
Det vurderes realistisk at hæve antallet af borgere der enten afslutter til beskæftigelse eller uddannelse med
4
5%, hvilket vil bringe Syddjurs kommune på niveau med klyngen . Dette svarer til at yderligere 8 HÅP går i
beskæftigelse eller uddannelse. Dette resultat kan opnås i 2018. Det er dog nødvendigt at foretage en
mindre investering i opkvalificering af medarbejderne i 2016. Dette gøres igennem kurser for medarbejderne.
Det samlede mindre-forbrug for jobcenteret i 2018, inkl. engangsinvesteringer i kurser forventes at være:
0,8 mio. kr

3
4

Workbase-statistik for perioden 24.10.13 – 24.10.14
Data fra Jobindsats, status 1 mdr. efter afsluttet forløb
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4. Hyppigere samtaler for langtidsledige
Formål:
Forslaget bygger på, at der årligt udvælges 30 borgere på uddannelseshjælp og 30 borgere på kontanthjælp
der har en sagslængde over et år. Der skal arbejdes med disse borgere på en ny måde ved at tilknytte
jobformidlere til målgruppen for tilbuddet.
Der investeres i forslaget i en jobformidler, der udover coaching af de ledige får til opgave at opsøge ledige
jobs, gerne med et lille timetal. Disse jobåbninger skal anvendes dynamisk og konsekvent i den løbende
opfølgning med de udvalgte borgere. Afprøvning af rådighed, mobilitet og borgerens aktive udnyttelse af sine
arbejdsmuligheder, bliver derfor vigtige pejlemærker for indsatsen.
Målgruppen er både uddannelsesparate og aktivitetsparate, men der skal dog være tale om borgere, som
vurderes at kunne flyttes til hel eller delvis selvforsørgelse.
Effekter:
Ved årligt at følge 60 borgere meget tæt, forventes følgende effekt:
15 (5 HÅP) borgere forventes at gå i arbejde hvert år.
15 (5 HÅP) borgere forventes at blive afsluttet/sanktioneret pga. manglende medvirken hvert år.
Forudsætninger:
• Der skal foretages et analysearbejde, som identificerer de borgere, der skal udvælges til indsatsen.
• Der skal nedsættes en særlig indsatsgruppe bestående af sagsbehandlere og jobformidler og adm.
medarbejder/sanktionsmedarbejder
• Der skal opnormeres med 1 sagsbehandlerstilling i samt 1 jobformidler
• Der er behov for kompetenceudvikling for de medarbejdere, som skal involveres i indsatsen.
Økonomisk potentiale:
Det samlede mindre-forbrug, inkl. investeringer i sagsbehandler og jobformidler på 0,9 mio. kr. vil i 2018
være 2,0 mio. kr.
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5. Minimumsindsats til en gruppe af borgere
Formål:
Nogle kontanthjælpsmodtagere har ofte meget lange og gentagne aktiveringsforløb uden at borgeren reelt
flytter sig tættere på arbejdsmarkedet. Disse forløb optager relativt mange sagsbehandlerressourcer.
Det foreslås at der udvælges en gruppe af ledige kontanthjælpsmodtagere, der som udgangspunkt tilbydes
en indsats, som følger de minimumskrav, der er fastsat i Lov og aktiv beskæftigelsesindsats (LAB §96).
Effekter:
Effekten skal ses ifht. en reduktion af udgifterne til aktivering (jobcentrets driftsudgifter).
Forslaget vil betyde, at sagsbehandleres tid frigøres fra disse relativt ”tunge” sager, der ofte tager
uforholdsmæssig megen tid. Derfor vil en minimumsindsats fokuserer jobcenterets indsats på borgere der
har en reel mulighed for at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet.
Der bør sondres mellem de borgere, som pga. personlige forhold ikke kan deltage i et tilbud efter LAB og de
borgere, som godt kan deltage i et tilbud efter LAB, men hvor motivation og andre omstændigheder gør
udsigterne til selvforsørgelse meget lang og måske urealistisk. Borgere der modtager en minimumsindsats,
men som selv henvender sig til jobcenteret og er motiveret for en yderligere indsats skal tilbydes andet end
minimumsindsatsen. På denne måde sikres det at borgerens eget initiativ gribes og bruges.
Forudsætninger
• At der foretages et analysearbejde, som identificerer de kontanthjælpsmodtagere hvor det jf.
ovenstående giver mening at prioritere efter en såkaldt minimumsindsats.
Økonomiske og sagstalsmæssige konsekvenser:
At udgifterne til aktivering for ovenstående gruppe reduceres Et konservativt bud vil være at
minimumsindsatsen omfatter 80 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Der vil fortsat være en minimal
udgift til aktiveringsindsatsen. Derfor er udregningen i udgifter baseret på 75 HÅP.
Der er i dag afsat 4.400.000 kr. i driftsmidler til 330 HÅP på kontanthjælp der er vurderet aktivitetsparate.
Dette medfører en netto-udgift på 2.200.000 kr. I løbet af 2016 vil man kunne nedbringe driftsudgifterne så
effekten slår fuldt igennem i 2017.
Det samlede mindre-forbrug for jobcenteret i 2018 er 0,5 mio. kr.
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6. Flere unge i uddannelse og job.
Formål:
At begrænse antallet af unge under 30 der opsøger jobcentret for at få en ydelse, og at sikre, at de der
alligevel kommer i videst mulig omfang ”vendes i døren”
Effekter:
Antallet af unge på uddannelseshjælp forventes at kunne reduceres med 45 HÅP frem til 2018. Reduktionen
i antallet af unge er afhængigt af såvel indsats internt i jobcentret som ændert indsats overfor de unge
udenfor jobcentret.
Forudsætninger:
Indsatsen på ungeområdet ændres i øjeblikket på baggrund af et 3-årigt udviklingsprojekt ”Styrket kvalitet –
bedre resultater”, der startede op sommeren 2014. Forslaget bygger videre på de tiltag, der allerede er sat i
værk i projektet. Dette gøres ved at fortsætte den indsats som allerede er sat i værk, suppleret med en
forbedret visitation og styrkelse af uddannelsesvejledningen
Forudsætninger udenfor jobcenteret:
•
•

Det er en afgørende forudsætning for at nå det fulde potentiale, at folkeskolen øger antallet af elever
der ved afslutning af folkeskolen er uddannelsesparate til 95%.
Det er en forudsætning, at produktionsskoleelever i højere grad opnår de kompetencer, der er
afgørende for efterfølgende at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Målet er
90% af produktionsskoleeleverne opnår de nødvendige uddannelseskompetancer når
produktionsskoleforløbet afsluttes.

Forudsætninger indenfor jobcenteret:
•
•
•
•
•
•

Der skal sættes krav om at borgeren har min. 2 ønsker til relevant uddannelse i uddannelsesplanen
og at der er fokus på arbejdsmarkedet i valget af uddannelse
At der arbejdes mere med fastholdelsesmentorer for at sikre tilbagefald fra uddannelser
At der arbejdes med oprettelse af nye kurser, som kommunen finansierer, men som er SUberettigede.
At jobcenteret implementering af en ny modtagelse opnår de resultater der er lagt i forbindelse med
projekt Styrket kvalitet – bedre resultat”
At jobcenteret og UU kommer i tættere dialog med folkeskolen
At ledelsen på alle områder er synlig og udstikker klare mål. Ledelsen skal være aktive i at nedbryde
siloer og fremme tværfagligt samarbejde.

Økonomisk potentiale:
Der vurderes at være potentialer der er baseret på jobcenterets egne forudsætninger, samt potentialer der
kræver at andre forvaltninger og aktører opfylder deres forudsætninger Potentialet såfremt jobcenterets
indfrier sine forudsætninger vurderes at medføre et mindre forbrug i 2018 på 3,0 mio. kr.
Såfremt alle forudsætninger indfries vurderes forslaget at medføre et mindre-forbrug i 2018 på 4,5 mio. kr
Dette potentiale indbefatter mindre-forbrug til ydelse og drift. Over en længere årrække vurderes der at være
potentialer i forhold til bevillinger af ressourceforløb og fleksjob, men de er ikke medtaget her.
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7. Større fokus på lokale STU-forløb
Formål:
At Syddjurs kommune primært tilbyder egne lokale STU-forløb til målgruppen for disse. At den fremtidige
administration af STU området tager afsæt i en klar rammesætning og tydelige økonomiske prioriteringer.
Forslaget indebærer, at fremtidige STU bevillinger primært tager udgangspunkt i, at der bevilges lokale tilbud
i form af kommunens egne tilbud på hhv. Følle og Skovly.
Effekter:
Færre udgifter til STU-området. Der investeres i at styrke og udvikle lokale tilbud, så de til stadighed er
kvalitetsmæssigt og økonomisk konkurrencedygtige med eksterne tilbud.
Forudsætninger:
• Der etableres et nyt kortevarende afklarings og introduktionsforløb på STU-Følle, som skal have
følgende formål:
o Afklaring af om den unge er i målgruppen for STU.
o Forløbet skal kunne give både de unge og forældre mulighed for at tilrettelægge en relevant
uddannelsesplan – og ikke mindst skal forløbet medvirke til, at de unge og forældrene bliver
trygge ved at skulle vælge og acceptere det lokale tilbud.
• At de lokale STU tilbud benytter sig af/indgår nye samarbejdsaftaler med eksterne leverandører,
som kan supplere det lokale tilbud med en særlig ekspertise. Der kan fx være tale om
samarbejdspartnere inden for vidensfelterne IT og landbrug. Sådanne aftaler kan være med til at
styrke og fastholde beslutningen om et relevant tilbud, der imødekommer den unges behov og
ønsker.
• At der arbejdes med at afgrænse målgruppen, så Syddjurs kommunes praksis ligger på linje med
sammenlignelige kommuner. Syddjurs kommune har en lidt højere andel af STU-elever end
sammenlignelige kommuner, hvorfor det vurderes at der er en praksis på området, der er anderledes
end hos andre kommuner.
Økonomiske potentialer:
Forslaget har ingen konsekvenser for igangværende STU forløb.
I udregningen af de endelige økonomiske potentialer er medtaget finansiering af nyt kortevarende afklarings
og introduktionsforløb på STU-Følle. Mindre-forbruget er udregnet ud fra at der starter 10 HÅP på STU årligt.
Der er i alt budgetteret med 47 HÅP i 2016.
Der forventes et mindre-forbrug på STU-forløb i 2018 inkl. investering i afklaringskurser på 0,25 mio. kr. netto
på 0,24 mio. kr.
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8. Styrket sygedagpengeindsats
Formål:
At nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere uden at øge tilgangen til andre ydelser.
Effekter:
Det vurderes muligt at nedbringe det samlede antal af Sygedagpengesager med 50 HÅP. I forslag 9
behandles sygefraværet, der er specifikt for arbejdspladsen Syddjurs kommune. Derfor omhandler dette
forslag 44 HÅP.
Der er aktuelt budgetteret med 559 HÅP sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Igennem en omlægning af
indsatsen og andre tiltag skønnes det muligt at reducere specielt de tidligere sygedagpengesager i forhold til
budgetmål for projekt ”Styrket kvalitet – bedre resultater”. Derfor vil de økonomiske konsekvenser også
primært ses blandt borgere på sygedagpenge og sekundært jobafklaringsforløb.
En nedgang i antallet af sygedagpengesager skønnes at have langsigtede effekter i form af en nedgang i
tilkendelsen af fleksjob og i mindre grad tilkendelse af førtidspension.
Forudsætninger:
Indsatsen på sygedagpengeområdet ændres i øjeblikket på området i forbindelse med projektet ”Styrket
kvalitet – bedre resultater”. I forbindelse med projektet er Konsulentfirmaet Deloitte blevet indkøbt til at yde
konsulentbistand til fortsat udvikling og effektivisering af driften, herunder kvaliteten af denne på
sygedagpengeområdet.
Der er fokus på:
• Individuel sagssparring
• Ledersparring
• Kompetenceudvikling af sagsbehandlerne
• Undervisning i lovgivningen på området
• Implementering af resultatstyring i enkeltsager,
• Udvikling og tilpasning af administrationsgrundlag,
• Vurdering og tilpasning af tilbudsvifte
Der er allerede via projekt ”Styrket kvalitet – bedre resultater” indregnet en målsætning om et mindre-forbrug
på 4,5 mio. kr. i 2017.
Desuden arbejdes med en række nye tiltag, der både skal konsolidere arbejdet fra projekt ”Styrket kvalitet –
bedre resultater” og yderligere udvikle området. Dette drejer sig om:
•
•
•
•
•

Ændring af Syddjurs kommunes praksis så den ligger på linje med sammenlignelige kommuner.
Specifikt i forhold til tilkendelse af sygedagpenge.
Tiltag der styrker borgeres arbejdsevne, således at flere raskmeldes til selvforsørgelse i stedet for
fleksjob.
En skærpet visitation i forhold til forlængelsessager.
Styrket dialog med A-kasserne og fagforbundene.
Det er en vigtig forudsætning, at samarbejdet mellem borgerservice og jobcenteret er sådan
tilrettelagt at sygedagpengesagerne kan behandles løbende.
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Økonomiske potentialer:
Såfremt de nødvendige tiltag implementeres skønnes det muligt at reducere antallet af
sygedagpengemodtagere med 34 HÅP og antallet af Jobafklaringsforløb med 10 HÅP i 2018. En gruppe af
de borgere der gerne vil sygemelde sig kommer fra A-dagpenge. Derfor vil en mere præcis sagsbehandling
medføre en mindre stigning i antallet af A-dagpengemodtagere.
Det lavere sagstal på sygedagpenge- og jobafklaringsområderne vil også have en mindre effekt på antallet
af borgere der tilkendes permanent offentlig forsørgelse. I 2014 var 50% af alle de borgere der kom i
rehabiliteringsteamet på sygedagpenge. Her blev de i høj grad tilkendt fleksjob og i mindre grad
ressourceforløb eller førtidspension. Det vurderes at en nedgang i sagstal også primært vil betyde at færre
vil blive tilkendt fleksjob.
Et lavere sagstal i jobcenteret vil betyde at der frigøres ressourcer i jobcenteret og i borgerservice. Dette
vurderes at svare til 1½ HÅP.
Det forventede mindre-forbrug på sygedagpenge og jobafklaringsforløb forventes i 2018 at være: 5,9 mio. kr.
Det forventede mer-forbrug på dagpenge forventes i 2018 at være: 0,7 mio. kr.
Det forventede mindre-forbrug på fleksjob forventes i 2018 at være: 1,1 mio. kr
Det forventede mindre-forbrug på ressourceforløbsydelse forventes i 2018 at være: 0,3 mio. kr.
Det forventede mindre-forbrug på administration forventes i 2018 at være: 0,6 mio. kr.
Det samlede mindre-forbrug af forslaget forventes i 2018 at være: 7,2 mio. kr.
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9. Nedbringelse af sygefravær i Syddjurs kommune
Formål:
At nedbringe sygefraværet generelt for alle medarbejdere der har Syddjurs kommune som arbejdsgiver.
Effekter:
Det skønnes muligt at reducere fraværet, således at kommunen i 2018 ligger på niveau med
sammenlignelige kommuner i Danmark. Dette vil nedbringe sagstallet for sygedagpengeafdelingen i
Jobcenter Syddjurs og derved reducere de udgifter som kommunen har til sygedagpengerefusion. Desuden
vil en nedbringelse af sygefraværet øge serviceniveauet for borgerne og frigøre ressourcer til andre opgaver.
Forudsætninger:
Følgende tiltag skal realiseres for at kunne nedbringe fraværet:
•

•
•
•
•
•
•

•

Der skal udarbejdes en ny strategi for håndtering af sygefravær i Syddjurs Kommune. Ledere i
Syddjurs Kommune skal opkvalificeres i forlængelse af dette, så de sikres de nødvendige
kompetencer
Oprettelse af en task-force i jobcenteret, så sygefraværssager kan behandles i opløbet.
Der skal investeres i en fastholdelseskonsulent
Tæt samspil imellem jobcenterets sygedagpengeafdeling og HR
Kompetenceudvikling ift. Alle ledere i kommunen så de tackler sygemeldinger bedre.
Undersøgelse af hvilke afdelinger/institutioner der har mest sygefravær.
analyse af syge-fraværsmønstrene i kommunen, herunder Identifikation af de fem væsentligste
fraværsårsager og etablering af et ”idekatalog” til inspiration for arbejdsstederne og med beskrivelse
af indsatser på enkeltsagsniveau
At der i et samarbejde mellem jobcentret og kommunens HR afdeling beskrives procedure og
anbefalinger ift. fastholdelse af sygdomsramt kommunalt personale, herunder:
o Hvornår der skal hhv. ikke skal arbejdes for fastholdelse
o Hvor langt tidsperspektivet kan hhv. skal være
o Hvilke understøttende initiativer, der kan etableres bl.a. fra
o jobcentrets side ift. tilbagevenden til arbejdspladsen

Økonomiske potentialer:
Beregningen af de økonomiske konsekvenser er meget komplekse og har indflydelse på alle afdelinger i
Syddjurs kommune. I denne analyse er der valgt at fokusere på effekterne på Kommunens
beskæftigelsesområde.
Såfremt effekten opnås, vil der i hele organisationen være en mindre-udgift til vikarer. Den er af KLK
estimeret til 1,0 mio. kr.
Det samlede mindre-forbrug af forslaget inkl. investering i konsulent vil i 2018 være: 0,2 mio. kr.
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10. Ændret praksis i brug af revalidering
Formål:
At mindske brugen af revalidering. Ydelsen er den der påvirkes mest negativt af de nye refusionsregler.
Disse forventes at gælde fra d. 1.1.2016. Syddjurs kommune har den højeste andel af revalidender i landet
og der vurderes derfor at være en praksis på området der er markant anderledes end ved andre kommuner.
Effekter:
At nedbringe antallet af revalideringsforløb med 100 helårspersoner hen over 3 år. Antallet af
revalideringsforløb falder, og antallet af ressourceforløb stiger. Forslaget har ingen konsekvens for
igangværende revalideringsforløb.
Forudsætninger:
• Faglig linje ændres så målgruppen afgrænses ved visitation til revalidering. Max antal nye forløb pr.
år fastsættes til 20.
• Opkvalificering af medarbejderne i jobcentret ift nye arbejdsmetoder
Økonomiske potentialer:
En omlægning af indsatsen vil mindske driftsudgifterne på revalidering og øge driftsudgifterne til
ressourceforløb. Samlet vil der dog blive tale om en besparelse idet driftsudgifter til revalidering er væsentligt
højere end driftsudgifter til ressourceforløb.
Det vurderes muligt at mindske antallet af revalidender og øge antallet af ressourceforløbsmodtagere i løbet
af 3 år.
Det samlede mer-forbrug på ressourceforløb forventes i 2018 at være 9,0 mio. kr.
Det samlede mindre-forbrug på revalidering forventes i 2018 at være 13,5 mio. kr.
Det samlede mindre-forbrug på driften forventes i 2018 at være 0,7 mio. kr.
Det samlede mindre-forbrug af forslaget forventes i 2018 at være 5,2 mio. kr.
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11. Styrket integrationsindsats
Formål:
At give en indsats der øger antallet af flygtninge og deres familiesammenførte ud i egen-forsørgelse enten
igennem arbejde og/eller uddannelse. Antallet af kvoteflygtninge er steget markant i de senere år og er i
2015 udmeldt til 142. Der forventes pt. det samme antal kvoteflygtninge i 2016.
Der er ikke kommet udmeldinger for 2017 og 2018. I dette forslag arbejdes der med et estimat på 142
borgere i 2017 og 100 borgere i 2018. Efter den 3 årige integrationsperiode overgår borgeren til
kontanthjælp, hvis ikke borgeren er kommet i selvforsørgelse. Ved at styrke indsatsen i integrationsperioden
vil man kunne opnå en besparelse på kontanthjælp efter integrationsperioden.
Effekter:
Den foreslåede strategi vil medføre at antallet af borgere på kontanthjælp ikke stiger så meget som
forventeligt i forhold til sammenlignelige kommuner. I Syddjurs kommune er 22,7% i arbejde/ uddannelse 1
5
år efter at have afsluttet integrationsperioden. Gennemsnittet for klyngen er 37,8%
Med den nuværende store stigning i antallet af kvoteflygtninge vil man derfor kunne forudse en stor stigning i
antallet af kontanthjælpsmodtagere hvis det ikke lykkes at få dem ud i beskæftigelse/uddannelse inden
integrationsperioden er udløbet. Såfremt man fremskriver den nuværende effekt med at få borgere på
kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet ud i arbejde vil man i perioden 2016 – 2021 få 403 HÅP fra
integrationsområdet over på kontanthjælpsområdet. Såfremt man hæver effekten af jobcenterets indsats til
klyngens niveau vil man få 324 HÅP over på kontanthjælpsområdet. Altså en forbedring på 79 HÅP i
perioden.
Forudsætninger:
• For at sikre en god integration og for at sikre at borgeren har de bedste muligheder for at komme i
uddannelse og/eller beskæftigelse er det afgørende at borgeren modtager en tidlig og målrettet
indsats. Det er her vigtigt at borgeren kommer i gang med danskundervisning, samtidig med at der
rettes fokus mod at få en uddannelse og/eller komme i arbejde. Derfor skal jobcenteret søge at
mindske den tid borgeren er på studiecenteret ud over 3-5 måneder. Dette kræver at jobcenteret har
tilstrækkelige ressourcer til at skaffe virksomhedspraktikker, samt ressourcer til at hjælpe med
uddannelsessøgning /start.
• Sprogskolens tilbud skal i endnu højere grad end i dag tilpasse deres tilbud så de matcher
jobcenteret og således at borgeren hører det samme budskab uanset hvilket fora vedkommende
befinder sig i.
• Samarbejdet med UU-Djursland skal øges. Der skal større fokus på uddannelsesmuligheder og flere
skal hjælpes til at søge, starte og gennemføre uddannelser. UU er i forvejen repræsenteret med
ganske få timer på Sprogskolen for at tilvejebringe viden om uddannelses muligheder til de der står
foran at skulle i gang. Der er med dette forslag behov for en øget indsats – dels for at kunne være
endnu mere konkret og dels for at følge grundigt op på de som starter på uddannelse.
• Der skal bruges flere midler på fastholdelsesmentorer, så det sikres at borgere der starter en
uddannelse også gennemfører denne.
• Ca. 1 - 1½ år inde i integrationsperioden skal der ske en målretning af virksomhedspraktikken imod
anvendelse af kvalifikationer medbragt fra hjemlandet, opkvalificering af faglige kvalifikationer og
have sigte imod brancher hvor der efterspørges arbejdskraft. Denne målretning skal yderligere øges

5

Kilde: Jobindsats. Data er fra 2013
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•
•

•

•
•

efter bestået danskuddannelse da borgeren derefter kan deltage i virksomhedspraktik eller løntilskud
i 37 timer ugl. såfremt borgeren ikke har opnået selvforsørgelse inden.
For borgere, der har mulighed for at gå uddannelsesvejen, skal der ske en afklaring af
uddannelsesmuligheder via målrettet praktikker efter afsluttet danskuddannelse.
De borgere der deltager i undervisningen på Danskundervisning modul 1 og 2 har oftest sværest ved
at opnå kontakt til arbejdsmarkedet, da deres mundtlige og især skriftlige danskkundskaber er
begrænset. Denne gruppe borgere har ingen eller svag skolemæssig baggrund fra hjemlandet og
har oftest opnået faglige kvalifikationer i hjemlandet via sidemandsoplæring inden for brancher som
f.eks. transport og håndværksfag. Til den målgruppe skal der arbejdes hen i mod brancher hvor der
kan gennemføres effektiv sidemandoplæring for at borgeren opnår opkvalificering der kan anvendes
på det ordinære arbejdsmarked.
Ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter og 2 mentorer. De skal finde virksomhedspraktikker til
kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven og støtte dem i forhold til hurtig integration i
samfundet.
Udbygning af samarbejde med virksomheder generelt og Syddjurs kommune i særdeleshed.
Det er en forudsætning at der er tilstrækkelige lokaler til en forøgelse af antallet af
virksomhedskonsulenter og mentorer

Økonomiske potentialer:
Antallet af kontanthjælpsmodtagere vil stige i de kommende år på grund af den store stigning i antallet af
flygtninge. Hvis Jobcenter Syddjurs forbedrer effekten af indsatsen overfor målgruppen kan stigningen
mindskes. Det skal pointeres, at alle borgere, der overgår fra integration til almindelig kontanthjælp vil være
på 20% refusionstrin jf. de nye refusionsregler der forventes at træde i kraft d.1.1.2016.
Jobcenteret vurderer at der er behov for at investere i 2 virksomhedskonsulenter og 2 mentorer allerede med
virkning fra 2016. Mentor-udgifter er omfattet af 50% refusion, hvilket er indregnet i det økonomiske
potentiale.
Det samlede mindre-forbrug på kontanthjælp inkl. investering i ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter og 2
mentorer vil i 2018 være 1.7 mio. kr.
Det vurderes, at denne effekt vil stige til 6,8 mio. kr. i 2021.
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12. Nedgang i antal dagpengemodtagere – færre driftsudgifter
Formål:
Konjunkturerne i Danmark peger i retning af højere vækst og dermed et øget antal jobåbninger.
Erfaringsmæssigt har sådanne konjunkturer størst indvirkning på antallet af borgere på A-dagpenge.
Effekter:
6
OECD forventer at antallet af ledige i 2016 falder med 0,2% fra 4,9% til 4,7% Dette svarer til et fald på 39
Helårspersoner (HÅP) i Syddjurs kommune. Det er forbundet med større usikkerhed at forudsige
ledighedskonjunkturerne i 2017 og 2018.
Hverken OECD eller finansministeriet laver prognoser frem til 2018. I dette forslag er benyttet data fra det
7
internationale firma Statista . De forudsiger at ledigheden i Danmark i 2017 falder med 0,5% og i 2018 med
0,2% på landsplan. Dette svarer til et fald på yderligere 98 HÅP i 2017 og yderligere 39 HÅP i 2018 for
Syddjurs kommune. Samlet skønnes antallet af A-dagpengemodtagere i perioden 2016 – 2018 at falde med
176 HÅP. Ledigheden i Syddjurs kommune er generelt lavere end landsgennemsnittet. Udviklingen i
ledigheden følger de tendenser der ses på landsplan.
Forudsætninger:
• Det er en forudsætning for dette analysepunkt at konjunkturerne udvikler sig som forudsagt af OECD
og af analyseinstituttet.
Økonomiske potentialer:
Konsekvenserne af den positive konjunktur-udvikling vil betyde en reduktion af udgifter til Adagpengemodtagere på 26,7 mio. kr. i 2018. Dette mindre-forbrug til forsørgelsesudgifter modsvares af
mindre indtægter fra beskæftigelsestilskuddet.
Imidlertid vil et faldende antal A-dagpengemodtagere også betyde færre driftsudgifter. Her forventes
driftsudgifterne at falde med 1,65 mio. netto. Bemærk at disse driftsudgifter ikke længere er omfattet af
refusioner, da der er tale om §32.1.2.
Det samlede mindre-forbrug på driftsudgifter til dagpengemodtagere er i 2018: 1,6 mio. kr.

6
7

Kilde: http://www.oecd.org/economy/denmark-economic-forecast-summary.htm
http://www.statista.com/statistics/318316/unemployment-rate-in-denmark/

17

13. Nedgang i antallet af borgere på førtidspension
Formål:
Antallet af ny-tilkendelser til førtidspension er blevet sænket på grund af førtidspension og fleksjob reformen
fra 2013.
Effekter:
Det afsatte budget til førtidspension vurderes at være for højt. Det justeres for at afspejle virkeligheden..
Forudsætninger:
• Førtids- og fleksjobreformen har til hensigt at mindske antallet af borgere på fleksjob og
førtidspension. Derfor blev ressourceforløb oprettet til borgere der har brug for en langsigtet indsats
før de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet enten i støttet eller u-støttet beskæftigelse. Samtidig er
der oprettet et tværfagligt rehabiliteringsteam der skal vurdere de enkelte borgere ift.
arbejdsmarkedet og komme med anbefalinger til hvilke tiltag der skal sættes i værk, for bedst at
hjælpe borgeren. Forudsætningen for dette forslag er, at den strategi som er lagt ved
implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen fastholdes. Alle de ændringer som reformen
medførte, er implementeret i Jobcenteret

Økonomiske potentialer:
Det samlede mindre-forbrug på førtidspension forventes i 2018 at være: 28,4 mio. kr.

18

14. Mere ledelseskraft i jobcenteret.
Formål:
Budgetanalysen indeholder forslag, der vil betyde, at der skal implementeres en række nye måder at arbejde
på – både internt i jobcentret og i særdeleshed i jobcentrets samarbejde med omverdenen. Hvis det samlede
potentiale i budgetanalysen skal realiseres skal det sikres, at der fortsat er den nødvendige ledelseskraft i
jobcentret. Det vil være nødvendigt at udvide antallet af ledere i jobcentret, så der både kan sikres
fokuseret ledelse tæt på de enkelte udviklingsprojekter og ledelse med overblik og strategisk udsyn.
Effekter:
At jobcenteret har de nødvendige ledelsesmæssige ressourcer til at kunne løfte de grundlæggende
forandringsprocesser, der vil følge af budgetanalysens forslag.
Forudsætninger:
Der skal afsættes midler til ansættelse af en ekstra afdelingsleder.
Forslaget er en forudsætning for realisering af det økonomiske potentiale i forslag 1-11.
Udgifterne til en ekstra leder afholdes indenfor eksisterende økonomiske ramme
Økonomiske potentialer:
Den ekstra konto 6 omkostning vil jobcentret søge dækket via en overførelse fra nuværende driftsbudget.
Der er derfor ikke tale om en mer-udgift.
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Samlet overblik over forslag med økonomiske konsekvenser
Handlingsforslag
Her gives en oversigt over de konkrete handlingsforslag. Der henvises til yderligere beskrivelser af
forslagene i bilag.

Forslag

Økonomisk potentiale i 2018
(mio kr)

1. Ny virksomhedsenhed

1,50

2. Øget antal af voksenlærlinge

1,40

3. Tidlig intensiv indsats for ny-ledige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

0,80

4. Hyppigere samtaler for langtidsledige

2,00
0,50

5. Minimumsindsats til en gruppe af borgere
6. Flere unge i uddannelse og job
7.Større fokus på lokale STU-forløb
8. Styrket sygedagpengeindsats
9.Nedbringelse af sygefravær i Syddjurs kommune
10. Ændret praksis i brug af revalidering

4,50
0,24
7,20
0,20

11. Styrket integrationsindsats

5,20
1,60

12. Nedgang i antal dagpengemodtagere – færre driftsudgifter

1,60

13. Nedgang i antallet af borgere på førtidspension
14. Mere ledelseskraft i jobcenteret
I alt

28,40
0,00
55,14
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Syddjurs Kommune/Sektorrapport - Beskæftigelsesområdet

1. Ramme
1.1 Indledning
Dette dokument er KLK’s afrapportering af potentialeafdækning og
effektiviseringer i Syddjurs Kommune på beskæftigelsesområdet.
Afdækningen har haft to hovedvinkler nemlig afgivelsen af en second
opinion på organisationens egne forslag samt en særskilt vurdering af
projektcenteret.
Baggrunden for rapporten er Byrådets beslutning d. 25. februar 2015, hvor
det blev besluttet at få foretaget analyser af budgetreduktioner for samlet
set 150 mio. kr. over tre år. Byrådet besluttede, at den foreløbige fordeling
af bidrag ser således ud:
Beskæftigelsesområdet:
Familieområdet:
Socialområdet:
Ældre- og sundhedsområdet:
Skole- og dagtilbudsområdet:

60
20
20
20
30

mio.
mio.
mio.
mio.
mio.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Afrapporteringen er lavet på baggrund af materialegennemgang og tal fra
Syddjurs Kommune og gennemførte interview og workshops med chefer,
ledere og medarbejdere i organisationen.
Rapporten indledes med en oversigt over KLK’s vurderinger og
anbefalinger. Næste kapitel indledes med en kort skitsering af områdets
økonomi og aktiviteter sammenlignet med kommunerne i
sammenligningsgrupperne.
Afdækning af det overordnede potentiale uddybes, suppleres og
kvalificeres i den efterfølgende del af kapitlet, således at de konkrete og
handlingsorienterede forslag og anbefalinger kan indgå i Syddjurs
Kommunes videre arbejde med skabelsen af økonomisk råderum.
Det er væsentligt at understrege, at forslagene er udarbejdet i et tæt
samarbejde med Syddjurs Kommune, således at KLK har kunnet tage
afsæt i forslag og ideer fra organisationen. De præsenterede forslag er
derimod alene KLK’s, ligesom KLK under forløbet selvstændigt har kunnet
rejse forslag.
KLK har endvidere udarbejdet en særskilt analyse af projektcentret.
Analysen præsenteres i en selvstændig rapport, men konklusionerne der
fra er indføjet i dette dokument.
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1.2 KLK’s forslag på beskæftigelsesområdet
Beskæftigelsesområdet er kendetegnet ved, at omkostningerne på området
i al væsentlighed er ydelser til borgere, der er tilkendt en ydelse. Det
betyder, at budgetreduktioner på området ikke alene kan besluttes ud fra
ønsker til områdets udvikling, men skal ses som de potentialer, kommunen
kan høste på baggrund af gennemførte initiativer fx i form af investeringer i
indsatser. Dermed er der også en mindre direkte sammenhæng mellem
indsatser og effekter i form af besparelser.
Økonomien på beskæftigelsesområdet er aktuelt under kraftig omlægning.
Således er der indgået aftale mellem Regeringen og Venstre, Dansk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om at reformere refusionen på
området, således at der fremover hovedsageligt gives en ensartet refusion
på tværs af ydelser, men til gengæld med en aftrapning ift. den tid
borgeren har modtaget ydelser. Aftalen er endnu ikke gennemført ved lov,
men forventes at have effekt fra 1. januar 2016. Den enkelte kommunes
påvirkning af reformen er endnu ukendt, idet der aktuelt er lavet skøn ud
fra aktiviteten i 2013.

1.2.1 Teoretisk økonomisk potentiale på beskæftigelsesområdet
På baggrund af beregninger fra jobindsats.dk, der er den officielle statistik
over kommunernes indsatser og resultater på beskæftigelsesområdet, har
KLK opgjort et teoretisk økonomisk potentiale på beskæftigelsesområdet i
Syddjurs Kommune på 54 mio. kr.
De 54 mio. kr. er fordel med:


Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering og
ressourceforløb udviser et potentiale på 8,3 mio. kr.



For sygedagpenge er potentialet i Syddjurs Kommune 9,9 mio. kr.



På permanente ydelser herunder fleksjob og førtidspensioner udgør
det teoretiske besparelsespotentiale samlet 36,1 mio. kr.



A-dagpenge udviser ikke noget besparelsespotentiale – potentialet
er negativt med ca. 4 mio. kr. I følge metodevalg i jobindsats.dk
trækkes beløbet ikke fra det samlede potentiale.

Det teoretiske økonomske potentiale er beregnet på baggrund af en
sammenligning med udgifterne i andre kommuner, og angiver derfor
udelukkende, at udgifterne til beskæftigelsesområdet i Syddjurs Kommune
er højere end i kommuner med tilsvarende socioøkonomiske vilkår.
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Derudover skal det understreges, at det skitserede teoretiske potentiale
skal tages med betydelige forbehold. For det første har jobinsats.dk oplevet
tekniske problemer over en længere periode, hvilket bl.a. kommer til udtryk
ved, at det økonomiske potentiale i Syddjurs Kommune tidligere har været
opgjort til godt 70 mio. kr. For det andet er potentialerne beregnet efter de
aktuelle refusionsbestemmelser, der forventes omlagt i 2016. Det betyder,
at de teoretiske potentialer fra 2016 kan påvirkes afhængig af fordelingen
på sagslængder. For det tredje er der samlet tale om modelbetragtninger,
hvor visse forhold indfanges og andre ikke indfanges. Fjerde og ikke mindst
er hovedparten af besparelsespotentialet i Syddjurs Kommune relateret til
permanente ydelser. Disse ydelser kan kommunen ikke reducere på kort
sigt, da der er tale om ydelser tilkendt borgere, der er berettigede til
ydelser.

1.2.2 KLK’s vurdering af samlet økonomisk potentiale
Nedenfor er i overskriftsform angivet KLK’s forslag til realisering af
økonomiske potentialer på beskæftigelsesområdet. Forslagene er for de
flestes vedkommende udarbejdet på baggrund af temaer og skitseforslag
fra Syddjurs Kommune, men fremstår her som selvstændige forslag fra
KLK.
En del af forslagene forudsætter en styrkelse af myndighedsindsatsen på
beskæftigelsesområdet blandt andet gennem ansættelse af flere
medarbejdere. Andre forslag rummer mulighed for på sigt at reducere i
antallet af medarbejdere på myndighedsområdet.
Som anført ovenfor, er der på beskæftigelsesområdet kun begrænset
sammenhæng mellem indsatser og besparelser, men en stærk og målrettet
myndighedsindsats i kombination med de rigtige indsatser er en afgørende
forudsætning for at realisere økonomiske potentialer på området.
Samlet set foreslår KLK indsatser med et samlet økonomisk potentiale på
64,6 mio. kr. i 2018.
I Tabel 1.1 vises en oversigt over de områder KLK’s forslag er lavet inden
for.
For de konkrete forslag henvises til teksten i rapporten.
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Tabel 1.1 Oversigt over områder for KLK's forslag
KLK forslag, 1.000 kr.

B16

B17

B18

A-dagpenge

-500

-2.900

-3.800

Kontant- og uddannelseshjælp

-1.150

-3.300

-5.600

Revalidering

-11.100

-12.000

-12.900

Sygedagpenge

-1.600

-4.350

-7.600

Fleksjob

-1.500

-3.000

-5.000

Førtidspension

-9.550

-19.300

-29.100

-300

-400

-600

-25.700

-45.250

-64.600

Ungdomsuddannelser
I alt

1.2.3 Analyse af projektcentret
For Projektcentret er KLK’s hovedanbefalinger:


At kommunens beskæftigelsespolitik bliver styrende for det faglige
samarbejde mellem Jobcenter og Projektcenter



At der udvikles fælles procedurer for samarbejdet mellem Jobcenter
og Projektcenter



At der udarbejdes fælles skemaer og procedurer med henblik på
præcisering af indsats og formål ved henvisning af borgere fra
Jobcenter til Projektcenter



At Projektcentret fremadrettet har fokus på tilbud til de mindst jobog uddannelsesparate målgrupper



At der udvikles et system til opfølgning på resultaterne i
Projektcentres



At rollerne som hhv. bestiller i Jobcentret og udfører i Projektcentret
afklares i en fælles ledelsesbåret forståelse



At der lægges en strategi for antal borgere og målgrupper for
Projektcentret



At Projektcentret fremadrettet styres efter principperne i
aktivitetsbaseret rammestyring.

Selve analysen af Projektcentret er vedlagt som en bilagsrapport til
rapporten om Beskæftigelsesområdet, mens overskrifterne er opsummeret
i kapitel 4 i nærværende rapport.
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2. Forudsætninger og rammer på området
2.1 Området indhold og overordnede styringsforhold
Beskrivelsen af potentialer inden for beskæftigelsesområdet vedrører
beskæftigelsesindsats og overførsler på området – dvs. kontanthjælp,
uddannelseshjælp, A-dagpenge, sygedagpenge, fleksjob og
ledighedsydelse samt førtidspensioner. Som en del af vurderingen af
beskæftigelsesindsatsen er lavet en særskilt vurdering af Projektcenteret.
Beskæftigelsesområdet er kendetegnet ved, at omkostningerne på området
i al væsentlighed er ydelser til borgere, der er tilkendt en ydelse. Det
betyder, at budgetreduktioner på området ikke alene kan besluttes ud fra
ønsker til områdets udvikling, men kan ses som de potentialer, kommunen
kan høste på baggrund af gennemførte initiativer fx i form af investeringer i
indsatser. Dermed er der også en mindre direkte sammenhæng mellem
indsatser og effekter i form af besparelser.
Økonomien på beskæftigelsesområdet er aktuelt under kraftig omlægning.
Således er der indgået aftale mellem Regeringen og Venstre, Dansk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om at reformere refusionen på
området, således at der fremover hovedsageligt gives en ensartet refusion
på tværs af ydelser, men til gengæld med en aftrapning ift. den tid
borgeren har modtaget ydelser. Aftalen er endnu ikke gennemført ved lov,
men forventes at have effekt fra 1. januar 2016. Den enkelte kommunes
påvirkning af reformen er endnu ukendt, idet der aktuelt er lavet skøn ud
fra aktiviteten i 2013.
I de forslag KLK har skitseret nedenfor er der taget afsæt i
refusionsomlægningen, således at der fremsættes forslag, der understøttes
af tankerne i refusionsomlægningen. Tilsvarende er den netto-påvirkning af
kommunens økonomi, de enkelte forslag giver, beregnet på baggrund af
den aktuelt indgåede aftale. Derimod er der i nedenstående økonomiske
oversigt og i de overordnede besparelsespotentialer IKKE korrigeret for
refusionsomlægningens betydning, da den samlede påvirkning af Syddjurs
Kommune aktuelt er ukendt. Det betyder også, at der i forhold til den
samlede påvirkning af kommunens økonomi skal indarbejdes den samlede
positive eller negative konsekvens af refusionsomlægningen, når disse tal
kendes.
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2.2 Områdets regnskab og budget
Tabel 2.1: Oversigt over regnskab og budget for beskæftigelse
(Baseret på aktuel refusionsmodel, Faste priser PL2015)
Forbrug, mio. kr., 2016 pl

R12

R13

R14

B15

B16

B17

B18

Overførsler, Forsikrede ledige

99,4

89,2

75,3

73,5

73,4

73,4

73,4

Overførsler, Førtidspensioner

178,6

180,1

179,1

183,4

183,9

183,9

183,9

Overførsler, Fleksjob mv.

70,8

72,1

69,1

70,0

75,6

81,5

86,5

Overførsler, Sygedagpenge

78,0

74,9

67,0

53,8

54,3

55,4

55,4

Overførsler, Kontanthjælp mv.

60,8

64,0

61,6

47,3

47,2

47,2

47,2

Overførsler, Revalidering mv.

14,4

17,5

15,4

19,6

19,4

19,4

19,4

Overførsler, Ressourceforløb

0,0

1,1

5,0

15,7

16,2

17,2

18,2

Overførsler, Seniorjob mv.

0,6

5,8

6,3

6,7

6,6

6,6

6,6

Beskæftigelsesordninger

30,5

34,0

34,2

48,5

48,1

48,1

48,1

Ungdomsuddannelser mv.

10,6

10,0

12,3

10,9

10,8

10,5

10,5

Integration

3,5

3,9

7,4

10,3

10,1

10,1

10,1

Sociale formål og øvrigt

1,1

-0,2

1,9

2,9

3,0

2,9

2,9

I alt

548,3

552,5

534,7

542,6

548,8

556,4

562,4

I alt, Indeks (B2015=100)

101,0

101,8

98,5

100,0

101,2

102,5

103,6

Kilde: Oplysninger fra kommunens økonomisystem. I B2015 er oprindeligt budget anvendt
Bemærk: Udgifter til sekretariat er ikke inddraget, da udgifterne i perioden er flyttet fra området. Bemærk
endvidere at udgifter til førtidspension og visse udgifter til kontanthjælp er placeret under udvalget for
social og sundhed.

2.3 Overodnet sammenligning af nøgletal på området
I de øvrige sektoranalyser sammenlignes Syddjurs Kommune med en
række kommuner i sammenligningsgrupper fra ECO-nøgletal tilpasset
sektorområdet. Den enkelte kommunes muligheder på
beskæftigelsesområdet er i ret væsentlig grad påvirket af
rammebetingelser fx omkring befolkning og erhvervsstruktur. På den
baggrund foretages sammenligningen på beskæftigelsesområdet med
kommuner, Syddjurs Kommune indgår med i sammenlignelige klynger.
Klyngerne varierer på tværs af ydelsesområder, og inden for hver klynge
sammenlignes Syddjurs Kommune således med kommuner, der er
karakteriseret ved at have omtrent samme rammevilkår som Syddjurs
Kommune. Det betyder ikke nødvendigvis, at kommunerne er ens fx ift.
alders- eller uddannelsessammensætning, men at de har en samlet tyngde
af udfordringer, der er sammenlignelig.
Tallene nedenfor stammer alle fra jobindsats.dk, der er den officielle
statistik over kommunernes indsatser og resultater. Siden drives af
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Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering under
Beskæftigelsesministeriet. Styrelsen har siden foråret haft en del
datafangst- og validitetsproblemer, og er derfor ikke opdateret siden 4.
kvartal 2014.
For de forsikrede ledige på A-dagpenge klarer Syddjurs sig lidt under
niveau ift. klyngen. Andelen af befolkningen på A-dagpenge er lidt højere
end i klyngekommunerne både samlet og for over og under 30-årige.
Udviklingen det seneste år har dog været gunstig, ligesom kommunen har
en pæn aktiveringsgrad. Kommunen har ingen direkte indflydelse på
antallet af sanktioner. Det bemærkes endvidere, at andelen af borgere, der
er i beskæftigelse også tre måneder efter afsluttet forløb er højere end i
klyngen.
Tabel 2.2: A-dagpenge
Periode

Syddjurs

Klynge

4. kvt.14

2,1 %

2,0 %

4.kvt.13 - 4.kvt.14

-13,8 %

-11,1 %

Andel modtagere under 30 år ift. befolkningen

4. kvt.14

2,0 %

1,8 %

Andel modtagere over 30 år ift. befolkningen

4. kvt.14

2,1 %

2,0 %

Andel forløb med varighed over 52 uger

Sept. 14

6,3 %

5,1 %

Andel der er i beskæftigelse tre mdr. efter
afsluttet forløb

1. kvt.14

65,0 %

62,8 %

Aktiveringsgrad

4. kvt.14

20,2

19,4

Andel sanktionerede ledige *

3. kvt.14

1,4 %

2,0 %

Andel fuldtidsmodtagere ift. befolkningen 16-66 år
Udvikling seneste år i procent

Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger
Bemærk: Klyngen udgør Odder, Struer, Favrskov, Solrød, Roskilde, Skanderborg og Fredensborg.
*) Sammenlignet med landstal
Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering beregner på jobindsats.dk et
teoretisk besparelsespotentiale baseret på forskellen mellem kommunens
resultater og de resultater, der statistisk set burde kunne forventes
kommunens rammebetingelser taget i betragtning. På A-dagpenge giver
den opgørelsesmetode ikke noget besparelsespotentiale – potentialet er
negativt med ca. 4 mio. kr. Selv om Syddjurs Kommune således er placeret
lidt ringere end kommunerne i klyngen, performer den altså godt ift. egne
rammebetingelser.
På kontanthjælp og uddannelseshjælpen for unge klarer Syddjurs sig lidt
bedre end sammenlignelige kommuner. Det bemærkes dog, at udviklingen
det sidste år har været ringere end i klyngekommunerne – særligt blandt de
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over 30-årige. Syddjurs Kommune har noget flere unge på kontant- eller
uddannelseshjælp end i klyngekommunerne. Blandt
kontanthjælpsmodtagere over 30 år er kommunen på niveau med klyngen,
men er udfordret af et større antal langvarige sager af over et års varighed.
Tallene skal ses i sammenhæng med, at Syddjurs Kommune har væsentligt
flere revalideringer end i klyngekommunerne – omkring det dobbelte.
Tabel 2.3: Kontanthjælp, uddannelseshjælp og revalidering
Kontant- og uddannelseshjælp

Periode

Andel fuldtidsmodtagere ift. befolkningen 16-66 år

4. kvt. 14

3,0 %

3,2 %

4.kvt.13 - 4.kvt.14

0,6 %

-0,6 %

Andel modtagere under 30 år ift. befolkningen

4. kvt. 14

6,6 %

5,6 %

Andel modtagere over 30 år ift. befolkningen

4. kvt. 14

2,1 %

2,5 %

70,5 %

61,1 %

Udvikling seneste år i procent

Andel forløb med varighed over 52 uger for over
30 årige

September 14

Syddjurs

Klynge

Aktiveringsgrad

4. kvt. 14

34,9

34,4

Andel sanktionerede ledige *

2. kvt. 14

3,3 %

10,8 %

Revalidering og forrevalidering

Periode

Andel fuldtidsmodtagere ift. befolkningen 16-66 år
Udvikling seneste år i procent

Syddjurs

Klynge

4. kvt. 14

0,6 %

0,3 %

4.kvt.13 - 4.kvt.14

-8,4 %

-9,6 %

Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger
Bemærk: Klyngen udgør: Ikast-Brande, Roskilde, Hillerød, Silkeborg, Assens, Billund, Greve, Nordfyns,
Jammerbugt, Furesø, Lemvig, Stevns, Frederikssund, Middelfart, Dragør, Tårnby og Ringkøbing-Skjern.
*) Sammenlignet med landstal
Syddjurs Kommune har ift. tallene på landsplan en meget lav
sanktioneringsgrad – ca. 1/3-del. Det bemærkes, at tallene er fra 2. kvartal
2014 og KLK er vidende om, at kommunen har arbejdet med forholdet
siden da.
Som på øvrige områder anføres i jobindsats.dk et teoretisk beregnet
besparelsespotentiale. For kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering,
forrevalidering og ressourceforløb beregnes dette teoretiske potentiale til
8,3 mio. kr. At potentialet er så stort sammenlignet med placeringerne
nævnt ovenfor skyldes bl.a., at netop revalideringsydelserne indgår i
beregningerne.
På sygedagpengeområdet er Syddjurs Kommune noget under niveauet i
sammenligningsgruppen, om end udviklingen det seneste år har været lidt
bedre, og antallet af sager over 52 uger er lavere end i klyngen.
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Kommunen har en lavere aktiveringsgrad end klyngekommunerne og også
en noget lavere fastholdelsesgrad efter tre måneder.
Tabel 2.4: Sygedagpenge
Periode

Syddjurs

Klynge

4. kvt. 14

2,4 %

2,1 %

4.kvt.13 - 4.kvt.14

-9,5 %

-6,1 %

september 14

13,9 %

13,8 %

Andel der er i beskæftigelse tre mdr. efter
afsluttet forløb

1. kvt.15

52,0 %

55,9 %

Aktiveringsgrad

3. kvt 14

6,8

7,8

Andel fuldtidsmodtagere ift. befolkningen 16-66 år
Udvikling seneste år i procent
Andel forløb med varighed over 52 uger

Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger
Bemærk: Klyngen udgør Holbæk, Gribskov, Herning, Struer, Rebild, Horsens, Favrskov, Sorø, Silkeborg,
Ishøj, Solrød, Kolding, Ikast-Brande, Svendborg, Helsingør, Samsø, Odder, Hvidovre, Vejle, Greve og Ærø
Som på øvrige områder anføres i jobindsats.dk et teoretisk beregnet
besparelsespotentiale. For sygedagpenge er potentialet i Syddjurs
Kommune 9,9 mio. kr.
På de permanente forsørgelsesydelser ligger Syddjurs Kommune
væsentligt over niveau på fleksjob og lidt over niveau i klyngekommunerne
på ledighedsydelse og førtidspensionister. Kommunen har det seneste år
oplevet et markant fald i antallet af tilkendelser og også et samlet fald i
antallet af førtidspensionister. Det bemærkes dog, at kommunen ift.
sammenligningskommunerne stadig ligger lidt over i tilkendelsesomfang
det seneste år. Ift. tilkendelsen af ressourceforløb ligger kommunen lidt
under sammenligningskommunerne, men gruppen er lille.

Tabel 2.5: Fleksjob og ledighedsydelse

Fleksjob, andel fuldtidsmodtagere ift.
befolkningen 16-66 år
Udvikling seneste år i procent
Ledighedsydelse, andel fuldtidsmodtagere ift.
befolkningen
Udvikling seneste år i procent
Andel ledighedsydelsesforløb med varighed over
52 uger

Periode

Syddjurs

Klynge

3. kvt. 14

3,1 %

1,8 %

3.kvt.13 - 3.kvt.14

11,2 %

9,7 %

3. kvt. 14

0,6 %

0,5 %

3.kvt.13 - 3.kvt.14

-10,8 %

-7,5 %

September 14

25,2 %

36,6 %

Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger
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Bemærk: Klyngen udgør Herlev, Brøndby, Køge, Ringkøbing-Skjern, Vejen, Herning, Kolding, Vejle, Stevns,
Billund, Rødovre, Horsens, Ikast-Brande, Frederikssund, Gribskov og Ballerup.

Tabel 2.6: Førtidspension og ressourceforløb
Periode

Syddjurs

Klynge

4. kvt. 14

6,5 %

6,2 %

Udvikling seneste år i procent

4.kvt.13 - 4.kvt.14

-3,8 %

-3,6 %

Tilkendelser pr. 1000 indbyggere 16-66 år

4.kvt.13 - 3.kvt.14

1,6

1,4

4. kvt.14

0,1 %

0,2 %

Andel fuldtidsmodtagere ift. befolkningen 16-66 år

Andel ressourceforløb ift. befolkningen 16-66 år

Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger
Bemærk: Klyngen udgør den samme som anført ved fleksjob og ledighedsydelse.
Samlet har Syddjurs Kommune et noget højere forbrug på de permanente
ydelser end i sammenligningskommunerne. Beregnes det teoretiske
besparelsespotentiale ift. kommunens konkrete rammebetingelser ses et
potentiale på samlet 36,1 mio. kr. Udfordringen ved de permanente ydelser
er, at de kun kan reduceres på den lange bane gennem ændret
tilkendelsespraksis eller gennem en mere usikker og kompleks reduktion i
bestanden. Begge dele beskrives senere i afsnittet.
En af de parametre, der indgår som del af kommunens rammebetingelser
er uddannelsesniveauet. Syddjurs Kommune er relativt godt stillet på det
område. Som det ses, har et ret lavt antal således alene en
grundskoleuddannelse, hvorimod både erhvervsuddannelser og
videregående uddannelser generelt er overrepræsenteret.
Tabel 2.7: Befolkningens uddannelsesniveau
Syddjurs

Grundskole

Saml.
gruppe

Region
Midtjylland

Hele
landet

29,9

34,0

31,3

28,7

Almen gymnasial udd.

4,1

3,2

4,3

6,5

Erhvervsgymnasial udd.

1,8

1,8

2,2

2,3

36,9

38,2

36,3

31,6

4,3

3,9

4,4

4,4

14,2

11,9

13,6

14,8

5,2

3,5

4,6

7,5

Erhvervsfaglig udd.
Kort videregående udd.
Andel med mellemlang videregående
uddannelse
Andel med lang videregående
uddannelse
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Uoplyst

3,6

3,5

3,4

4,2

Kilde: ECO-nøgletal, Tabel 2.8
Det skal afslutningsvist nævnes, at Jobcentret i Syddjurs nedbrændte i
marts 2013, hvilket selvsagt har påvirket mulighederne på området for en
periode. Som det bemærkes indgår denne periode ikke i ovennævnte
analyser.

3. KLK’s forslag til besparelser på området
Syddjurs Kommune har bedt KLK udarbejde en såkaldt ”Second Opinion” i
forhold til kommunens egne foreløbige forslag på området.
KLK har på baggrund af temaer og skitseforslag fra Syddjurs Kommune
udarbejdet en række analyser og forslag. En stor andel af nedennævnte
forslag er derfor baseret på ideer fra Syddjurs Kommune. Den valgte
tilgang skal bl.a. ses i forlængelse af, at projektgruppen i Syddjurs
Kommune i sit arbejde har været både bredt og dybt rundt om
mulighederne på området.
De enkelte forslag er placeret på hovedydelserne under
beskæftigelsesområdet. Enkelte forslag har betydning for flere
ydelsesgrupper og er placeret under ydelsesområdet af størst
væsentlighed i relation til forslaget.

3.1 A-dagpenge
Arbejdsløshedsdagpenge er den ydelse, som kommunen kan udbetale til
arbejdsløse, der er medlem af en a-kasse. Man skal være registreret som
arbejdssøgende hos jobcenteret for at få dagpenge, og man skal
forudgående have været i beskæftigelse.
På A-dagpengeområdet er der i Syddjurs Kommune ikke noget
besparelsespotentiale beregnet efter metoderne i jobindsats.dk.
Kommunen har dog generelt lidt dårligere performance end kommunerne,
den er i klynge med. Det er således også KLK’s vurdering, at der er
muligheder for yderligere potentialer på området.

3.1.1 Konjunkturbetinget nedgang i antal dagpengemodtagere
Det er en generel vurdering, at konjunkturerne nationalt og i det nære
udland bevæger sig i en sådan retning, at væksten i Danmark vil forventes
at stige, og at der således også vil være et øget antal jobåbninger. Disse
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jobåbninger kan påvirke alle ydelsesområder, men det er erfaringen at
påvirkningen hovedsageligt sker ift. borgere på A-dagpenge.
Syddjurs Kommune har med afsæt i OECD’s forventninger om en reduceret
ledighed i 2016 med 0,2% beregnet, at det for Syddjurs Kommune svarer til
en reduktion på 39 helårspersoner (HÅP).
For så vidt angår 2017 har Syddjurs Kommune med afsæt i tal fra Statista,
skønnet et yderligere fald i ledigheden i 2017 på 0,5 % til 4,2 %. Dette
svarer til et fald på yderligere 98 HÅP i 2017. KLK vurderer at
konjunkturskøn ikke bør foretages længere end 2017 og lader således
virkningen fra 2017 gå videre til 2018 mv. Den samlede reduktion forventes
således i 2016 at udgøre 39 HÅP samt 137 HÅP i 2017 og frem.
Tabel 3.1: Økonomiske konsekvenser af forslaget
Nettodriftsudgifter, 1.000 kr

B16

B17

B18

B19

B20

…

B25

Overførsler

-400

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-400

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

Øvrige udgifter
Investeringer, Personale

I alt

Kilde: KLK’s beregninger samt materiale fra Syddjurs Kommunes projektgruppe på beskæftigelsesområdet
KLK bemærker, at kommunerne under ét kompenseres for såvel øgede
som faldende udgifter til overførselsområdet, herunder A-dagpenge. Det
betyder groft sagt, at ovennævnte forventede reduktion modsvares af færre
indtægter via budgetgarantien. Øvrige forslag skitserer en udvikling, hvor
Syddjurs Kommune forudsættes at have en mere gunstig udvikling end
gennemsnittet for landets kommuner.

3.1.2 Øge antallet af voksenlærlinge
Med afsæt i nye rammer for anvendelsen af voksenlærlingeordninger
anbefaler KLK, at der i Syddjurs Kommune fokuseres på etableringen af et
øget antal voksenlærlinge blandt arbejdsgiverne i og uden for kommunen.
Det flytter borgere fra ufaglært til faglært og styrker derved deres
muligheder for at holde fast i arbejdsmarkedet også efter et opsving, og det
skaber plads for svagere borgere på arbejdsmarkedet bl.a. gennem
rotationsordninger. Derudover tilvejebringes den fornødne faglærte
arbejdskraft til områdets virksomheder, og forslaget styrker dermed også
kommunens mere generelle samarbejde med virksomhederne.
Aktuelt har Syddjurs Kommune 27 voksenlærlinge, hvoraf ca. 30% kommer
fra ledighed. KLK antager at der fremover vil kunne etableres 40 pladser til
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voksenlærlinge af mellem to og tre års varighed, og at andelen, der
kommer fra ledighed, fremover kan hæves til 35%. Det forøgede antal skal
dels skabes gennem en intensiveret indsats fra jobcentrets side og dels
pga. en revision af ordningen, der forbedres betragteligt for
virksomhederne – særligt ift. voksenlærlinge, der kommer fra ledighed.
KLK’s anbefaling om øget antal og ændret fordeling vil medføre
etableringen af yderligere fem-seks voksenlærlingepladser årligt og deraf
følgende reduktion på dagpenge. Det forventes, at effekten kan være fuldt
indfaset i 2018, således at der i 2016 reduceres med 5, 10 i 2017 og samlet
15 i 2018.
Tabel 3.2: Økonomiske konsekvenser af forslaget
Nettodriftsudgifter, 1.000 kr

B16

B17

B18

B19

B20

…

B25

Overførsler

-900

-17.00

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

-900

-17.00

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

Øvrige udgifter
Investeringer, Personale

I alt

Kilde: KLK’s beregninger samt materiale fra Syddjurs Kommunes projektgruppe på beskæftigelsesområdet

3.2 Kontant- og uddannelseshjælp
Kontant- og uddannelseshjælp er en ydelse til personer, der ikke er i stand
til at forsørge sig selv eller sin familie. Man skal være registreret som
arbejdssøgende hos jobcenteret for at få kontant- eller uddannelseshjælp
og ligesom dagpengemodtagere stå til rådighed.
Syddjurs Kommune har relativt høje udgifter til kontant- og
uddannelseshjælp. Det beregnede besparelsespotentiale på området
udgjorde ved udgangen af 2014 godt 8 mio. kr. Såfremt kommunen
performer som den ud fra bl.a. socioøkonomiske forhold statistisk set
kunne, kan dette potentiale indhøstes. Besparelsespotentialet er en sum af
besparelsesmuligheder på kontant- og uddannelseshjælp, revaliderings- og
forrevalideringsydelse samt ydelse under ressourceforløb.
Sammenlignet med andre kommuner i beskæftigelsesministeriets klynger
er Syddjurs Kommune særligt udfordret blandt de unge ydelsesmodtagere
under 30 år. Blandt de ældre kontanthjælpsmodtagere er kommunen
særligt udfordret på varigheden af forløbene – en stor andel varer over et
år.
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3.2.1 Styrket indsats ift. kontanthjælpsmodtagere
Hovedparten af midlerne ligger blandt de langvarige kontanthjælpssager –
2/3-del af sagerne er af over et års varighed. Det betyder også, at en
realisering af det fulde potentiale skal ses på langt sigt. KLK vurderer dog,
at potentialet med en prioriteret indsats kan indhøstes over en lang
tidshorisont – det fulde potentiale ligger efter år 2018.
Som nævnt realiseres et sådant besparelsespotentiale hverken af sig selv,
enkelt eller hurtigt. Det er en indsats, der kræver tid og stort
ledelsesmæssigt fokus. KLK foreslår følgende tiltag:
3.2.1.1 Der skal være et klart virksomhedsvendt fokus
Det er tidligere påvist at virksomhedsrettede indsatser generelt virker.
Spørgsmålet er blot, om det anvendes til de rigtige borgere. Således har
KLK i mange kommuner kunnet konstatere, at der bl.a. pga.
performancekrav fokuseres på de stærkeste borgere – og de skal nok
komme i job alligevel.
På landsplan er det således, at de aktivitetsparate, langvarigt forsørgede
og borgere med ikke-vestlige baggrund er absolut mindst i
virksomhedsrettede tilbud. Men erfaringen er, at de virksomhedsrettede
tilbud – især privat løntilskud – er noget af det, der virker for de
ressourcesvage. Blot skal kommunen være bevidst om, at det ofte skal
gives i kombination med andre tilbud – mentor, sundhedsindsats,
misbrugsindsats, etc. Således har de såkaldte IPS-forløb med
kombinationen virksomhedsrettet indsats, psykiatrisk behandling og
mentorstøtte vist stærk evidens for effekt. KLK anbefaler at disse
aktiviteter styrkes, og at det sker i et langt tættere samarbejde på tværs af
organisationen.
Erfaringen er også, at virksomhederne generelt kan håndtere de
udfordringer, der følger med, blot de på forhånd har kendskab til dem, og
kan få støtte i jobcentret eller andre til håndtering af de problemstillinger,
der opstår. Samtidig skal der over for borgeren ske en klar
forventningsafstemning, og der skal være fokus på progression – det skal
besluttes hvad der skal opnås, og der skal følges op på det.
3.2.1.2 Tidlig indsats
Med over et års anciennitet for 2/3-del af målgruppen handler meget om et
langt træk. Alligevel anbefaler KLK, at der også fokuseres på den tidlige
indsats. Således er det KLK’s erfaring efter gennemlæsning af en del sager
på området i andre kommuner, at problemstillinger, der ikke løses hurtigt,
kun vokser sig større og til sidst bliver blokerende over for et
arbejdsmarkedsperspektiv.
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At der skal fokuseres tidligt i forløbet, underbygges af en analyse KL
lavede for et par år siden af kontanthjælpsmodtageres debut som
aktivitetsparate. Dvs. at der ikke er tale om dem, der kan vendes i døren
eller er i systemet og har et jobperspektiv. Det er de tunge. Som det ses
nedenfor debuterer over 60 % på landsplan som ganske unge.
Figur 3.1: Alder ved debut som aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager

Kilde: Beskæftigelsesministeriets analyseregister (DREAM) og egne beregninger.
Note: Opgjort i perioden 2010-2011. En debutant er en person, som ikke har været ikke-ledig
kontanthjælpsmodtager i perioden 2000 til 2006, og ligeledes ikke har været kontanthjælpsmodtager med
aktivitetsjobparat matchkategori i perioden 2007 til 2009, og som i løbet af 2010 og 2011 tilgår
kontanthjælp med matchkategori som aktivitetsparat for første gang.
3.2.1.3 Gør brug af viden på området
Syddjurs Kommune er ikke den eneste kommune med udfordringer på
kontanthjælpsområdet. Derfor er det også et område, der analyseres en del
på for at tilvejebringe viden om, hvad der virker ift. gruppen.
KL fik i 2013 udarbejdet publikationen ””En effektiv beskæftigelsesindsats
for udsatte borgere”, der samler forskning og cases på området. Udover
flere af de temaer Syddjurs Kommune allerede arbejder med eller som er
anført ovenfor, beskrives det i rapporten, at fokus på resultater gennem
progressionsmåling for den enkelte borger og gennem anvendelse af
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indsatser er metoder, der er dokumenteret virksomme. KLK anbefaler at
begge tiltag styrkes i organisationen.
Ud over de aktuelle udgifter til kontanthjælp og den indsats der ydes over
for den enkelte, bør kommunen være bevidst om den ”tikkende bombe”
gruppen kan udgøre. KL lavede således i 2014 en undersøgelse over, hvad
der var sket med de godt 60.000 borgere på landsplan, der i 2007 var på
kontanthjælp og i et match svarende til hvad der i dag kaldes
aktivitetsparate. Dvs. borgere der ikke umiddelbart er parat til et job.
Figur 3.2:Udvikling i forsørgelsesgrundlag fra kontanthjælp, landstal – 2007 til 2014

Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsregister (DREAM) og egne beregninger
Som det ses, er kontanthjælp for mange borgere vejen til permanent
offentlig forsørgelse. Ca. 1/3 er i slutningen af perioden på førtidspension,
1/3 er stadig på kontanthjælp og knap 5% er i job. Tallene er landstal.
Ovennævnte anbefalinger er af så generel karakter, at KLK har valgt ikke
at kvantificere betydningen deraf. Derimod skal disse forslag indgå som
bidrag til realiseringen af de potentialer, der skitseres nedenfor.
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3.2.2 Nedbringelse af antallet af borgere på uddannelseshjælp
Syddjurs Kommune har et meget stort antal unge på uddannelseshjælp –
6,6% af aldersgruppen mod 5,6% i sammenligningsgruppen (ECO-nøgletal,
Tabel 6.16). Syddjurs Kommune har i projektgruppen på området skitseret
forslag, der bl.a. handler om at få færre ind i systemet og vende dem, der
kommer ind, hurtigere og mere effektivt.
En varig reduktion af en så stor andel af unge på uddannelseshjælp starter
allerede før og under skolegangen. Som opgjort i KLK’s parallelle analyse
på dagtilbuds- og skoleområdet konkluderes det, at kommunen i væsentlig
grad benytter specialundervisning, og at undervisningen i ringere grad end
i sammenligningskommunerne foretages på kommunens egne folkeskoler.
Det betyder, at elever relativt ofte ekskluderes fra det ordinære
skolesystem, og det er KLK’s vurdering, at ekskluderingen fra
arbejdsmarkedet allerede kan starte med eksklusion fra
almenundervisningen i skolen.
Skal beskæftigelsesområdet således lykkes med en betydelig reduktion af
antal unge på uddannelseshjælp, skal der sættes tidligt ind. Forankret i
området eller i kommunens direktion foreslår KLK, at der etableres en
tværgående indsats startende ved sundhedsplejen, i pasningstilbud, i
skolesystemet og i de fritidstilbud kommunen er involveret i. På den korte
bane kan der arbejdes med en screening blandt eleverne i mellemtrinnet,
for at intensivere en indsats for de elever der kan være på vej mod ikke at
kunne optages på en erhvervsuddannelse eller som er på vej mod et STUforløb.
På den baggrund anbefaler KLK, at forslaget om at sikre en lavere tilgang
til området gennem forebyggelse:


For det første udbygges med konkrete tiltag subsidiært med en plan
for, hvordan det skal ske



For det andet at de enkelte tiltag suppleres med forventede
milepæle, så effekten af tiltagene kan vurderes før 2025



For det tredje at der stilles konkrete forventninger til involvering af
og bidrag fra andre fagområder.

For de borgere, der alligevel må stille sig ved jobcentrets dør, handler det
om at styrke indsatsen med at ”vende borgeren i døren”. Syddjurs
Kommune har skitseret forslag til, hvor der satses på opkvalificering af
medarbejderne i området og gennem etableringen af en ny
modtagelsesfunktion. Videre skitseres forslag, der skal sikre at borgeren
ikke vender tilbage til offentlig forsørgelse, bl.a. gennem intensiv støtte til at
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blive i uddannelse. KLK har kendskab til andre kommuner, der har brugt
sådanne modeller bl.a. Vejle, der skitserer at erfaringerne dermed er gode.
I forhold til den økonomiske effekt af ovenstående bemærker KLK, at
Syddjurs aktuelt performer lavt i klyngen – ca. 1 procentpoint ringere. Hvis
kommunen via ovennævnte indsats kommer til at performe som de bedste i
klyngen, vil andelen blandt de unge på uddannelseshjælp omvendt blive
ca. 1 procentpoint bedre end gennemsnittet af klyngen. Det svarer til en
reduktion på knap 100 personer.
Som det er beskrevet ovenfor, er de tiltag, KLK foreslår til realisering af
dette potentiale, virksomme på både kort sigtede og på meget langt sigt.
Effekten af at vende flere i døren og holde dem i uddannelse kan have
effekt i løbet af få år. Omvendt vil effekterne af ændrede indsatser i bl.a.
skolesystemet først have effekt på 5-20 årigt sigt. KLK foreslår på den
baggrund en lineær indfasning af et samlet besparelsespotentiale på 75
helårspersoner fra 2016 frem mod 2025 – dvs. 7,5 årligt. Der er i KLK’s
vurdering af potentialet bl.a. taget højde for den forventede reduktion på
uddannelseshjælp gennem hyppigere samtaler.
Det bemærkes i den forbindelse, at indsatsen kræver nye og/eller bedre
indsatser fra bl.a. skolesystemet. Det er således helt centralt, at der laves
en samlet plan for de nødvendige tiltag, som samordnes med
inklusionsindsatsen i folkeskolen, og at der ligeledes som skitseret laves en
række milepæle, der kan indikere at kommunen er på rette vej frem mod
2025. Man går ikke fra den nedre ende af klyngen til øvre ende uden
betydelige indsatser.
Udover direkte besparelser på uddannelseshjælp kan der på sigt forventes
en række følgebesparelser på ressourceforløb og førtidspensioner, således
at der i 2025 forventes 7-8 færre borgere særligt på fleksjobordningerne
med indfasning fra 2020. I tillæg til udgifterne til ydelser anvender Syddjurs
Kommune gennemsnitligt 14.630 kr. pr. ydelsesmodtager til den aktive
indsats (Kilde: tobindsats.dk, tal fra 2013). Udgiften pr. borger varierer fra
nærmest 0 kr. til en førtidspensionist til ret betydelige summer for borgere i
aktive tilbud og med intensiv opfølgning i jobcentret. KLK antager, at de
borgere, der kan reduceres fra uddannelseshjælpen, er blandt de stærkere,
og antager derfor en gennemsnitsudgift på 10.000 pr. borger. Dette
indregnes i besparelsespotentialet og vedrører således både udgifter til
den aktive indsats samt personale.
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Tabel 3.3: Økonomiske konsekvenser af forslaget
Nettodriftsudgifter, 1.000 kr
Overførsler, Uddannelseshj.

B16
-700

B17

B18

B19

B20

-1.400

-2.200

-2.900

-3.700

-7.400

-100

-700

-400
-4.200

-700
-8.800

Overførsler, Permanente yd.
Øvrige udgifter, Akt. Indsats.

I alt

-100
-800

-100
-1.500

-200
-2.400

-300
-3.200

…

B25

Kilde: KLK’s beregninger samt materiale fra Syddjurs Kommunes projektgruppe på beskæftigelsesområdet
Det bemærkes, at Syddjurs Kommune ved gennemførsel af dette forslag
alene på 10 år kommer væsentligt over den potentialeberegning, der via
jobindsats.dk kan laves for kontanthjælpsområdet. Det flugter med
beskrivelsen af, at kommunen gennem indsatsen skal bevæge sig til den
bedste ende af klyngen. Det indikerer samtidig, at Syddjurs Kommune
dermed gennem de valgte indsatser skal performe bedre end
rammebetingelser i form af sociale forhold, uddannelse, mv. skitserer.

3.2.3 Hyppige samtaler til borgere på kontant- og
uddannelseshjælp med særlig fokus på job
KLK har erfaring med, at andre kommuner har forsøgt med hyppigere
samtaler med udvalgte borgergrupper, og at det kan have effekt i en
kombination af at motivere nogen til at finde arbejde, mens andre udgår
pga. sanktioneringer. Indsatsen kan målrettes modtagere af uddannelsessåvel som kontanthjælp. KLK foreslår vægtningen 1/3 hhv. 2/3.
Projektgruppen i Syddjurs Kommune har vurderet, at der ved en indsats
overfor konstant 60 borgere kan forvente en reduktion på omkring 30
personer fordelt over en treårig periode – altså 10 hvert år. For at kunne
varetage denne opgave kræver det, at der ansættes en ekstra
sagsbehandler på opgaven.
Tabel 3.4: Økonomiske konsekvenser af forslaget
Nettodriftsudgifter, 1.000 kr

B16

B17

B18

B19

B20

…

B25

Overførsler, Uddannelseshj

-300

-600

-900

-900

-900

-900

Overførsler, Kontanthjælp

-600

-1.200

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

500

500

500

500

500

500

-400

-1.300

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

Investeringer, Personale

I alt

Kilde: KLK’s beregninger samt materiale fra Syddjurs Kommunes projektgruppe på beskæftigelsesområdet
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3.2.4 Afkortning af sagslængde for aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere
I forhold til sammenligningskommunerne i klyngen har Syddjurs Kommune
på kontanthjælpsområdet en noget større andel borgere med anciennitet
på ydelsen over et år – for borgere over 30 år godt 70% mod godt 60% for
klyngen. Der er med andre ord et betydeligt potentiale i at sikre kortere
forløb for målgruppen.
Med afsæt i drøftelser med projektgruppen er det KLK’s vurdering, at
muligheden for reduktion af sagslængde forudsætter:
-

En effektiv og kvalificeret visitation

-

Et tværfagligt samarbejde omkring afdækning og løsning af barrierer ift.
arbejdsmarkedet

-

Ressourcer til ovenstående.

Borgeren skal modtage den rigtige hjælp og gerne ”første gang”. Det er
selvsagt centralt for et afkortet forløb, hvorved visitationsprocessen bliver
vital. KLK foreslår, at visitationsprocessen for både nytilkomne som for
”fastkørte” sager styrkes gennem prioritering af indsatsen via udvælgelsen
af medarbejdere i funktionen, opkvalificering af medarbejderne, anvendelse
af nye metoder, brug af fx screeningsværktøjer eller mere generelt
oprustning af den statistiske information ift. målgruppen.
En stor andel af de aktivitetsparate borgere har sammensatte problemer,
hvor der er behov for en stor del af kompetencerne i Syddjurs Kommune –
misbrugsbehandling, sundhed og fritidsaktiviteter, sociale forhold, psykiatri
og uddannelse. KLK foreslår på den baggrund, at der laves en særskilt
analyse af målgruppen for indsatsen, for at afdække præcist hvilke
(tværgående) indsatser beskæftigelsesområdet har behov for, for at kunne
lykkes med en reduceret sagslængden for målgruppen. Efterfølgende skal
det afdækkes, hvordan disse behov kan indfries bl.a. gennem et styrket og
mere forpligtende samarbejde på tværs. Projektgruppen, der har været
tilknyttet opgaven, har flere konkrete og gode ideer til øget tværfagligt
samarbejde.
Såfremt ovennævnte tiltag skal have den skitserede effekt, er kommunen
nødt til inden for tiltagets samlede ramme at afsætte ressourcer særligt til
en indledende afdækning, til at skabe tværfaglige løsninger og til at følge
tæt op over for de borgere, der aktuelt prioriteres. Det er KLK’s vurdering,
at der bør afsættes yderligere en sagsbehandlernormering for at kunne
indfri disse forventninger. Ud over de skitserede opgaver kan der også
arbejdes mere aktivt med sanktionering over for målgruppen. Syddjurs
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Kommune ligger meget lavt på anvendelsen af sanktioneringer, hvilket
også bemærkes fra Projektcentrets side.
Syddjurs Kommune skønner, at der af de aktuelt 350 helårspersoner på
kontanthjælp er ca. 100 jobparate, og 80 der omfattes af en mindre
prioriteret indsats jf. nedenfor. Tilbage er således en gruppe på mellem 150
og 170 borgere, der kan profitere af ovennævnte indsats. Som anført er ca.
10 procentpoint flere kontanthjælpsmodtagerne i Syddjurs Kommune i
ydelsen over et år. Hvor stor en andel, der tilfalder målgruppen ovenfor,
kan kun skønnes, men det er KLK’s vurdering, at den er kun lidt bedre
end gennemsnitlig. Hvis Syddjurs Kommune formår at reducere
sagslængden til gennemsnitligt, vil det, alt andet lige, betyde en reduktion
på 15 helårspersoner fuldt indfaset. Det er KLK’s vurdering, at det kan
ske over en periode på 5 år.
Tabel 3.5: Økonomiske konsekvenser af forslaget
Nettodriftsudgifter, 1.000 kr
Overførsler

B16

B17

B18

B19

B20

…

B25

-200

-500

-700

-1.000

-1.300

-1.300

500
300

500
0

500
-200

500
-500

500
-800

-1300

Øvrige udgifter
Investeringer, Personale

I alt

Kilde: KLK’s beregninger samt materiale fra Syddjurs Kommunes projektgruppe på beskæftigelsesområdet

3.2.5 Minimumsindsats til en gruppe borgere
Projektgruppen i Syddjurs Kommune har identificeret en gruppe af borgere
på anslået 75 personer, der reelt ikke profiterer af de tilbud, de modtager.
Det være sig aktive tilbud, opkvalificeringsforløb eller samtaler.
I en situation, hvor jobcentret skal realisere et betydeligt
besparelsespotentiale, er man nødt til at prioritere sin indsats. Det kan
også være demotiverende for både medarbejdere og borgere at opleve
nytteløse tiltag. På den baggrund er det KLK’s forslag, at det overvejes,
hvorvidt der over for denne gruppe fremadrettet kun skal foretages en
absolut minimal indsats, eventuelt suppleret med de sociale tilbud
kommunen i øvrigt tilbyder, eller hvorvidt der skal arbejdes på at skabe
tilbud, der kan bane vejen tilbage mod et arbejdsmarkedsperspektiv.
I den forbindelse henvises til en række af de tiltag, bl.a. Viborg Kommune
har brugt i forsøget på at bringe de absolut sværeste sager tættere på
arbejdsmarkedet.
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3.2.6 Projekt med fokus på fælles mål og koordineret indsats
KLK arbejder aktuelt med beskæftigelsesområdet i 26 kommuner. I disse
projekter oplyses det nærmest samstemmende, at etableringen af
rehabiliterende teams i forbindelse med tilkendelsen af ressourceforløb har
haft den sidegevinst, at forskellige dele af den kommunale organisation
oplever fornyet energi gennem samarbejdet. Det beskrives samtidig som et
af de eneste steder, hvor samarbejdet fra jobcentret til andre enheder
fungere så godt. Med dette afsæt har flere kommuner arbejdet med
forskellige samarbejdsrelationer, der i mindre grad er formelle og/eller
lederbåret. I stedet har det handlet om en fokuseret indsats overfor
udvalgte borgere eller etableringen af fælles mål fx for en familie.
KLK anbefaler, at der på tværs af organisationen udvælges fem familier,
der er ”kendt” både i jobcentret, i børn og familie og på socialområdet. For
disse fem familier nedsættes en indsatsgruppe, der indledningsvist og med
reference til direktionen udarbejder mål på femårs sigt, med milepæle og
dertil hørende opfølgning hvert halve år. Direktionen modtager en skriftlig
vurdering af familiernes status ift. milepælene halvårligt og beslutter
eventuelle korrigerende handlinger.
Formålet med ovenstående er både at skabe en konkret forandring blandt
de fem familier og at skabe en oplevelse af styrken ved samarbejde og
fælles mål på tværs af enhederne. Det er således ofte oplevelsen, at der
pga. forskellige lovgivning, tradition og kultur arbejdes efter forskellige
værdisæt og efter forskellige mål.
Ud over fokus på de konkrete sager har forslaget også til hensigt at skabe
relationer på tværs af organisationen herunder forståelse for muligheder og
udfordringer i samarbejdet. Ud over de nævnte familieindsatser kunne der
også med afsæt i kommunens arbejde blandt familier og unge fokuseres på
en tidlig indsats for de 12-14 årige, der evt. på et senere tidspunkt ville
kunne få svært ved at få adgang til en erhvervsskoleuddannelse.
Som anført har forslaget primært sigte mod læring blandt medarbejdere og
ledelse ift. samarbejdsflader i organisationen. Omvendt bør også et
økonomisk potentiale kunne opnås. KLK anbefaler, at der efter
udvælgelsen af et antal konkrete cases skitseres et konkret økonomisk mål
bundet op på de målsætninger, der sættes op over den skitserede femårige
periode. Det kunne fx være 0,25 mio. kr. efter to år for at sikre det
langsigtede potentiale stigende med 0,25 mio. kr. årligt så længe projektet
er aktivt. Opfølgning å reduktionen kunne eventuelt placeres i direktion
eller chefgruppe, der årligt evaluerer, hvor besparelsen er indhøstet ift. de
aktuelle fem familier.
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Tabel 3.6: Økonomiske konsekvenser af forslaget
Nettodriftsudgifter, 1.000 kr

B16

B17

B18

B19

B20

…

B25

Overførsler, Uspecificeret

-250

-500

-700

-1.000

-1.200

-2.500

-250

-500

-700

-1.000

-1.200

-2.500

Øvrige udgifter
Investeringer, Personale

I alt

Kilde: KLK’s beregninger samt materiale fra Syddjurs Kommunes projektgruppe på beskæftigelsesområdet

3.3 Revalidering
3.3.1 Ressourceforløb i stedet for revalidering
Syddjurs Kommune er blandt de kommuner med den højeste anvendelse af
revalidering. Det har været prioriteret i kommunen, men nyere
undersøgelser i kommunen afdækker, at effekten har været begrænset.
Dertil kommer at revalidering er kostbart for kommunen.
Således kan der indhøstes et potentialet ved at tilkende ressourceforløb i
stedet for revalideringer, da ydelsen her er lavere. Det skitserede forslag
handler om niveauet på den ydelse, borgeren modtager under forløbet.
Grundet Syddjurs Kommune meget høje niveau på revalideringer, er det
KLK’s vurdering, at det ud fra en overordnet betragtning
lovgivningsmæssigt er muligt at flytte borgere fra revalidering til
ressourceforløb.
Ud over reduktionen skitseret ovenfor bemærker KLK, at der i budgettet for
2015 er afsat midler til 203 personer i revalidering, mens det aktuelle tal er
knap 140 personer. Der er således allerede indledningsvist et
besparelsespotentiale fra og med medio 2015 på årligt 10,3 mio. kr. efter
statsrefusion. Beløbet bør tilgå kassen og kan indgå som en del af
besparelseskataloget fra 2016 og frem.
KLK har i de videre beregninger taget afsæt i en overførsel af 90 personer
fra revalidering til ressourceforløb. Potentialet fuldt realiseret i 2018 giver et
reduktionspotentiale på 2,6 mio. kr.
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Tabel 3.7: Økonomiske konsekvenser af forslaget
Nettodriftsudgifter, 1.000 kr
Overførsler, Budgettilpasn.
Overførsler, Reva. t. res.forl.

B16

B17

B18

B19

B20

…

B25

-10.300

-10.300

-10.300

-10.300

-10.300

-10.300

-800

-1.700

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

-11.100

-12.000

-12.900

-12.900

-12.900

-12.900

Investeringer, Personale

I alt

Kilde: KLK’s beregninger samt materiale fra Syddjurs Kommunes projektgruppe på beskæftigelsesområdet

3.4 Sygedagpenge
3.4.1 Nedbringelse af sagstal på sygedagpengeområdet
Reduktion af sygedagpengesager har i en periode været et fokusområde i
Syddjurs Kommune. Der er bl.a. ansat ny ledelse på området, ligesom
kommunen via ekstern assistance har styrket indsatsen på området.
Blandt de tiltag, der aktuelt arbejdes med på området, er et tydeligt og
indarbejdet administrationsgrundlag, faglig sparring og opbakning, stort
fokus på korrekt indledende indsats over for borgeren, en revision af
kommunens tilbudsvifte samt etableringen af bedre forståelse blandt de
praktiserende læger i kommunen omkring sygemeldingens konsekvenser.
KLK har ikke på området haft adgang til fx sagsgennemgang eller en
nærmere drøftelse med ledelse og medarbejdere omkring praksis, men ud
fra en umiddelbar betragtning virker de skitserede tiltag hensigtsmæssige.
KLK anbefaler, at der særligt ift. medarbejdernes rolle i sagsforløbet sker
en intensivering af ledelsestilsyn og –opfølgning, at dette periodevist
inkluderer deltagelse i samtaler og at begge dele sker i et
læringsperspektiv. Bl.a. Vejen Kommune har gode erfaringer med dette.
Syddjurs Kommune har vurderet, at 15 personer netto årligt kan afgå fra
sygedagpenge. Det er KLK’s anbefaling at dette mål forfølges frem mod
2020, hvorved kommunen har realiseret en besparelse svarende til det
besparelsespotentiale, der aktuelt opereres med i jobindsats.dk som et
teoretisk beregnet potentiale. I alt skitseres således en reduktion med netto
65 personer. Der må forventes en vis stigning på kontanthjælpsområdet
som følge af en skarpere linje på sygedagpengeområdet.
Parallelt med reduktionen af sager på området må ressourcebehovet på
personalesiden forventes faldende. KLK forudsætter, at der kan reduceres
med 1 normering i 2018 og yderligere 1 i 2020.
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Af afsluttede sygedagpengesager i Syddjurs Kommune overgår pr. første
kvartal 2014 1,4% til fleksjob eller ledighedsydelse svarende til 23 personer
eller 82 for hele 2014. Dette er 0,2% procentpoint mere end i
klyngekommunerne svarende til godt 3 personer eller 13 på årsbasis.
Med det skitserede forslag reducerer Syddjurs Kommune antallet af
helårspersoner på sygedagpenge med ca. 7%. Antallet af helårspersoner
kan ikke direkte oversættes til antallet af afsluttede forløb, men der bør
være en sammenhæng. På den baggrund vurderer KLK, at der kan
forventes en reduktion på etablerede fleksjob på 3-4 personer i 2018
stigende til 5-6 personer i 2020.
Tabel 3.8: Økonomiske konsekvenser af forslaget
Nettodriftsudgifter, 1.000 kr

B16

B17

B18

B19

B20

Overførsler, Sygedagpenge

-1.700

-3.500

-5.200

-7.000

-8.700

-8.700

Overførsler, Fleksjob og LY

-100

-200

-400

-500

-600

-600

300

600

900

1.200

1.500

1.500

0
-1.500

0
-3.100

-500
-5.200

-500
-6.800

-1.000
-8.800

-1.000
-8.800

Overførsler, Kontanthjælp
Personale

I alt

…

B25

Kilde: KLK’s beregninger samt materiale fra Syddjurs Kommunes projektgruppe på beskæftigelsesområdet
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3.4.2 Sygefravær i Syddjurs kommune
Opgørelsen af sygefravær i kommunerne i 2013 og 2014 viser, at
sygefraværet i Syddjurs Kommune er væsentligt højere end i regionen og
på landsplan. Kommunen har med 12,9 fraværsdage det højeste
sygefravær i regionen.
Tabel 3.9: Nøgletal for kommunens eget sygefravær i dagsværk
Syddjurs

Region
Midtjylland

Hele landet

Sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget

12,9

11,4

11,7

Fraværsprocent

5,7 %

5,0 %

5,2 %

12,9

11,3

11,8

5,7 %

5,0 %

5,2 %

2013

2014
Sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget
Fraværsprocent

Kilde: KRL’s fraværsstatistik 2013 og 2014, opgjort i dagsværk.
Bemærk: Syddjurs Kommunes egne opgørelser er ikke sammenlignelige med KRL’s tal grundet
opgørelsesmetoden. Der findes ikke relevant sammenligningsgruppe i ECO-nøgletal.

Med godt 2.500 fuldtidsbeskæftigede i 2014 med gennemsnitligt 12,9
fraværsdage regnet i dagsværk mistede Syddjurs Kommune i alt 32.000
arbejdsdage svarende til ca. 140 fuldtidsnormeringer. Ud over det
produktionstab eller udgifter til vikarer kommunen oplever, har det høje
sygefravær også betydning for sygedagpengeudgifterne for den del af
medarbejderne, der er bosat i kommunen. Såfremt sygefraværet reduceres
til landsgennemsnittet spares ca. 12 fuldtidsnormeringer til sygdom.
Antages det at 1/2-delen bor i kommunen svarer det til ca. 0,75 mio. kr.
Kommunen yder øjensynligt allerede en stor indsats for at reducere
sygefraværet. Det dog KLK’s vurdering, at der kan arbejdes mere
koordineret og opnås større effekter gennem mere konkrete tiltag og en
mere fokuseret og kvantificeret indsats placeret i Jobcentret.
Det er KLK’s anbefaling, at der gennem jobcentret etableres en taskforce
til at understøtte reduktion af sygefraværet i kommunen.

KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) - www.klk.kl.dk

29

Syddjurs Kommune/Sektorrapport - Beskæftigelsesområdet

Der kan med fordel fokuseres på:


Identifikation af de væsentligste sygdomsskabende forhold og
etablering af indsatsplaner herfor. Der kan fx handle om:
o Indledende analyse af sygdomsmønstrene i kommunen ift.
andre kommuner, herunder beskrivelse af varighed og frekvens,
fordeling på tværs af personaler og personalegrupper,
væsentligste fraværsårsager samt en sammenligning af
kommunernes fraværs-, forebyggelses- og
fastholdelsespolitikker
o Identifikation af de fem væsentligste fraværsårsager og
etablering af et ”idekatalog” til inspiration for arbejdsstederne og
med beskrivelse af indsatser på person0niveau
o Gennemgang af de 10-20 dyreste sygdomsforløb i kommunen
dels for at afdække viden om mulig forebyggelse og dels for at
etablere erfaringer ift. nedennævnte beskrivelse omkring
fastholdelsespolitikker



Støtte til leder og medarbejder gennem rundbordssamtaler med
fokus på hurtig og varig tilbagevenden. Det anbefales at:
o Jobcentret varetager en koordinerende rolle ift. drøftelser og
forløb
o Jobcentret får en rådgivende rolle ift. arbejdsstedet



At der i et samarbejde mellem jobcentret og kommunens HRfunktion beskrives procedurer og anbefalinger for fastholdelse af
sygdomsramt kommunalt personale, herunder:
o Hvornår der skal hhv. ikke skal arbejdes for fastholdelse
o Hvor langt tidsperspektivet hhv. skal være
o Hvilke understøttende initiativer, der kan etableres bl.a. fra
jobcentrets side for tilbagevenden til arbejdspladsen.

Tabel 3.10: Økonomiske konsekvenser af forslaget
Nettodriftsudgifter, 1.000 kr

B16

B17

B18

B19

B20

…

B25

Overførsler

-100

-400

-700

-700

-700

-700

-100

-400

-700

-700

-700

-700

Øvrige udgifter
Investeringer, Personale

I alt

Kilde: KLK’s beregninger samt materiale fra Syddjurs Kommunes projektgruppe på beskæftigelsesområdet
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3.4.3 Skærpet fokus på opfølgning og støtte efter tilbagevenden
fra sygedagpenge
Når borgere, der har været på overførselsindkomst, overgår til enten job
eller uddannelse, måles det i de enkelte kommuner, hvor stor en del af
disse borgere, der efter tre måneder fortsat ikke modtager
overførselsindkomst. Forholdet benævnes fastholdelsesgraden.
Generelt er Syddjurs Kommune god til at sikre fastholdelse, men på
sygedagpengeområdet er en noget lavere andel ude af offentlig forsørgelse
tre måneder efter ophørt sygedagpengeforløb end i
sammenligningskommunerne. Af de seneste tilgængelige og valide data fra
4. kvartal 2014 var Syddjurs Kommune ca. fire procentpoint under
landsgennemsnittet ift. fastholdelse tre måneder efter afgang fra ydelsen.
Det bemærkes i øvrigt, at den enkelte borger i det nye refusionssystem
vender tilbage til den nedtrappede statsrefusionstakst, hvis borgeren ikke
har været i selvforsørgelse i et år.
På den baggrund anbefaler KLK, at der ift. målgruppen:
 Arbejdes yderligere med ”efterværn” fx gennem mentorer på
arbejdsplads eller uddannelsesinstitution. I Vejle køber Jobcentret
eksempelvis mentorstøtte til opfølgning på nye uddannelsesforløb ved
UU, der fysisk er placeret på uddannelsescentrene. Andre kommuner
arbejder med en investering i tættere opfølgningssamtaler efter gen/opstart i job, hvor både arbejdsgiver, relevante parter, eventuel mentor,
sagsbehandler, eventuelt jobkonsulent og borgeren deltager
 Skabes yderligere fokus på at etablere rette match ift. job eller
uddannelse.
Det kan være vanskeligt at vurdere det økonomiske potentiale af
ovenstående, men som afsæt for en vurdering er der taget afsæt i
forskellen mellem Syddjurs Kommune og resultaterne i klyngen, der som
nævnt var fire procentpoint.
Såfremt de afsluttede borgere i Syddjurs Kommune havde lige så stor
sandsynlighed for at blive i job eller uddannelse efter tre måneder som i
resten af klyngen, kan besparelsespotentialet anslås til 1,7 mio. kr. Der til
kommer eventuelle effekter på øvrige ydelser af, at borgerne vil opnå en
fastere tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. Det
bemærkes, at potentialet er en del af det besparelsespotentiale, der
allerede er skitseret fra tal via jobindsats.dk.
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Tabel 3.11: Økonomiske konsekvenser af forslaget
Nettodriftsudgifter, 1.000 kr

B16

Overførsler

B17

B18

B19

B20

…

B25

-850

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

-850

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

Øvrige udgifter
Investeringer, Personale

I alt

Kilde: KLK’s beregninger samt materiale fra Syddjurs Kommunes projektgruppe på beskæftigelsesområdet

3.5 Fleksjob
3.5.1 Konsekvenser af indsats på sygedagpengeområdet
Syddjurs Kommune har på afsluttede sygedagpengesager en højere andel,
der overgår til fleksjob end i klyngen. I første kvartal 2014 1,4% af alle
afsluttede sygedagpengesager mod 1,2% i klyngen. Dette er 0,2%
procentpoint mere end i klyngekommunerne svarende til godt 3 personer
eller 13 på årsbasis.
Det er KLK’s vurdering, at den forbedrede indsats på
sygedagpengeområdet jf. ovenfor ikke blot vil reducere antallet af
sygedagpengemodtagere, men også betyde at færre overføres til fleksjob
blandt den resterende del af sygedagpengemodtagerne. Det er således
KLK’s vurdering, at andelen af sygedagpengemodtagere, der efter end
forløb overgår til fleksjob eller ledighedsydelse, bør søges reduceret
svarende til niveauet i klyngen. Dette udgør som nævnt ca. 13 personer
årligt svarende til en reduktion af budgettet på området efter refusion på
anslået op mod 1,5 mio. kr. årligt. Reduktionen bør også have betydning for
behovet af virksomhedskonsulenter, hvorfor disse foreslås reduceret med
én normering med virkning fra 2018 og yderligere én fra 2020.
Tabel 3.12: Økonomiske konsekvenser af forslaget
Nettodriftsudgifter, 1.000 kr

B16

B17

B18

B19

B20

…

B25

Overførsler

-1.500

-3.000

-4.500

-6.000

-7.500

-7.500

-500

-500

-1.000

-1.000

-5.000

-6.500

-8.500

-8.500

Øvrige udgifter
Investeringer, Personale

I alt

-1.500

-3.000

Kilde: KLK’s beregninger samt materiale fra Syddjurs Kommunes projektgruppe på beskæftigelsesområdet
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3.5.2 Fleksjob – hævet timetal
Syddjurs Kommune har et relativt højt antal fleksjob sammenlignet med
kommunerne i klyngen. Et tilkendt fleksjob er en permanent ydelse, men
kommunen kan og skal løbende vurdere ændringer i borgerens
arbejdsevne. Vurderingen ender ofte i et behov for yderligere støtte eller
reducerede krav til belastning.
Det er dog KLK’s vurdering, at der også kan arbejdes strategisk i
udvælgelsen af sager til gennemgang med henblik på en dialog med borger
og arbejdsgiver om en forøget arbejdsevne. For kommunen vil det betyde
en reduceret refusionssats.
For allerede etablerede fleksjob med en relativ høj statsrefusion er
besparelsen begrænset, og indsatsen skal selvsagt dimensioneres
derefter. Omvendt har tiltaget positive sidegevinster ift. borger og
virksomheder. Den økonomiske betydning af tiltaget kan være vanskeligt at
vurdere, og kan muligvis udlignes af forbundne meromkostninger ved
indsatsen.

3.6 Førtidspensioner
3.6.1 Reviderede budgetforudsætninger
Allerede ved den indledende gennemgang af Syddjurs Kommunes
budgettal på området jf. afsnit 2.2 bemærkede KLK, at budgettet på
førtidspensioner var uændret i overslagsårene. Dette harmonerer ikke med
den reduktion, der må forventes også i den samlede bestand som følge af
langt færre tilkendelser fremover.
På den baggrund er KLK enig i, hvad der allerede er skitseret af
projektgruppen fra Syddjurs Kommune, at den beregnede demografipulje
på området indarbejdes. Det skitserede forslag handler ikke om effekter af
foreslåede tiltag, men alene om tilretning af budgettet til en ny virkelighed
på området og en i øvrigt løbende og forudsigelig afgang på området.
Som besparelsespotentialet illustrerer, er der tale om ret væsentlige tal, der
forskydes i overslagsårene på førtidspensionsområdet. Det skyldes både
udviklingen på tværs af statsrefusionsprocenter og effekterne af ny
lovgivning på området.
Netop pga. beløbets størrelse anbefaler KLK derfor, at Syddjurs
Kommune skaber et forudsætningsmateriale til vurdering af områdets
budget, der kvalificeres på områder så som til- og afgang, til- og fraflytning,
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variation over refusionssatser, etc. KLK har haft anledning til at vurdere det
materiale budgettet baseres på pt. Materialet er efter KLK’s vurdering
udmærket men kan kvalificeres yderligere jf. ovenstående.
Tabel 3.13: Økonomiske konsekvenser af forslaget
Nettodriftsudgifter, 1.000 kr

B16

B17

B18

B19

B20

…

B25

Overførsler

-9.300

-18.800

-28.400

-28.400

-28.400

-28.400

-9.300

-18.800

-28.400

-28.400

-28.400

-28.400

Øvrige udgifter
Investeringer, Personale

I alt

Kilde: KLK’s beregninger samt materiale fra Syddjurs Kommunes projektgruppe på beskæftigelsesområdet

3.6.2 Nedgang i antallet af borgere på førtidspension
Ud over det skitserede forslag om tilpasning af budgettet anbefaler KLK,
at kommunen retter særligt fokus mod tilkendelsesniveauet til
førtidspension. Niveauet i Syddjurs Kommune er reduceret væsentligt de
seneste par år bl.a. som følge af ny lovgivning på området og muligheden
for tilkendelse af en ressourceforløb. Men sammenlignes Syddjurs
Kommune med kommunerne i klyngen, tilkender kommunen stadig lidt flere
førtidspensioner end disse kommuner. Et andet væsentligt forhold er, at
borgere i Syddjurs Kommune efter endt sygedagpengeforløb jf. ovenfor har
lidt større tendens til at ende i en førtidspension end i
sammenligningskommunerne.
Tabel 3.14: Status efter afsluttet sygedagpengeforløb
Periode

Syddjurs

Klynge

Andel som overgår til ledighedsydelse (Fleksjob)

1. kvt. 14

1,4 %

1,2 %

Andel som overgår til førtidspension

1.kvt.14

1,1 %

1,0 %

Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger
Bemærk: Tallene er fra 1. kvartal 2014 og er ikke opdateret siden
Den opstramning på området, der blev forudsat i lovrevisionerne, er med
andre ord slået igennem i Syddjurs men tilsyneladende ikke i fuldt omfang.
Såfremt kommunen fra 4. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 havde tilkendt
førtidspension på niveau med klyngekommunerne, havde der været tilkendt
fem færre førtidspensioner og anslået et tilsvarende antal fleksjob. De
kommunale nettoudgifter dertil er årligt ca. 1 mio. kr. Såfremt praksis
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fastholdes, skal i 2015 lægges yderligere 1 mio. kr. oveni og så fremdeles.
Tallene er ikke besparelsespotentiale jf. nedenfor.
I den forbindelse henvises til ankestyrelsens seneste praksisundersøgelse
fra april 2014, hvoraf det fremgår, at kommunerne fortsat tilkender for
mange førtidspensioner. Undersøgelsen viste, at der blandt 49 tilkendelser
kun var fagligt belæg i 33, hvorimod ankestyrelsen fandt 29 ud af 29 afslag
berettigede. KLK’s tolkning af resultatet er, at den med loven ønskede
ændring bl.a. ift. tilkendelseskriterier endnu ikke fuldt ud er implementeret i
blandt praktikerne. Det skal for god ordens skyld nævnes, at KLK ikke har
kendskab til, hvorvidt Syddjurs Kommune er blandt de ti undersøgte
kommuner.
Det er KLK’s anbefaling, at tilkendelseskriterier og –praksis ift.
førtidspension i Syddjurs Kommune vurderes nøje med afsæt i områdets
lovændringer, praksis i andre kommuner og ankestyrelsens anbefalinger.
Det økonomiske potentiale ved en reduktion afhænger af hvorvidt borgeren
vil modtage alternative offentlige ydelser og af en række forhold ved den
enkelte herunder civilstatus og økonomiske situation. KLK har skønnet at
den årlige nettobesparelse for Syddjurs Kommune ved en reduktion på
årligt fem tilkendelser udgør 0,25 mio. kr. Skønnet er i væsentlig grad
afhængig af forhold ved de personer, der ikke tilkendes førtidspension.
På personalesiden vurderer KLK, at antallet af sagsbehandlere isoleret set
skal holdes uændret, da borgerne typisk overgår til andre ydelser. Derimod
vil der med virkning fra 2020 forventes ansat yderligere en
virksomhedskonsulent i forhold til etablering af fleksjob,
virksomhedspraktikker mv.
Tabel 3.15: Økonomiske konsekvenser af forslaget
Nettodriftsudgifter, 1.000 kr

B16

B17

B18

B19

B20

…

B25

Overførsler

-250

-500

-700

-1.000

-1.200

-1.500

500

500

-700

-1.000

Øvrige udgifter
Investeringer, Personale

I alt

-250

-500

-700

-1.000

Kilde: KLK’s beregninger samt materiale fra Syddjurs Kommunes projektgruppe på beskæftigelsesområdet
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3.6.3 Investering i udvikling inden for tilkendte førtidspensioner
Syddjurs Kommune har et relativt højt antal førtidspensioner – 6,5 % af
befolkningen mellem 16 og 65 år. Tilkendte førtidspensioner kan som
udgangspunkt ikke ændres, men andre kommuner har gode erfaringer med
en gennemgang af tilkendte førtidspensioner med henblik på:


At vurdere om der kan ske en tilknytning til frivillige organisationer
eller ansættelse få timer af hensyn til livskvalitet, men også
kommunale sundhedsydelser på sigt



At opmuntre borgere der efter en årrække på førtidspension kunne
være interesseret i at vende tilbage til arbejdsmarkedet fx i form af
et mini-fleksjob



At vurdere om borgeren stadig er berettiget.

KLK anbefaler, at Syddjurs Kommune foretager en tilsvarende indsats.
Projektgruppen henviser allerede til et initiativ i Holbæk Kommune, der med
et oprindeligt fokus på større sundhed for målgruppen gennem større
tilknytning til arbejdsmarkedet endte med et projekt, der både har betydet
at enkelte førtidspensioner er stoppet pga. manglende fortsat berettigelse,
og at en del har kunnet overføres til minifleksjob i stedet.
KLK vurderer, at der også i Syddjurs Kommune på længere sigt bør være
et økonomisk potentiale både ift. sundheds- og beskæftigelsesområdet.
Bl.a. qua erfaringerne fra Holbæk vurderer KLK, at der i udgangspunktet
ikke skal indarbejdes et besparelsespotentiale. Potentialet handler om at
højne livskvaliteten for en borgergruppe, holde dem i gang og tættere på
arbejdsmarkedet samt på sigt forvente effekter på både sundhedsudgifter
og overførslerne.

3.7 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov henvender sig til unge,
der ikke (ej heller med særlig støtte) kan gennemføre andre
ungdomsuddannelser. Det vil bl.a. sige udviklingshæmmede og andre unge
med særlige behov, herunder blandt andre:


Unge med svære bevægelseshandicap



Multihandicappede unge



Unge med erhvervet hjerneskade, svære kognitive begrænser o.l.
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Ungdomsuddannelsen er kun for de unge, der ikke har mulighed for at
gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes
specialpædagogisk støtte til de unge.
Målgruppen for STU er således hovedsageligt unge, der heller ikke på sigt
vil kunne varetage et job på hverken almindelige vilkår eller job på særlige
vilkår som fx med socialpædagogisk støtte. Målgruppen vil derfor som
oftest være enten allerede tilkendt eller formodes at blive tilkendt
førtidspension.

3.7.1 STU- Priser
Syddjurs Kommune har et eget uddannelsestilbud til unge med særlige
behov i form af et STU tilbud på Projektcentret.
Samtidig anvender kommunen også andre udbydere af STU. For at sikre
en effektiv tilrettelæggelse af STU finder KLK det relevant, at kommunen i
øget omfang søger at bruge sit eget STU tilbud til unge omfattet af
målgruppen.
Da borgere, der er omfattet af målgruppebeskrivelsen, har krav på et STUforløb, bør kommunen undersøge, hvordan de nærmere rammer for den
isolerede anvendelse af egne og enkelte aftalte tilbud skal udformes.
KLK finder særligt tanken om et afklarings- og introduktionsforløb for STU
interessant. Forslaget kan suppleres med en undersøgelse af, hvad de
aktuelt gennemførte STU-forløb har betydet for deltagernes fremtidige
forsørgelsesgrundlag og eventuelt lade konklusionerne derfra indgå i
rådgivningen af den enkelte. KLK anbefaler i forlængelse heraf, at der for
hver enkelt visitation til STU udarbejdes konkrete målsætninger for det
forventede udbytte og en videre plan efter STU-forløbet med særlig
inddragelse af jobcentret.
Det er videre KLK's vurdering, at Syddjurs Kommune ud over
prissætningen af ydelserne også kan arbejde med en opstramning på
tilkendelserne. Med afsæt i borgernes retskrav på området kan Syddjurs
Kommune arbejde tidligt med at skitsere mulige alternativer samt tidlig
opsporing i det ordinære skolesystem og deraf følgende tidligere indsats og
investering.
Tabel 3.16: Økonomiske konsekvenser af forslaget
Nettodriftsudgifter, 1.000 kr

B16

B17

B18

B19

B20

…

B25

Overførsler
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Øvrige udgifter

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

Investeringer, Personale

I alt

Kilde: KLK’s beregninger samt materiale fra Syddjurs Kommunes projektgruppe på beskæftigelsesområdet

3.7.1 Reduktion af omfang og fokusering på effekt af STU-forløb
Syddjurs Kommune har en højere anvendelsesgrad af STU-forløb end
sammenligningskommunerne fra ECO og FLIS.
Det er ikke umiddelbart KLK’s vurdering, at anvendelsen står mål med
effekten deraf, herunder andelen af unge der får en ungdomsuddannelse.
Således er overgangen af unge til uddannelse efter grundforløb lavere i
Syddjurs end i sammenligningsgruppen, selvom netop STU-forløbene
gerne skulle sikre uddannelse til alle.
Tabel 3.17: STU-forløb og uddannelsesfrekvens
2012 / 2013
Antal STU-forløb pr. 1.000 16-25årige, status 2013
Overgang til uddannelse tre mdr.
efter grundskoleforløb, 2013

Syddjurs

Saml.
gruppe

FLIS

1,18

0,89

1,12

85,7

87,4

86,4

Kilde: ECO-nøgletal tabel 6.14, Undervisningsministeriets statistik over STU-forløb 2013 samt egne
beregninger. Tabellen over STU-forløb er omregnet fra ECO’s normalisering ift. 6-16-årige til 16-25årige, der er målgruppen for STU-forløb.
Bemærk: Samlet fordeling for 10. klasseelever og 9. klasseelever, der forlader grundskolen
KLK har set Syddjurs Kommunes nyligt udarbejdede kvalitetsstandard for
STU-forløb. Der er mange gode overvejelser der i bl.a. præciseringen af, at
personer, der kan gennemføre en ordinær uddannelse med
specialpædagogisk støtte, ikke er omfattet, ligesom det præciseres, at
også den unge skal være motiveret for forløbet, hvilket er i
overensstemmelse med lovgivningen på området.
Det er KLK's vurdering, at der fortsat kan arbejdes med en opstramning
på området. Rammen er, at borgeren har krav på et STU-forløb, hvis de er
en del af målgruppen. Dermed handler initiativer på området om at have
præcise kriterier, kunne skitsere mulige alternativer samt tidlig opsporing i
det ordinære skolesystem og deraf følgende tidligere indsats og
investering. Det betyder også, at det økonomiske potentiale på området
ligger nogle år ud i fremtiden.
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KLK anbefaler, at der i et samarbejde mellem Børn og Familie, jobcentret,
STU, UU samt specialskolerne arbejdes videre med kvalitetsstandarderne
ift. en samlet plan for anvendelsen af STU, herunder:
 En revision af visitationsproces og -kriterier herunder:
o En højere grad af økonomiske hensyn
o En større fokusering på det skolefaglige udbytte uden at miste det
tværfaglige perspektiv og hensyn
o Videreudvikling af visitationskriterier, herunder eventuelt krav om
skitsering af alternativer via en tværfaglig indsats, en vurdering af
mulighederne for gennemførsel af ordinært uddannelsesforløb med
tilknyttet støtte samt en vurdering af, hvorvidt borgeren i sidste
ende vil profitere af det uddannelsesforløb, STU er en start på
o Opstilling af konkrete mål for reduktion af antallet af STU-forløb
særligt på specialskoler.
For hver enkelt visitation bør endvidere udarbejdes konkrete målsætninger
for det forventede udbytte og en videre plan efter STU-forløbet med særlig
inddragelse af jobcentret.
KLK anbefaler endvidere, at der med afsæt i ungestrategien suppleres
med en handleguide for unge, hvor der:


Gennemføres en systematisk screeningsproces i det ordinære
skolesystem med henblik på at opfange elever, der kan kandidere
til et STU-forløb og aftale konkrete indsatser på den baggrund



På et tidligt tidspunkt kan opstille alternativer til STU, herunder
sker en vurdering af om den unge allerede aktuelt kan visiteres til
det, der kunne være udbyttet af et STU-forløb. Således oplyses
det, at ca. halvdelen af de unge efter STU tilkendes en varig
ydelse



Foretages specifikke drøftelser med UU om mål og målgruppe for
STU.

Beskæftigelsesområdet har oplyst, at det aktuelle budget for STU-forløb er
presset. I overensstemmelse med intentionerne i ovenstående forslag, der
bl.a. handler om en indsats allerede i skolen og skitsering af alternative
muligheder før STU kommer på tale, er det KLK’s vurdering, at et
økonomiske potentiale på området er langsigtet. Således bør der på 3-4
års sigt kunne opnås et potentiale, der fuldt indfaset efter yderligere et
antal år efter KLK’s umiddelbare skøn er mellem 0,75 og 1,1 mio. kr.
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3.7.2 Udvikling af Produktionshøjskolen
Det er kommunens egen vurdering, at den aktuelle indsats, effekt og
anvendt metode og tilgang på Produktionshøjskolen ikke er tidssvarende
og tilstrækkelig, hvilket KLK er enig i på baggrund af de forelagte
beskrivelser af indsatsen.
Det er KLK’s vurdering, at Syddjurs Kommunes målsætning om reduktion
af antallet af unge på uddannelseshjælp i sig selv skal løses delvist
gennem en styrket indsats på Produktionshøjskolen. Dermed er
realiseringen af dette forslag også en del af forudsætningen for at lykkes
med forslag 3.2.2.
For at lykkedes med dette skal den faglige kvalitet og deltagernes udbytte
af opholdet på Produktionshøjskolen øges.
Samtidig er det KLK’s vurdering, at et fald i antallet af unge i
uddannelseshjælp medfører et faldende antal deltagere på
produktionshøjskolen.
KLK anbefaler, at der indføres præcise målsætninger for
produktionshøjskolens arbejde både over for den enkelte elev og samlet ift.
de borgere Syddjurs Kommune visiterer til skolen. I forlængelse heraf bør
der mindst årligt følges op på disse måltal bl.a. for at sikre den skitserede
målsætning om at 90 % af deltagerne efterfølgende kan fuldføre en
erhvervsuddannelse.
Tabel 3.18: Økonomiske konsekvenser af forslaget
Nettodriftsudgifter, 1.000 kr

B16

B17

B18

B19

B20

…

B25

-100

-200

-400

-400

-400

-400

-100

-200

-400

-400

-400

-400

Overførsler
Øvrige udgifter
Investeringer, Personale

I alt

Kilde: KLK’s beregninger samt materiale fra Syddjurs Kommunes projektgruppe på beskæftigelsesområdet

3.8 Styrket praksis omkring budgettering og
budgetopfølgning ift. overslagsår
Som skitseret under afsnit 3.6.1 bl.a. om beregningsforudsætninger på
førtidspensionsområdet kan praksis omkring udarbejdelse af
forudsætninger på de forskellige ydelsesområder styrkes.
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KLK har ved drøftelser indledningsvist og løbende med kommunen
herunder med projektgruppen set og hørt eksempler på områder, hvor den
forventede aktivitet ikke stod mål med budgettet. Der var bl.a. eksempler
på kontanthjælpsområdet, hvor antallet af sager aktuelt var lavere end
forventet ved budgettets udarbejdelse. I forbindelse med budgetkontrollen
blev disse beløb inddraget, men alene i det aktuelle år. Der blev, som KLK
har forstået det, ikke foretaget en vurdering af betydningen i
overslagsårene. Det blev også skitseret, at sådanne ”margins” bl.a. kunne
anvendes som led i nærværende besparelseskatalog.
KLK anbefaler at samtlige områder i kommunen både ved budgetkontroller
og det løbende budgetarbejde sikrer, at bedste bud aktuelt budgetår og
overslagsår indarbejdes i både budget og ved budgetkontroller.
KLK anbefaler på den baggrund, at Syddjurs Kommune fremadrettet
budgetterer udgifterne på beskæftigelsesområdet på baggrund af seneste
viden og bedste skøn for udviklingen af mængder og priser på området.
Det er ikke muligt for KLK at kvantificere forslaget økonomisk, men en
bedre budgetlægning i overslagsårene vil give et mere retvisende billede af
kommunens økonomiske situation på sigt.

4. Analyse af Projektcenteret
4.1 Resume
Analysen af Projektcenteret og samarbejdet mellem dette og Jobcenteret
er beskrevet i en særskilt afrapportering som et bilag til denne
sektorrapport om beskæftigelsesområdet.
Neden for gives et kort resume af KLK’s anbefalinger på baggrund af
analysen af Projektcentret.

4.1.1 Samspillet mellem Jobcenter (JC) og Projektcenter (PC)
For at styrke det målrettede samarbejde om borgerne mellem JC og PC
anbefaler KLK:
-

At kommunens beskæftigelsespolitik og Beskæftigelsesplan
gennemgås sammen med medarbejderne i JC og PC, herunder:
o At processen med gennemgang af beskæftigelsespolitikken
tilrettelægges og styres i fællesskab af lederne i JC og PC
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o At der tilrettelægges fælles processer på tværs af medarbejderne i
JC og PC, hvor der udvikles fælles metoder til udarbejdelse af mål
og omsætning af disse i en faglig praksis
o At det fastlægges, hvordan den daglige praksis i JC og PC sikrer
opfyldelse af de mål og andre krav, som politikken og planen
indeholder
o At det fastlægges, hvordan den løbende opfølgning på politikken og
planen skal foregå i JC
-

At der i fællesskab udvikles en fælles procedure og fælles retningslinjer
for samarbejdet mellem medarbejderne i JC og PC, herunder fx
revitalisering af møderne på medarbejderniveau om udvikling af
området og andre fælles temaer.

4.1.2 Jobcenterets evne til præcist at bestille relevante tilbud i
Projektcenteret og skitsere mål og effekter for borgere
For at styrke samarbejdet mellem JC og PC om de enkelte borgerforløb
anbefaler KLK:
-

At der udarbejdes fælles principper for myndighedsudøvelsen og for
henvisningen af en borger fra myndigheden til leverandøren

-

At der i samarbejdet mellem JC og PC udvikles et visitationsskema, der
er anvendeligt for begge og med fokus på de mål, der er sat for
indsatsen for borgeren

-

At JC udvikler et egnet skema eller lignende, som kan anvendes som
jobplan for den enkelte borger, og som matcher både
visitationsskemaet og mål i JC’s ydelser

-

At der tilbydes medarbejderne i JC og PC et udviklingsforløb, som gør
dem fortrolige med at formulere og forstå mål for borgerens udvikling,
som det også er muligt at følge op på.

4.1.3 Projektcenterets evne til at omsætte disse ”bestillinger” i
konkrete tilbud
Med henblik på at styrke og fokusere PC’s evne til at levere ydelser der
modsvarer jobcentrets bestilling, behovene hos henviste borgere og under
hensyntagen til kommunens mål på området anbefaler KLK:
-

At PC fremadrettet skal have fokus på tilbud til de mindst job- og
uddannelsesparate målgrupper. Dermed også at tilbud til de mest jobog uddannelsesparate flyttes fra PC

-

At tilbuddene på PC skal have et mere beskæftigelsesrettet sigte jf.
kommunens politik. Dette kan blandt andet sikres via målene for de
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enkelte ydelser, indarbejdelse af kommunens beskæftigelsespolitik, mål
i borgernes handleplaner mv.
-

At mål og indhold i ydelser drøftes mellem JC og PC med henblik på en
fælles forståelse af, hvad der forventes af resultater af de enkelte
ydelser

-

At de kvalitative mål for ydelserne i PC suppleres med kvantitative mål
for resultater for forløbstid for alle ydelserne, og at der følges op og
evalueres på, om målene er nået, og om målene er de rigtige i forhold
til, om tilbuddet kan opfattes som succesfuldt

-

At det i kommunen fastlægges, hvilke(n) målgruppe(r) PC skal rette
sine aktiviteter mod, herunder om nogle af de nuværende borgere mere
fordelagtigt kan henvises til andre tilbud

-

At form og indhold i forløbsbeskrivelser mm. udvikles i et samarbejde
mellem JC og PC, så de i omfang og indhold er relevante at anvende af
parterne.

4.1.4 De to centres evne til i et samarbejde at håndtere den
gældende arbejdsdeling
For at styrke samarbejdet og arbejdsdelingen mellem Jobcenter og
Projektcenter anbefaler KLK:
-

At det i kommunen fastlægges, hvad rollen som bestiller og udfører
indeholder, jf. også afsnit 4.1.1

-

At det i kommunen fastlægges, hvad rollen som myndighedsperson
indebærer i relation til bestilling af ydelser hos PC og andre
leverandører, jf. også afsnit 4.1.1.

-

At de i JC udarbejdede handlingsplaner i et samarbejde mellem JC, PC
og andre parter implementeres og evt. tilrettes som et led i
implementeringen

-

At der fastlægges en procedure for den løbende opfølgning om
borgerens udvikling og aktiviteternes effekter

-

At der i samarbejde mellem JC, PC og andre aktører udvikles et enkelt
system til slutopfølgning på det, som er iværksat for den enkelte borger.

4.1.5 Effektiviteten i Projektcentrets produktion af ydelser
For at styrke effektiviteten i produktion af ydelser på PC anbefaler KLK:
-

At der lægges en fælles strategi mellem JC og PC for, hvilke og hvor
mange borgere, PC forventes at skulle levere ydelser til, herunder også
hvilke ydelser som vil blive efterspurgt
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-

At denne strategi og prognose lægges til grund for det
aktivitetsbaserede budget for PC sammen med konkrete mål og
succeskriterier jf. ovenfor

-

At der med henblik på et fælles billede af udvikling og resultater på
tværs af JC og PC og med henblik på at have et grundlag for effekt
organisering og tilrettelæggelse af arbejdet på PC løbende følges op på
antallet og typen af borgere, der henvises til PC, de ydelser, der
henvises til og på resultaterne

-

At aftaler om ændringer i forventninger og ydelser til PC fastlægges på
ledelsesmæssigt niveau på baggrund af konkret fælles viden og fælles
forståelse af behov og udfordringer

-

At det overvejes at indskrænke antallet af ydelser på PC til færre
ydelser, der er bredere på ydelses- og indsatsgruppen men specifikke i
forhold til borgernes udfordringer. Dette vil både give mulighed for en
mere effektiv tilrettelæggelse af ydelserne og mindske behovet for
løbende at ændre i ydelseskataloget for PC.

4.1.6 Projektcentrets interne styring og organisering
For at styrke styring og organisering af projektcentret med henblik på
effektiv drift og styrkelse af sammenhængen mellem økonomi i PC og
effekten af ydelserne anbefaler KLK:
-

At PC økonomisk styres efter principperne i aktivitetsbaseret
rammestyring evt. i kombination med en udviklingskontrakt, der angiver
udviklingsmål og andre forventninger til PC i budgetåret

-

At der løbende følges op på udviklingen i antallet af og priserne på de
enkelte ydelser med henblik på fastholdelse af fokus på effektiviteten i
PC, og at ledelsen af PC aktivt bruger denne opfølgning i sin interne
styring, i den løbende ledelsesmæssige dialog med JC og i dialogen
med fagchefen for området

-

At det ved væsentlige ændringer i antallet af henvisninger til PC eller i
antallet af ydelser overvejes, om fordelen ved koordinatorfunktion
stadig overstiger omkostningerne. Dette vil formentlig være tilfældet,
hvis jobkonsulentfunktionen i PC nedlægges

-

At den aktivitetsbaserede rammestyring af PC, kombineres med
opfølgning på succesraterne i de enkelte prissatte tilbud, med henblik
på at understøtte mulighederne for en effektiv drift for udførerne på
beskæftigelsesområdet.
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1. Indledning
Som et led i bestræbelserne på at optimere driften har kommunen ønsket
at få foretaget en særskilt analyse af Projektcenter Syddjurs. Analysen bliver præsenteret i denne rapport.
Denne rapport om Analyse af Projekt centret er udarbejdet som delanalyse
til KLK’s analyse på beskæftigelsesområdet og udgør et bilag til bilag til
analysen på beskæftigelsesområdet. Konklusioner, anbefalinger og forslag
fra nærværende delanalyse genfindes i rapporten på beskæftigelsesområdet.

2. Konklusioner og anbefalinger
I dette kapitel beskrives analysens resultater, og KLK giver på baggrund af
sine vurderinger anbefalinger til udviklingen af Projektcenteret i Syddjurs
Kommune.

2.1 Samspillet mellem Jobcenter og Projektcenter
Med henblik på at styre udviklingen og arbejdet på beskæftigelsesområdet i
Syddjurs Kommune er udformet en beskæftigelsespolitik. Desuden udarbejdes en Beskæftigelsesplan for det pågældende år. Imidlertid viser analysen, at der ikke blandt Jobcenterets (JC) og Projektcenterets (PC) medarbejdere er et kendskab til hverken politikken eller planen. KLK vurderer, at
samspillet mellem PC og JC ikke understøtter intentionerne i beskæftigelsespolitikken eller Beskæftigelsesplanen, idet det også fremgår af analysen, at der ikke er en nær sammenhæng mellem de politiske krav til beskæftigelsesindsatsen og det, som konkret foregår i det daglige arbejde i
JC og PC eller i samspillet mellem dem.
Samspillet mellem JC og PC er reguleret gennem en intern ydelseskontrakt, der ud over formalia også beskriver kravene til de ydelser, som PC
skal levere, og den økonomi, som er til rådighed. Økonomien er ikke forbundet direkte til de ydelser, som ønskes leveret, men er en ramme for
PC’s samlede aktiviteter. Denne blanding af flere styreformer er efter KLK’s
vurdering uhensigtsmæssig, og giver bl.a. problemer for samarbejdet, når
omfanget af ydelserne varierer med borgernes behov. Ét af problemerne er
efter KLK’s vurdering, at medarbejdere og ledere i JC ikke har et nøje
kendskab til de økonomiske muligheder, når de ikke selv styrer økonomien
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eller løbende bliver orienteret om den økonomiske situation i PC. Tilsvarende kender PC’s medarbejdere ikke til arbejdet eller ydelserne i JC. Derved er skabt uklare forventninger til de muligheder, som henholdsvis PC og
JC har for at støtte borgerne.
Det fremgår af analysen, at kvaliteten af samarbejdet mellem JC og PC er
forbundet med de personer, som skal samarbejde. Det fremgår ligeledes,
at der ikke er etableret procedurer for, hvordan der skal samarbejdes. Samarbejdets karakter og nytte kommer derfor til at bero på den enkelte.
Medarbejderne i JC er generelt kritiske over for det, som foregår i PC. De
finder det kritisabelt:
-

At PC ikke giver dem tilbagemeldinger på deres henvisninger

-

At de oplever, at PC gør forløb urimeligt lange

-

At PC ikke bidrager til beskrivelser af borgeren

-

At PC ikke fokuserer på borgerens styrker, men mere på borgerens begrænsninger

Medarbejderne i PC undrer sig over, at JC’s medarbejdere ikke i større udstrækning anvender sanktioner over for de borger, som ikke lever op til de
krav, der stilles til dem.
For at styrke det målrettede samarbejde om borgerne mellem JC og PC
anbefaler KLK:
-

At kommunens beskæftigelsespolitik og Beskæftigelsesplan gennemgås sammen med medarbejderne i JC og PC, herunder:
o At processen med gennemgang af beskæftigelsespolitikken tilrettelægges og styres i fællesskab af lederne i JC og PC
o At der tilrettelægges fælles processer på tværs af medarbejderne i
JC og PC, hvor der udvikles fælles metoder til udarbejdelse af mål
og omsætning af disse i en faglig praksis
o At det fastlægges, hvordan den daglige praksis i JC og PC sikrer
opfyldelse af de mål og andre krav, som politikken og planen indeholder
o At det fastlægges, hvordan den løbende opfølgning på politikken og
planen skal foregå i JC

-

At der i fællesskab udvikles en fælles procedure og fælles retningslinjer
for samarbejdet mellem medarbejderne i JC og PC, herunder fx revitalisering af møderne på medarbejderniveau om udvikling af området og
andre fælles temaer
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-

At den økonomiske styring af forholdet mellem PC og JC bygger på
princippet om aktivitetsbaseret rammestyring jf. afsnit 2.2.1 nedenfor

2.1.1 Jobcenterets evne til præcist at bestille relevante tilbud i
Projektcenteret og skitsere mål og effekter for borgeren
Det daglige samspil indledes konkret ved, at JC sender en henvisning til
PC på et visitationsskema. I nogle tilfælde er visitationsskemaet også en
jobplan for borgeren. Det fremgår af analysen, at der ofte anvendes mange
kræfter af medarbejderne i PC på at finde frem til, hvad JC ønsker leveret
til borgeren. Den uklarhed belaster efter KLK’s vurdering et i forvejen belastet samarbejde mellem medarbejderne i JC og PC.
Det er kommet frem, at der ikke blandt alle medarbejdere i JC er kendskab
til, hvilke ydelser PC kan stille til rådighed. Fx kan medarbejderne ikke
finde en oversigt i eget it-system. Analysen viser desuden, at PC’s introduktion til ydelsesviften ikke gennemføres for alle medarbejdere i JC.
Efter KLK’s vurdering er det anvendte visitationsskema ikke tilstrækkelig
præcist og informativt for det arbejde, som ønskes udført i PC, og som
jobplan for borgeren er det utilstrækkeligt. Det er også KLK’s vurdering, at
der er uklare roller i myndigheds- og leverandørfunktionen. KLK vurderer
desuden, at samspillet mellem PC og JC ikke er effektivt i forhold til at få
borgerne knyttet til arbejdsmarkedet.
Efter KLK’s vurdering er det ikke hensigtsmæssigt, at medarbejderne i JC
undlader at notere de mål, som indsatsen forventes at opnå for den enkelte
borger. Af medarbejderne angives det som udtryk for deres travlhed, men
også, at de er usikre på, hvordan sådanne mål skal udformes.
Derfor anbefaler KLK:
-

At der udarbejdes fælles principper for myndighedsudøvelsen og for
henvisningen af en borger fra myndigheden til leverandøren

-

At der i samarbejdet mellem JC og PC udvikles et visitationsskema, der
er anvendeligt for begge og med fokus på de mål, der er sat for indsatsen for borgeren

-

At JC udvikler et egnet skema e. lign., som kan anvendes som jobplan
for den enkelte borger, og som matcher både visitationsskemaet og mål
i JC’s ydelser

-

At der tilbydes medarbejderne i JC og PC et udviklingsforløb, som gør
dem fortrolige med at formulere og forstå mål for borgerens udvikling,
som det også er muligt at følge op på
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2.1.2 Projektcenterets evne til at omsætte disse ”bestillinger” i
konkrete tilbud
Det er vist i analysen, at der er betydelige krav om fleksibilitet i PC for altid
at levere det, som ønskes fra JC. Et tegn på det er, at der i 2013 er indgået
flere ydelseskontrakter i løbet af året, fordi borgernes behov skiftede, eller
lovgivningen blev ændret. Af analysen fremgår det, at PC ikke altid kan
magte at levere nye ydelser. Det er bl.a. ledernes oplevelse, at PC ikke siger nej til ’noget som helst’, men også, at PC ikke i alle tilfælde kan leve op
til forventningerne til nye ydelser.
I ydelseskontrakterne mellem JC og PC er de enkelte ydelser, som JC kan
henvise til i PC, beskrevet. I ydelseskontrakterne for 2013 er der angivet
gennemsnitlige kvantitative mål for udvalgte ydelser, som angiver, om ydelserne kan anses for succesfulde. Målene er angivet som forventninger til,
hvor stor en andel af de enkelte forløb, der afsluttes til udvalgte kriterier
som fx ordinært job. Kvantitative mål, som de er opstillet for enkelte ydelser
i 2013, gør det muligt at vurdere, om PC lever op til målene for de enkelte
ydelser, og om de derfor kan betragtes som succesfulde.
For 2014 er udelukkende angivet kvalitative mål. Det er ikke på samme
måde enkelt at afgøre, om de enkelte tilbud er succesfulde, når der udelukkende angives kvalitative mål for ydelserne.
På baggrund af de kvalitative mål for de enkelte ydelser i ydelseskontrakten mellem JC og PC for 2014 og statistikken over afsluttede forløb i PC i
2014 har KLK udarbejdet nedenstående oversigt over succesraten for de
enkelte ydelser. For at et forløb er medtaget som succesfuldt, kræves det i
opgørelsen, at målet er nået, eller at der er opnået et højere mål som fx
ordnært arbejde eller ordinær uddannelse.
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Tabel 2.1 Oversigt over succesrater i PC’s ydelser – Afsluttede 2014
PC’s ydelse
Antal Af- Succesrate = opAntal afsluttede,
sluttede 1 nået formålet med
der afsluttes til
2
ydelsen i %
ordinært arbejde
eller uddannelse
Nyttejob udd.pa105
51
59
rate u. 30
Straksaktivering,
137
42
55
jobparate o. 30
Nyttejob jobparate
72
26
13
o. 30
Udslusning i
166
28
30
virk.praktik, jobparate o. 30
Mentorydelse,
38
37
10
akt.parate u. 30
Udslusning i
34
53
0
virk.praktik,
akt.parate u. 30
Vejledning og op64
41
6
kval., akt.parate o.
30
Vejl. og opkval.,
14
21
3
akt.parate o. 30
Udslusning i
virk.praktik,
57
61
1
akt.parate o. 30
Mentorydelse,
48
23
9
akt.parate o. 30
Afklaring og udv.,
52
77
0
SDP-modtagere
Afklaring og udv.,
27
78
0
flexjob-godkendte
Vejleding og op35
14
0
kval., integration
Udslusning i
25
56
1
virk.praktik, integration
Udv-forløb, selv8
100
2
forsørgende
759
1

Antal henviste er med fradrag af borgere, som er flyttet, er på barsel o.lign.

2

Udbytter, der er bedre end det forventede, er medtaget i optællingen
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I alt af 839 henviste
Som det fremgår, er der stor forskel på graden af formålsopfyldelse for de
enkelte ydelser.
Succesraten viser, om PC er lykkedes med det enkelte tilbud i forhold til de
borgere, der af JC er henvist til tilbuddet. Det betyder, at succesraten er en
kombination af JC’s evne til at henvise borgerne til de rigtige tilbud og PC’s
evne til at skabe resultater i tilbuddet. Det er heller ikke nødvendigvis lige
let at skabe succes i alle typer af tilbud, da målgruppen til tilbuddene jo er
forskellig. Der er således nogle generelle forbehold overfor at sammenligne
succesraterne på tværs af tilbuddene.
Ca. 1/3 af ydelserne har en succesrate under 30%. Det er
-

Nyttejob til jobparate over 30 år

-

Udslusning i virksomhedspraktik for jobparate over 30 år

-

Vejledning og opkvalificering af aktivitetsparate over 30 år

-

Mentorydelse for aktivitetsparate over 30 år

-

Vejledning og opkvalificering efter Integrationsloven

Denne oversigt over de mindst succesfulde tilbud viser, at det for hovedparten er tilbud rettet mod borgere der enten er parate til job eller aktivitetstilbud, dvs. de tilhører den ”lette” ende af målgrupperne på tværs af tilbud.
Målene i Syddjurs Kommunes beskæftigelsespolitik og beskæftigelsesplan
retter sig mod at kunne tilbyde virksomhederne den nødvendige arbejdskraft og få alle ledige tilbage på arbejdsmarkedet, de svageste evt. på særlige vilkår.
Det taler for, i højere grad at målrette kommunens tilbud mod disse målsætninger. Samtidig tyder ovenstående opgørelse på, at det netop er de
mest arbejdsmarkedsrettede tilbud, der har den laveste succesrate.
Ses der på succesraterne, har PC størst succes med ydelserne rettet mod
de mindst job- og uddannelsesparate og ringest med tilbud til de mest jobog uddannelsesparate. Denne konklusion passer med analysen på baggrund af interviews og dokumenter, der peger på, at tilbuddene i PC til de
mest job- og uddannelsesparate er for langvarige og ikke tilstrækkeligt målrettede mod beskæftigelse.

KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) - www.klk.kl.dk
8

Syddjurs Kommune/Bilagsrapport: Analyse af Projektcenteret

Analysen viser endvidere, at PC stiller forløbsbeskrivelser til rådighed for
bestilleren JC, men også, at beskrivelserne ikke altid bliver anvendt. Tilsvarende er det indtrykket, at PC’s opgørelse af afsluttede forløb ikke anvendes i JC.
Af PC’s opgørelse af afsluttede forløb fremgår, at PC bidrager positivt til
kommunens arbejde med ledige borgere. I modsætning til det står, at den
nyeste opgørelse af kommunens resultater i Resultatrevisionen 2014 på
beskæftigelsesområdet viser, at netop de områder, som PC arbejder med,
fortsat er udfordringer for kommunen.
Derfor anbefaler KLK:
-

At PC fremadrettet skal have fokus på tilbud til de mindst job- og uddannelsesparate målgrupper. Dermed også at tilbud til de mest job- og
uddannelsesparate flyttes fra PC

-

At tilbuddene på PC skal have et mere beskæftigelsesrettet sigte jf.
kommunens politik. Dette kan blandt andet sikres via målene for de enkelte ydelser, indarbejdelse af kommunens beskæftigelsespolitik, mål i
borgernes handleplaner mv.

-

At mål og indhold i ydelser drøftes mellem JC og PC med henblik på en
fælles forståelse af, hvad der forventes af resultater af de enkelte ydelser

-

At de kvalitative mål for ydelserne i PC suppleres med kvantitative mål
for resultater for forløbstid for alle ydelserne, og at der følges op og
evalueres på, om målene er nået, og om målene er de rigtige i forhold
til, om tilbuddet kan opfattes som succesfuldt

-

At det i kommunen fastlægges, hvilke(n) målgruppe(r) PC skal rette
sine aktiviteter mod, herunder om nogle af de nuværende borgere mere
fordelagtigt kan henvises til andre tilbud

-

At form og indhold i forløbsbeskrivelser mm. udvikles i et samarbejde
mellem medarbejdere i JC og PC, så de i omfang og indhold er relevante at anvende af parterne

2.1.3 De to centres evne til i et samarbejde at håndtere den gældende arbejdsdeling
Analysen viser, at der blandt medarbejderne i JC er stor usikkerhed om,
hvad rollen som bestiller indebærer. Tilsvarende er det KLK’s vurdering, at
det ikke altid er klart i samarbejdet, hvordan rollen som udfører eller myndighedsperson skal udfoldes, fx ved at PC i nogle tilfælde reelt påtager sig
myndighedsrollen over for borgerne.
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Der er af JC udarbejdet et større antal arbejdsbeskrivelser og handlingsplaner, som indholdsmæssigt også inddrager PC og andre leverandører. Efter
KLK’s vurdering er disse handlingsplaner et udmærket udgangspunkt for et
samarbejde mellem JC og PC.
Analysen viser, at der ikke foregår en systematiseret opfølgning af effekterne for de henviste borgere, bl.a. fordi der ikke er formuleret mål for indsatsen. PC udarbejder ikke i noget større omfang progressionsbeskrivelser,
der kan bidrage til JC’s arbejde med borgeren.
Derfor anbefaler KLK:
-

At det i kommunen fastlægges, hvad rollen som bestiller og udfører indeholder, jf. også afsnit 2.1.1

-

At det i kommunen fastlægges, hvad rollen som myndighedsperson indebærer i relation til bestilling af ydelser hos PC og andre leverandører,
jf. også afsnit 2.1.1.

-

At de i JC udarbejdede handlingsplaner i et samarbejde mellem JC, PC
og andre parter implementeres og evt. tilrettes som et led i implementeringen

-

At der fastlægges en procedure for den løbende opfølgning om borgerens udvikling og aktiviteternes effekter

-

At der i samarbejde mellem JC, PC og andre aktører udvikles et enkelt
system til slutopfølgning på det, som er iværksat for den enkelte borger

2.2 Effektiviteten i Projektcenterets produktion af ydelser
Analysen viser, at PC’s kontrakt med JC om ydelsernes karakter og indhold
danner rammen om PC’s arbejde på beskæftigelsesområdet. Efter KLK’s
vurdering, er kontrakten velegnet som styringsredskab for begge parter,
hvis den suppleres med tydeliggørelse af målene for de enkelte ydelser jf.
ovenfor.
Det fremgår også af analysen, at begge parter bruger mange kræfter på at
skabe enighed om, hvad der skal tilbydes den enkelte borger, hvor dette
ikke er åbenlyst eller sat i system fx over for de jobparate ledige. KLK finder, at det ville være mere hensigtsmæssigt, hvis denne afklaring havde
fundet sted, inden borgeren blev henvist. Det kan derfor konkluderes, at
PC’s muligheder for at levere en effektiv ydelsesproduktion er afhængig af,
om JC’s henvisninger bygger på et tilstrækkeligt afklaret grundlag og i de-
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res udformning er så præcise, at PC kan handle umiddelbart på det grundlag. Medarbejderne i JC har gjort opmærksom på, at det under tiden sker,
at PC’s medarbejdere betvivler det hensigtsmæssige i JC’s bestilling. JC’s
medarbejdere vurderer, at PC’s medarbejdere under tiden tiltager sig en
myndighedsrolle i forhold til borgerne.
Analysen viser desuden, at opfølgninger på henvisningerne er blevet mere
regelmæssige end tidligere, og at opfølgningerne bliver brugt i større udstrækning end tidligere, hvor de kun i begrænset omfang blev anvendt af
JC’s sagsbehandlere. Det er KLK’s vurdering, at denne øgede anvendelse
på sigt vil kunne forøge effektiviteten i det, som foregår i PC, bl.a. fordi det i
JC bliver mere klart, hvad der virker for den enkelte borger.
PC’s afslutningsstatistik for de arbejdsmarkedsrettede ydelser viser, at
mere end 800 borgere afsluttes årligt her. Samtidig er det dog kommet
frem, at der blandt medarbejderne i JC er en bekymring for, om PC forlænger forløbene unødigt.
De løbende ændringer i ydelseskontrakten og dermed forventningerne til
PC’s ydelser er sammen med den brede opgaveportefølje dog også en udfordring for effektiv organisering og tilrettelæggelse af arbejdet hos PC. De
mange løbende ændringer i forventningerne fra JC til PC’s ydelser og resultater er også en hindring for læring og udvikling på baggrund af erfaringer og resultater fra de eksisterende forløb og ydelser i PC. Dels bruges
der mange ressourcer både internt i PC og på tværs af PC og JC på at forhandle ydelser og forventninger. Dels brugers der mange ressourcer internt
i PC på at prøve at tilpasse sig de ændrede krav og forventninger fra JC.
Der bliver således ikke ro til at sikre resultater og effektivitet i de eksisterende ydelser eller til udvikling af dem.
For 2013 har KLK således fået tre forskellige ydelseskontrakter ligesom det
af referater mellem JC og PC fra efteråret 2014 fremgår, at det allerede på
dette meget tidlige tidspunkt overvejes at ændre ydelseskontrakten for
2015, dvs. inden den er trådt i kraft.
Det er KLK’s erfaring, at behovene hos de ledige ikke ændrer sig markant
på kort tid. De mange ændringer i forventninger og ydelser i PC skyldes således formentlig andre forhold end markante ændringer i borgernes behov.
Sådanne forhold kan være manglende prognosticering og uklare forventninger til, hvilke og hvor mange borgere, der i det kommende budgetår bliver behov for at henvise til PC.
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Det er derfor KLK's vurdering, at der er behov for større grad af ensartethed og kontinuitet i forventningerne til ydelserne i PC med henblik på effektiv organisering og tilrettelæggelse af arbejdet samt sikring af resultater og
læring.
Ydelserne i PC, som aftalt i ydelseskontrakten er præget af en lang række
meget detaljerede opdelinger. Over hhv. under 30 år, job/uddannelse, aktivitetsparate, sygedagpenge, fleksjobvisiterede, nyttejob osv. Det er KLK’s
vurdering, at disse meget målgruppespecifikke tilbud giver en unødig kompleksitet.

Derfor anbefaler KLK:
-

At der lægges en fælles strategi for hvilke og hvor mange borgere, PC
forventes at skulle levere ydelser til, herunder også hvilke ydelser som
vil blive efterspurgt

-

At denne strategi og prognose lægges til grund for det aktivitetsbaserede budget for PC sammen med konkrete mål og succeskriterier jf.
ovenfor

-

At der med henblik på et fælles billede af udvikling og resultater på
tværs af JC og PC og med henblik på at have et grundlag for effekt organisering og tilrettelæggelse af arbejdet på PC løbende følges op på
antallet og typen af borgere, der henvises til PC, de ydelser, der henvises til og på resultaterne

-

At aftaler om ændringer i forventninger og ydelser til PC fastlægges på
ledelsesmæssigt niveau på baggrund af konkret fælles viden og fælles
forståelse af behov og udfordringer

-

At det overvejes at indskrænke antallet af ydelser på PC til færre ydelser, der er bredere på ydelses- og indsatsgruppen men specifikke i forhold til borgernes udfordringer. Dette vil både give mulighed for en
mere effektiv tilrettelæggelse af ydelserne og mindske behovet for løbende at ændre i ydelseskataloget for PC

Det bemærkes, at en del af de anbefalinger, der er omtalt i afsnit 2.1, også
vil have virkninger på PC’s effektivitet i produktionen af ydelser.

2.2.1 At Projektcenterets interne organisering og styring understøtter effektiv drift
Projektcenterets udvikling skabes på grundlag af en udviklingsaftale, der
målsætter kravene til udvikling eksternt og internt i PC. KLK finder denne
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målstyring relevant, men finder også, at der kan være risiko for, at ydelseskontrakt og udviklingsaftale kan være modsætningsfulde, som det også er
set i analysen. KLK anbefaler derfor, at det i kommunen sikres, at de anvendte styringsredskaber skaber ensartede udviklings- og driftskrav.
Dette kan fx ske ved at koble udviklingskontrakten sammen med en økonomisk styringsmodel baseret på principperne om aktivitetsbaseret rammestyring. I aktivitetsbaseret rammestyring beregnes den økonomiske ramme for
tilbuddene på baggrund af de forventede aktiviteter og de beregnede gennemsnitlige udgifter for aktiviteterne. Rammen fastholdes i budgetåret, men
der følges løbende op på antallet af aktiviteter, ligesom de gennemsnitlige
udgifter beregnes.
Fordelene ved aktivitetsbaseret rammestyring af PC er:
-

Den økonomiske ramme for budgetåret er kendt

-

Rammen er realistisk beregnet ud fra de forventede aktiviteter og gennemsnitsudgifter

-

JC får mulighed for at få kendskab til priserne for tilbud hos PC og dermed viden om, hvad det koster at visitere borgere til PC. Dette kan
være medvirkende til at klargøre bestiller- hhv. udførerollerne mellem
JC og PC

-

Der følges op på aktiviteter og gennemsnitsudgifter, hvilket giver et
grundlag for overvejelser om aktiviteterne er effektivt tilrettelagt og om
sammenhængen mellem udgifterne ved aktiviteterne i forhold til resultaterne

-

Der skabes et talmæssigt grundlag i form af priser og mængder for udvikling, afvikling og etablering af ydelser på PC samt et konkret grundlag for beskrivelser af omstillinger på PC, fx på grund af ny lovgivning
eller nye politiske prioriteringer

PC har for hver ydelse aktuelt udregnet en ugepris, der varierer fra 25 til
1.400 kr. Efter KLK’s vurdering er sådanne enhedspriser nødvendige for
både bestiller og udfører, men udgør ikke hele grundlaget for aktivitetsbaseret rammestyring.
I aktivitetsbaseret rammestyring tildeles hele rammebudgettet til PC på
baggrund af estimater på priser og mængder for samtlige de ydelser, som
PC leverer. Der følges i løbet af året op på, om priser og mængder udvikler
sig, som forventet. Den aktivitetsbestemte ramme kan evt. suppleres med
et fast grundbeløb til ledelse mv.
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JC’s adgang til medarbejderne – på nær jobkonsulenterne, hvor adgangen
er direkte fra JC – går gennem PC’s koordinator, der både fungerer som
visitator for PC og som kapacitetsstyrer. Efter KLK’s vurdering er en sådan
konstruktion effektiv, så længe sagsmængden er stor og forskelligartet,
hvilket også understøttes af, at der i PC er en kapacitetsudnyttelse på over
90 % på årsplan og med korte perioder, hvor udnyttelsen er mere end 100
%. En konstant ledig kapacitet ville ikke være effektiv, men skabe en situation, som ikke er ressourceeffektiv, og det er KLK’s vurdering, at med den
nuværende mængde og typer af sager kombineret med de mange forskellige ydelser, medvirer koordinatoren til forøget effektivitet. Ved en nedgang
i sagsmængde eller kompleksitet i PC’s ydelser, må det overvejes, om fordelene ved koordinatorfunktion stadig overstiger omkostningerne.
Derfor anbefaler KLK:
-

At PC økonomisk styres efter principperne i aktivitetsbaseret rammestyring evt. i kombination med en udviklingskontrakt, der angiver udviklingsmål og andre forventninger til PC i budgetåret

-

At der løbende følges op på udviklingen i antallet af og priserne på de
enkelte ydelser med henblik på fastholdelse af fokus på effektiviteten i
PC, og at ledelsen af PC aktivt bruger denne opfølgning i sin interne
styring, i den løbende ledelsesmæssige dialog med JC og i dialogen
med fagchefen for området

-

At det ved væsentlige ændringer i antallet af henvisninger til PC eller i
antallet af ydelser overvejes, om fordelen ved koordinatorfunktion stadig overstiger omkostningerne. Dette vil formentlig være tilfældet, hvis
jobkonsulentfunktionen i PC nedlægges

2.2.2 At der er en rimelig sammenhæng mellem økonomi og effekt
På grundlag af analysen er det ikke muligt at vurdere, om der er en rimelig
sammenhæng mellem økonomi og effekter. Det skal dog bemærkes, at resultatrevisionen for 2013 viser, at Syddjurs Kommunes resultater på en
række områder er på linje eller bedre end tilsvarende kommuner. Resultatrevisionen drejer sig dog kun i mindre omfang om de opgaver, som løses i
PC. PC arbejder med de udsatte borgere og borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet. På de områder viser resultatrevisionen, at Syddjurs Kommune ikke opnår de samme resultater som de øvrige kommuner i klyngen.
Som det fremgår af analysen, er PC både styret af en udviklingskontrakt og
en fast økonomisk ramme. Efter KLK’s erfaring er en sådan kombination
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ikke hensigtsmæssig, da der er risiko for, at kontraktens indhold ikke i praksis er afstemt med den økonomiske ramme. Desuden betyder rammestyringen, som det er tilfældet her, at bestilleren ikke er økonomisk ansvarlig og
ikke har mulighed for at følge de økonomiske konsekvenser af sine bestillinger. Som nævnt ovenfor, kan denne ulempe efter KLK’s vurdering løses
ved at kombinere udviklingskontrakten med aktivitetsbaseret rammestyring.
For at have et grundlag til at følge op på kvaliteten af ydelserne i PC kan
opfølgningen på priser og mængder med fordel kombineres med opfølgning på succesraterne for de enkelte ydelser i forhold til de opstillede mål
for ydelserne. Dette gælder både i forhold til de overordnede mål for ydelserne og for målene i de enkelte borgerforløb.
Derfor anbefaler KLK:
-

At den aktivitetsbaserede rammestyring af PC, kombineres med opfølgning på succesraterne i de enkelte prissatte tilbud, med henblik på at
understøtte mulighederne for en effektiv drift for udførerne på beskæftigelsesområdet

2.2.3 At adskillelsen mellem Jobcenter og Projektcenter, og de
deraf følgende snit- og samarbejdsflader fungerer effektivt
Analysen peger på, jf. ovenfor, at der mellem JC og PC ikke er klarhed om
hverken snitflader – hvem gør hvad – eller samarbejdsflader – hvordan
samarbejdsprocessen skal forløbe. Det er under analysearbejdet blevet tydeligt for KLK, at der mangler tillid mellem parterne i samarbejdet, og at der
ikke er gensidig respekt for samarbejdspartens faglige kompetencer.
Som der er peget på ovenfor, er PC styret af et miks af styringsredskaber,
der ikke altid harmonerer med hinanden. Desuden er der peget på risikoen
ved, at bestilleren ikke har indgående viden om økonomiske forhold i PC.

3. Dataanalyse
Til grund for dataanalysen har kommunen stillet et omfattende materiale til
rådighed, der både vedrører Projektcenter Syddjurs (PC) og kommunens
jobcenter (JC). En oversigt over materialerne er i denne rapports bilagsdel.
Det samlede skriftlige materiale falder i disse grupper:
1. De politiske og administrative rammer for arbejdet på arbejdsmarkedsområdet

KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) - www.klk.kl.dk
15

Syddjurs Kommune/Bilagsrapport: Analyse af Projektcenteret

2. Rammer og krav til PC
3. Samarbejdet mellem JC og PC
4. Arbejdets tilrettelæggelse i PC
Hvert af disse områder vil kortfattet blive beskrevet i det følgende.

3.1 Politiske og administrative rammer for arbejdet på arbejdsmarkedsområdet
3.1.1 Kommunens beskæftigelsespolitik
Politisk danner beskæftigelsespolitikken rammen for alle indsatser på området. De politiske målsætninger er:
1. Virksomheder kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft
2. Borgere, som kan arbejde, er i arbejde
3. Borgere, som har varig begrænsning af arbejdsevnen, er i arbejde under særlige vilkår
4. Borgere, der er ramt af sygdom, bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet
5. Borgere, som ikke er arbejdsmarkedsparate, gives mulighed for at opnå
tilknytning til arbejdsmarkedet
6. Alle unge er i uddannelse/arbejde, eller de deltager i uddannelsesforberedende aktiviteter
7. Borgere tilbydes en sammenhængende indsats
Desuden indeholder beskæftigelsespolitikken en række politiske mål for
beskæftigelsesområdet og krav til opfølgning på indsatsen.

3.1.2 Beskæftigelsesplan 2015
Kommunen udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der både indeholder en redegørelse for beskæftigelsesministerens mål, udfordringerne i
Syddjurs Kommune på området og kommunens strategi og budget for beskæftigelsesindsatsen.
En sammenfatning af planen er beskrevet i kommunens politikerhåndbog
for 2015, hvoraf det bl.a. fremgår, at resultatmålene for 2015 er:
1. Flere unge skal have en uddannelse
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2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig
og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til
arbejdsmarkedet
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes
4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder
Beskæftigelsesplanen for 2015 indeholder desuden en strategi for, hvordan
målene skal opnås. Heraf fremgår det bl.a., at beskæftigelsesindsatsen
skal være bæredygtig gennem rette tilbud til rette person på rette tid. Desuden skal JC foretage en kvalificeret visitation af personer, som er omfattet
af den aktive beskæftigelsesindsats, og skal være en aktiv medspiller i forhold til at opnå progression i den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet.
Det forventes, at JC præsterer en indsats, der flytter.
Beskæftigelsesplanen afsluttes med kommunens budget for beskæftigelsesindsatsen. Kommunens samlede budget for JC er i 2015 på næsten 525
mio. kr. inklusive personaleomkostninger.

3.1.3 Resultatrevision 2013
Kommunen udarbejder desuden hvert år en resultatrevision, der indeholder
en gennemgang af resultaterne. Den seneste er fra 2013, da opgørelsen
for 2014 først er til rådighed i august 2015.
Rapportens konklusioner er, at JC i 2013 har leveret resultater, som svarer
til eller er over gennemsnittet for andre kommuner, som indgår i klynge
med Syddjurs. Imidlertid gør resultatrevisionen også opmærksom på, at der
gennem investeringer vil kunne opnås såvel indsatsmæssige som økonomiske potentialer.
Nedenfor er en kortfattet opstilling af resultaterne af indsatsen i 2013. Opstillingen indeholder desuden rapportens vurderinger af de udfordringer,
som JC kan arbejde med.

Mål

Resultat

Udfordring

Flere unge uden en
uddannelse starter på
en erhvervskompetencegivende uddannelse
Forebygge førtidspensioneringer

Fald på 1,6 % er under gennemsnittet for
klyngen

At få de unge væk fra
offentlig forsørgelse og
i gang med en ordinær
uddannelse
Sikre, at udsatte borgere fortsat har tilknytning til arbejdsmarkedet

Fald på 47 % er mindre end gennemsnittet
i klyngen
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Antallet af langtidsledige begrænses mest
muligt
Styrke samarbejdet
med virksomhederne
om beskæftigelsesindsatsen
Begrænse antallet af
jobklare og indsatsklare ledige med mere
end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse

Fald på 25 % er bedre
end gennemsnittet i
klyngen
Opnået gennem en
andel på 41% af målgruppen er ansat med
løntilskud i privat virksomhed
Ikke indfriet, men antallet begrænset. Anvendelse af virksomhedsrettede tilbud til
målgruppen er øget
med fire procentpoint i
forhold til 2012

Nedbringe ledigheden
blandt jobklare kontanthjælpsmodtagere
Fortsat indsats på det
område, som målet beskriver

3.2 Rammer og krav til Projektcenter Syddjurs
Hovedopgaverne for PC er ydelser til ledige borger med henblik på at
bringe borgerne i beskæftigelse eller yderligere arbejdsmarkedsparate. Opgaverne tilrettelægges i samarbejde med JC, og det kræver en henvisning
fra JC for at modtage ydelser fra PC.
Foruden aktiviteter for ledige, driver PC Syddjurs kommunes hjælpemiddelcenter og Kantinen på Rådhuset. Siden 2011 har PC også drevet Kommunens Særligt Tilrettelagte Uddannelsestilbud til unge (STU-Syddjurs).
Målgruppen for PC er således ledige borgere i Syddjurs Kommune samt
borgere i Syddjurs Kommune henvist til STU-forløb.
Det fremgår af materialet, at PC er rammestyret for så vidt angår den økonomi, som stilles til rådighed. PC’s leverancer er styret af en årlig kontrakt
med JC, der oplister de ydelser, som PC skal levere. Endelig indgår PC
som kommunal institution i kommunens generelle udviklingsstyring gennem
en udviklingskontrakt, der fastlægger forventningerne til det, som PC skal
arbejde med det kommende år.

3.2.1 Ydelseskontrakten mellem JC og PC
KLK har haft lejlighed til at gennemgå kontrakterne mellem JC og PC for
2013-2015. Kontrakterne er opbygget over samme skabelon.
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2013-kontrakten er i flere udgaver, da der i løbet af året er sket ændringer,
der gjorde det nødvendigt at udarbejde reviderede udgaver. Kontrakten for
2014 indeholder alene økonomioversigt og ydelsesbeskrivelser.
Kontrakten indeholder følgende overskrifter:
1. Formål med kontrakten
2. Målgruppe
3. Ydelse, der er genstand for kontrakten
4. Samarbejde og ansvarsfordeling
5. Udveksling af oplysninger
6. Myndighedsoverdragelse
7. Evaluering og opfølgning
8. Pris
9. Opsigelse/ændring
10. Dokumentoversigt, bl.a. ydelsesbeskrivelser for PC
11. Underskrift
Der er tale om en standardkontrakt, der svarer til den, som anvendes for
private leverandører.
Prismæssigt er kontrakten en fastprisaftale med et samlet beløb, der beror
på vurderinger af anvendelsen af de ydelser, som stilles til rådighed af PC.
Hver af kontraktens ydelser er i 2015 beskrevet med:
-

Ydelsesnavn og målgruppe + det team i JC, som ydelsen anvendes af

-

Gennemsnitlig varighed

-

Antal timer, både minimum og maksimum samt efter aftale

-

Formål

-

Målsætning for borgerens udvikling

-

Indhold af ydelsen

-

Vedr. praktik

-

Udarbejdelse af skriftligt materiale

-

Henvisning
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I ydelseskontrakterne for 2013 er der for udvalgte ydelser angivet kvantitative succesmål for de enkelte ydelser. For 2014 findes kun kvantitative mål
for de enkelte ydelser i konktrakten.

3.2.2 Udviklingsaftale
PC betragtes også som en kommunal institution. Derfor indgås der som for
alle institutioner i Syddjurs Kommune en udviklingsaftale mellem lederen af
institutionen og afdelingschefen som lederens foresatte.
KLK har gennemgået PC’s udviklingskontrakter for 2013-2015. De er alle
opbygget på samme måde, idet der både er fælles mål for hele kommunen,
mål for området (administration) og institutionsmål, der er rettet mod PC.
I alle årene har det været et fælles mål at arbejde med de ansattes sygefravær, mens der har været vekslende andre fælles mål (fx øget produktivitet, kvalitet og digitalisering). Områdemål har fx været skabelse af fremtidens administrative arbejdsplads i Syddjurs Kommune, en indsats, der virker for borgeren og arbejdsmarkedet. For institutionen (PC) har målene fx
været at implementere de ydelser, som er aftalt i kontrakten med JC, STU
og hjælpemiddelområdet. Alle mål beskrives gennem anvendelse af en
skabelon, der indeholder følgende kolonner:
-

Tema (det område der målsættes)

-

Mål/effekt, dvs. de valgte mål og effekter for temaet

-

Veje til målet, dvs. metoder og aktiviteter der kan lede til målets opfyldelse

-

Afrapportering, der anvendes til at notere den løbende og afsluttende
målopfyldelse i samme dokument. Der er ikke formelle krav til afrapporteringen

I aftalens indledning fastlægges bl.a. budgetrammen og de økonomiske frihedsgrader samt overførselsadgangen.

3.3 Samarbejdet mellem JC og PC Syddjurs
Et konkret samarbejde mellem JC og PC indledes med en direkte henvendelse til en af PC’s jobkonsulenter (for de jobparate) eller gennem en henvisning af en borger til PC. Henvisningen foregår gennem et visitationsskema, der specificerer, hvilken indsats der ønskes. Visitationsskemaet er
elektronisk til rådighed. I nogle tilfælde udgør visitationsskemaets indhold
også en plan for borgerens forløb og effekterne heraf.
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Hvor det er relevant, er jobplanen udarbejdet som en integrationskontrakt,
der er en aftale med borgeren om rettigheder og pligter under det forløb,
som er beskrevet i kontrakten.
JC har udarbejdet et større antal handleplaner med tilhørende opfølgningsplan. Der er handleplaner, som beskriver arbejdet ved fx risiko for langtidsledighed, de jobparate, borgere omfattet af Integrationsloven og kontanthjælp. Handleplanerne er noget detaljerede og for nogles vedkommende
omfattende i beskrivelserne af handlingerne. Andre handleplaner er mere
enkle, idet de retter sig mod mindre komplicerede forløb.
Handleplanerne beskriver målgrupper, indsats, forudsætninger for at effekterne kan forventes, deltagernes præstationer, delmål for indsatsen og slutmål for disse. Opfølgningsplanerne følger op på alt i handleplanen. Det
fremgår ikke af det skriftlige materiale, i hvilken udstrækning handleplanerne anvendes i arbejdet i JC og i samarbejdet med PC. Begge organisationers indsats er nødvendig for at udfylde handleplanerne.
Der er ikke udarbejdet standarder for samtaler el.lign. mellem den sagsbehandler, der henviser borgeren til PC og PC’s medarbejdere. En række
krav til opfølgning fremgår dog af de ydelsesbeskrivelser, som indgår i kontrakten mellem JC og PC.
Af det skriftlige materiale fremgår, at PC udarbejder forløbsbeskrivelser for
fx virksomhedspraktik, der indgående beskriver borgerens situation, forløbet, aktiviteten og evt. opmærksomhedspunkter i det videre samarbejde
med borgeren. Disse forløbsbeskrivelser anvendes som en del af den opfølgning, som PC bidrager med.
Det fremgår ikke af materialerne, at der er udarbejdet formalia eller standarder for, hvordan opfølgningen foregår, når den ikke er beskrevet i kontrakten mellem JC og PC. Ligeledes ser det ikke ud til, at der er formelle
krav til, hvordan en henvisning til PC afsluttes eller evalueres.

3.4 Arbejdets tilrettelæggelse i Projektcenter Syddjurs
Projektcenter Syddjurs (PC) præsenterer sig selv gennem flere skriftlige
materialer, hvoraf det fremgår, hvordan arbejdet er tilrettelagt. PC tilbyder
således:
-

Længerevarende udviklingsforløb

-

Virksomhedspraktikker

-

Nyttejob
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-

Mentorforløb

-

STU-forløb

I 2015 var den økonomiske ramme for PC’s arbejdsmarkedsindsats og arbejde med STU på i alt 11 mio. kr.
PC varetager desuden arbejdet med kantinen på rådhuset i Ebeltoft, hjælpemiddelcentralen og en genbrugsbutik.
Samtlige henvendelser, der ikke går direkte til en af PC’s jobkonsulenter,
samles af PC’s koordinator, der ligeledes afslutter samtlige forløb mhp. en
løbende viden om og udnyttelse af kapaciteten i PC.
Kapacitetsudnyttelsen i PC fremgår af en oversigt, som PC løbende udarbejder. Udnyttelsen er pr. 19. maj 2015 beregnet til 90,1 % uden mentorforløb, der har en udnyttelsesgrad på 94 %. Samlet er udnyttelsen pr. 19/5-15
på 92 %. Kapacitetsopgørelsen følger både henvisningsårsagen, det team i
JC som har henvist og borgerens situation.
PC har udarbejdet overordnede flowdiagrammer for det forløb, som den enkelte borger på grundlag af henvisningen skal gennemgå. Diagrammerne
er ligeledes inddelt efter borgerens situation – jobparate kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, borgere på ledighedsydelse osv.
For hver ydelse har PC udregnet en ugepris. Det fremgår ikke af det skriftlige materiale, hvordan disse beregninger er foretaget. Det fremgår heller
ikke af materialet, hvordan beregningerne anvendes i samarbejdet med JC.
Ugeprisen for ydelserne varierer mellem 1.400 kr. for fx et afklaringsforløb
og 25 kr. for fysisk træning. Der er ikke beregnet ugepris for nyttejob for
forsikrede ledige, udredning af selvforsørgende eller V&O under Integrationsloven. Årsagen hertil fremgår ikke af materialet.
PC opgør antallet af afsluttede forløb. Heri indgår henvisningen/ydelsen,
antal borgere for hver ydelse, forløbets længde, og hvor borgeren ”går hen”
efter forløbet, den såkaldte udvisitering. Det fremgår af opgørelsen, at i
2014 er 839 borgere afsluttet af PC, og at de i gennemsnit har været henvist til PC i 17,3 uger. Oversigten indgår i den ledelsesinformation, som anvendes i både JC og PC.
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4. Interview
I dette kapitel sammenfattes resultaterne af interview med chefer, ledere
og medarbejdere fra JC og PC. De anvendte interviewguider er optrykt som
bilag til denne rapport.

4.1 Rammer og krav til Projektcenteret
Lederne fortæller, at PC er styret gennem en udviklingsaftale og en ydelseskontrakt med JC. De to dokumenter spiller efter deres vurdering godt
sammen. Ydelseskontrakten er mest en kvantitativ driftsaftale.
Styringsmæssigt var der ingen tydelig struktur tidligere, bemærker lederne,
men de finder, at BUM-modellen nu er på plads, og at den har medført en
mere omfattende dialog end tidligere.
Lederne gør ligeledes opmærksom på, at ydelseskontrakten jævnligt bliver
genforhandlet, fordi der sker ændringer i behovet for ydelserne. Derfor
”skrues der op og ned for hver ydelse”, forklarer lederne.
Lederne er klar over, at der er en vis kapacitetsgrænse i PC, så ikke alle
ændringer kan lade sig gøre umiddelbart. Ledelsen i PC fortæller, at PC’s
fysiske kapacitet kan ændres i en kortere periode, men at det under tiden
tager lidt tid, før ændringerne kan træde i kraft, bl.a. fordi der er brug for tid
til at allokere ressourcerne på en anden måde end tidligere. Som eksempel
på dette nævnes integrationsområdet, hvor et øget antal borgere har betydet en forøgelse af ydelsesantallet.
Større ændringer, der kræver tid at implementere i PC, drøftes med JC, så
der er gensidige klare forventninger til, hvornår ændringerne kan træde i
kraft. PC gør opmærksom på, at selv om man bestræber sig på at være
fleksibel, kan det være forbundet med omkostninger at omstille ydelsesantallet. Ledelsen i PC oplever ikke problemer i medarbejdernes kompetence
i forbindelse med ændringerne.
Lederne i JC oplever, at PC ikke altid kan magte at levere nye ydelser. Oplevelsen er, at PC ikke siger nej til noget som helst, men også at PC ikke
altid kan leve op til forventningerne til nye ydelser.
PC har en økonomisk ramme, der fastlægger mulighederne for ydelserne.
Mens samarbejdet tidligere blot byggede på en gensidig aftale, er der nu
tydelige priser for hver ydelse, gør lederne opmærksom på.
Der er efter ledernes vurdering nogen forskel mellem PC og de andre leverandører, som JC anvender. Mens PC er kommunal, er de øvrige private.
De private kontrakter er båret af forskellige bonusordninger, og kan blive
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ophævet (det er sket), hvis den private leverandør ikke lever op til kravene.
Forskellen er desuden, at der er betydeligt mere dialog med PC end med
de øvrige leverandører, bemærker lederne.
Medarbejderne i JC eller PC kender ikke til indholdet af kommunens beskæftigelsesplan, selvom de godt ved, at den danner rammen for kommunens arbejde på beskæftigelsesområdet. En del af medarbejderne i JC
kender ikke til indholdet af den ydelseskontrakt, som gælder for PC. Derfor
har de også svært ved at finde ud af, hvad de kan bestille i PC, og om det
rette bliver leveret af PC.
Medarbejderne i PC fortæller, at de forsøger at få alle medarbejdere i JC
med på et introduktionsforløb i PC, så de kender til, hvad PC er for en organisation, og hvad centeret kan levere. Udskiftningen af medarbejdere i
JC er imidlertid så stor, at det er et problem at få alle introduceret. Desuden
er der et tidsproblem forbundet med at få alle introduceret, fortæller PC’s
medarbejdere.
PC og JC er tilknyttet hvert sit politiske udvalg. Årsagen er ikke kendt, fortæller lederne, men de finder det uhensigtsmæssigt.

4.2 Samarbejdet mellem centrene – metoder og redskaber
Lederne vurderer, at leverancerne fra PC er afhængige af, hvor tydelig JC
er i sin henvisning. Den tydelighed er ikke altid givet. Desuden er der så
mange ændringer på beskæftigelsesområdet, der stiller nye og ukendte
krav, at det kan være svært at indfri dem for både JC og PC.
Et af de problemer som medarbejderne i JC peger på, er, at målgruppen
for PC’s arbejde ikke er klarlagt i tilstrækkelig grad. Bl.a. peger de på, at de
savner tilbud til de jobparate borgere i PC. Et andet problem er, at der for
dem er stor uklarhed om, hvad PC skal levere, hvad det indeholder, hvordan der følges op, og hvordan der afsluttes.
Ledere og medarbejdere i JC forventer, at PC leverer en specialiseret indsats, og at der er progression i indsatsen. Det fremgår ikke tydeligt af kontrakten, gør lederne opmærksom på, men det er noget, man arbejder på for
tiden. Sagsbehandleren opfatter sig som tovholder for borgeren med en defineret myndighedsrolle. Bl.a. skal man sikre sig, at borgeren får det, som
er aftalt med PC. Derfor er de kritiske over for PC, når de oplever, at PC
ikke respekterer myndighedsrollen, og ”spiller dem ud mod hinanden”, som
de udtrykker det.
Medarbejderne i JC har indtryk af, at PC løser alle de opgaver, som de bliver bedt om. Dog savner de en mere klar afgrænsning af, hvad PC skal
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løse, og hvad JC skal løse, altså hvor snitfladerne er. For nogle af medarbejderne i JC er oplevelsen, at PC ikke er gearet til at løse de opgaver,
som der er aftale om. Som et eksempel nævnes en periode hvor PC efter
JC’s medarbejderes vurdering etablerede praktik for alt for mange borgere.
Medarbejderne i PC omtaler samme forhold, men at deres oplevelse er, at
JC bestilte praktikker til alle borgerne, uanset hvad medarbejderne i PC
vurderede ville være bedst for borgerens udvikling og fortsatte tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Fra alle de interviewede siges det, at samarbejdets karakter er tæt knyttet
til enkeltpersoner, og at samarbejdet med den enkelte sagsbehandler oftest
er godt.
Sagsbehandleren udarbejder en henvisning til PC, der også er en jobplan.
Den kan ikke fraviges, fortæller medarbejderne i PC. De beklager dog, at
sagsbehandlerne ikke kender til indholdet af PC’s ydelser. Derfor finder de,
at de anvender for meget tid på at udrede, hvad det egentlig er, der er bestilt. Medarbejderne i JC kan kende det billede, og oplever, at PC kan
komme til kort, fordi JC ikke bestiller det rigtige, men at de derfor også forventer, at PC indgår i dialog om ændringer til henvisningen og ikke bare lader stå til. Derfor kan oplevelsen også være, at JC og PC ikke trækker i
samme retning.
En af PC’s spidskompetencer er arbejdet med udsatte unge i STU-forløb
(særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Det drøftes mellem JC og PC,
hvad den rigtige aktivitet for den unge er, eller om et forløb er udsigtsløst. I
det sidste tilfælde holder PC ikke på den unge, pointerer medarbejderne.
Lederne vurderer, at snitfladerne mellem JC og PC er fremkommet gennem
den udvikling, som har fundet sted siden 2007. De pointerer, at de som de
udtrykker det, ”ryster posen” jævnligt, og at de opfatter snitfladerne som
dikteret af praksis. For dem er et sammenhængende forløb for borgeren
vigtigere end drøftelser af snitflader. Endelig fortæller de, at der ikke er formuleret principper for samarbejdet og dets indhold eller for snitflader eller
samarbejdsflader.
For JC kan oplevelsen være, at der i PC kommer et, som de siger, ”nursende lag” ind over borgerens forløb. Derfor oplever JC også, at PC problematiserer JC’s vurderinger, hvis de finder dem ude af tråd med borgerens
muligheder. Det finder de er én af udfordringerne i samarbejdet. Det ærgrer
medarbejderne i JC, der bruger ”meget krudt” og engagement på borgeren,
og så kan det opleves frustrerende, at de bruger så meget tid på at korrigere PC’s arbejde. Noget tilsvarende sker med andre leverandører, siger
de.
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Medarbejderne i PC beklager, at aftaler med JC om, at man skal blive
bedre til at samarbejde, ikke bliver fastholdt. Der er aftalt tre-fire årlige møder, hvor udvikling og andre fællesemner kunne drøftes på tværs, men de
bliver ikke til noget, fordi alle har for travlt. Derfor er der alene dialog om
den enkelte borger eller på lederniveau, men ikke på medarbejderniveau,
som aftalen ellers var.
Medarbejderne i JC er generelt kritiske over for det, som foregår i PC.
Sammenfattende finder de det kritisabelt:
-

At PC ikke giver dem tilbagemeldinger på deres henvisninger

-

At de oplever, at PC gør forløb urimeligt lange

-

At PC ikke bidrager til beskrivelser af borgeren

-

At PC ikke fokuserer på borgerens styrker men mere på begrænsningerne

Omvendt har medarbejderne også forståelse for, at PC ikke kan overskue
hele den komplicerede lovgivning på beskæftigelsesområdet.
Blandt lederne er der et ønske om, at der skabes nogle mere enkle arbejdsgange mellem JC og PC. Den nuværende situation er efter ledernes
vurdering blevet unødvendigt kompleks. Bl.a. oplever de, at rolle- og ansvarsfordelingen er uklar, og de ønsker derfor, at der bliver snakket om
den, så den bliver tydelig og kendt. Som et eksempel omtales, at det er
uklart i hvilken udstrækning, PC har eller skal have adgang til de it-systemer, som JC anvender.
Lederne savner tydelige beskrivelser af, hvem der træffer hvilke beslutninger.
Fra alle medarbejderne omtales rollerne som bestiller og udfører som udfordrende. De er usikre på, hvad rollerne konkret skal indeholde, og hvordan de bedst indtræder i dem. De er bekymrede for, at nogle af de samarbejdsvanskeligheder, som de oplever, har sin rod i denne usikkerhed.

4.3 Målopfyldelse og effekter
Efter ledernes vurdering er den løbende opfølgning på ydelseskontrakten
og PC’s indsats kommet mere i system. Det skyldes bl.a., at medarbejderne nu medvirker i opfølgningsarbejdet. Der er blandt lederne en oplevelse af, at JC ikke tidligere har været gode til at følge op på effekterne, og
at JC ikke efterspørger effektmålinger. Der peges samtidig på, at det er en
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udfordring, at meget foregår på et ikke-lederniveau. Medarbejderne i JC
kan let genkende billedet af, at de ikke får målt effekterne af indsatsen,
men de mener, at de har for travlt til, at kunne nå det.
Medarbejderne i JC nævner, at de jobparate som bliver henvist til PC, efter
deres vurdering ikke kommer hurtigt nok i arbejde.
Medarbejderne i PC fortæller, at de savner viden om, hvordan ”det går deres borgere”, og at de kun kender resultaterne fra borgere via de individuelle forløb. De undrer sig ligeledes over, at sagsbehandlerne i JC ikke bruger mere tid på at følge op på de henvisninger, som de har sendt. Men igen
er der stor forskel på sagsbehandlerne i den sammenhæng – nogle følger
altid op, mens andre aldrig gør. Medarbejderne i PC gør opmærksom på, at
de skriver deres resultater ind i Workbase, som JC også bruger i arbejdet.
Medarbejderne i PC undrer sig over, at der i JC ikke bliver sanktioneret,
mere end tilfældet er. Det gør PC’s arbejde mere vanskeligt end ellers. ”De
føler sig som idioter, når de afleverer sedlerne, og der ikke sker noget”.
Dog gør de samtidig opmærksom på, at fremmødeprocenten er meget høj i
PC, og at frafaldet efter deres vurdering ikke er stort set i sammenligning
med andre aktiviteter i kommunen.

4.4 Kompetence og kompetenceudvikling
PC’s medarbejdere mener ikke, at de har problemer med at leve op til de
krav, som stilles til dem rent kompetencemæssigt. De oplever oftere, at de
har kompetencer, som ikke bliver anvendt, selvom de efter deres vurdering
kunne gøre god nytte og være billigere, end når JC sender borgerne til andre specialiserede tilbud i det private. Som eksempler på deres kompetenceoverskud nævner de mindfullness, stressbehandling og før i tiden også
psykologtilbud.
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5. Bilag
Vedlagt denne rapport er
1. En fortegnelse af de dokumenter, som er stillet til rådighed for analysearbejdet
2. Interviewguider

5.1 Dokumenter
Følgende data og dokumenter er stillet til rådighed forud for analysen af
Projektcenteret.
Generelle oplysninger om kommunen, JC og PC
1. Beskæftigelsesplan fra 2013, 2014 og 2015
2. Kommunens beskæftigelsespolitik
3. Politikerhåndbog 2015
4. Resultatrevision 2013
5. Kommunens strategi på beskæftigelses-/arbejdsmarkedsområdet
6. Jobcenterets aktuelle strategi
7. Projektcenterets aktuelle strategi
8. Projektcenterets udviklingsplan for 2013, 2014 og 2015
9. Projektcenterets resultatrevision/årsberetninger for 2013 og 2014
10. Politiske mål for de forskellige ydelser på området
11. Politiske kvalitetsstandarder e. lign på beskæftigelses-/ arbejdsmarkedsområdet
12. Den månedsvise tilgang og afgang, fordelt på ydelser (fra 2013 til dato)
for Projektcenteret
13. Eksempler på referater for møder mellem JC og PC
a. Mellem medarbejdere
b. Mellem ledere
14. Skriftlige kontrakter/samarbejdsaftaler mellem Jobcenteret og Projektcenteret
15. Ledelsesinformationer til Jobcenteret fra Projektcenteret – om hvad,
hvor ofte, anvendelse
Data og dokumenter alene vedr. projektcenteret
16. Aktuelle aktiviteter fordelt på tilbudsviften, herunder
a. Indhold, tilgang/metode
b. Målgruppe, typisk historik for borgeren, visitationskriterium, succeskriterium for indsatsen
c. Omfang, varighed, gennemførselsrate, udnyttelse
17. Oplysninger om økonomi på de enkelte tilbud
18. Centerets organisationsstruktur og fordeling af beslutningskompetence
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19. Centerets ydelseskatalog/beskrivelser af ydelserne
20. Arbejdsbeskrivelser for centeret
21. Centerets aktuelle udviklingstiltag
22. Opfølgninger og/eller effektmålinger for de forskellige foranstaltninger
for 2013, 2014 og 2015
23. Eksempler på visitationsdokumenter for hver ydelse – anonymiseret
24. Eksempler på handleplaner for borgere for hver ydelse – anonymiseret
25. Eksempler på jobplaner - anonymiseret
26. Eksempler på forløbsbeskrivelser for hver ydelse – anonymiseret

5.2 Interviewguider
5.2.1 Guide til ledere i Jobcenteret og Projektcenteret
Indledning
Hvem er vi sammen med? En kort præsentation af deltagerne og analysen.
Tema 1: Krav og rammer for Projektcenteret
Temaet er om de politiske og administrative krav, som stilles til Projektcenteret. Er de klart formuleret? Bliver de generelle resultater i centrene efterspurgt? Vi spørger også til de nuværende kompetencer og normeringsrammen i centrene, og om de er rimelige og dækkende i forhold til kravene
Tema 2: Organisering
Temaet er om den organisering af centrene, som er valgt – dvs. både internt i PC og i opgavedelingen mellem JC og PC. Vi drøfter din oplevelse af
effekterne af strukturen herunder fx udnyttelsen af centerets samlede kompetencer og medarbejdernes muligheder for sparring og samarbejde på
tværs.
Tema 3: Arbejdet i Projektcenteret
Temaet er om hvad PC arbejder med på beskæftigelsesområdet. Hvad er
formålet med PC? Hvilke målgrupper er centeret rettet mod? Hvilke ydelser
og forløb kan centeret tilbyde og med hvilke resultater?
Tema 4: Samarbejdet mellem centrene
Temaet er om det samarbejde, der finder sted mellem JC og PC. Hvad karakteriserer samarbejdet? Er der særlige udfordringer i samarbejdet? Hvordan vurderer I kvaliteten af det, som hvert af centrene leverer?
Tema 5: Centrenes styrker og udfordringer
Under dette tema beder vi dig vurdere, hvad centrene er særligt gode til, og
hvor der er et udviklingsbehov. Hvordan arbejder du som leder med udfordringerne?
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Tema 6: Kompetence og kompetenceudvikling
Temaet er om de kompetencer, som er i Projektcenteret, og om medarbejdernes kompetencer og kompetenceudvikling. Vi spørger bl.a. om, om
kompetenceudviklingen foregår på en systematisk måde, så I samlet set
har de kompetencer til rådighed i centeret, som der er brug for?
Tema 7: Samarbejdet med borgeren
Temaet er om det samarbejde, der finder sted med de borgere, som centeret arbejder med. Hvordan medvirker I til at sikre, at Jobcenteret og Projektcenteret sammen yder den bedst mulige effekt ift. den enkelte borger?
Er der forhindringer, som gør det vanskeligt at give god effekt i deres tilbud? Er der ting, som gør det let for centeret at give god service?
Tema 8: Samarbejdet med andre
Dette tema er om jeres samarbejde med andre af kommunens centre og
afdelinger. Hvad samarbejder I med dem om? Hvordan er samarbejdet tilrettelagt? Er af betingelserne for samarbejdet fornuftige – er der fx tid til
det? Er der problemer forbundet med at samarbejde?

5.2.2 Guide til medarbejdere i JC
Indledning
Hvem er vi sammen med? En kort præsentation af deltagerne, deres arbejdsområde og relation til PC. Endvidere om analysen og spilleregler for
interviewet.
Tema 1: Målgruppe af betydning for samarbejdet med PC
Temaet er om de målgrupper der samarbejdes med PC om. Hvilke tilbud er
etableret i dag, og hvilke målgrupper savner I tilbud til? Hvilke forløb er PC
typisk involveret i og med hvilke resultater?
Tema 2: Arbejdsmetoder og -redskaber
Temaet er om de metoder og redskaber, som centeret anvender i samarbejdet med PC. Anvender man bestemte metoder i samarbejdet? Anvendes handleplaner og opfølgning konsekvent? Er I i forhold til samarbejdet
mv. udfordret på metoder og arbejdsredskaber i relation til målgrupper,
som PC arbejder med?
Tema 3: Samarbejdet med PC
Dette tema er om, hvordan I samarbejder med PC. Spørgsmål kunne fx
være, hvordan I oplever samarbejdet? Er PC’s aktiviteter på baggrund af
jeres henvisninger rimelige og handlingsorienterede? Hvordan følger I op
på det, som I har henvist til PC? Hvad fungerer bedst i samarbejdet, og
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hvor er der behov for udvikling? Hvilke målgrupper leverer PC godt på, og
hvor er der behov for udvikling? Hvilken udvikling?

Tema 4: PC resultater
Dette tema er om jeres erfaringer med effekterne af den indsats, som PC
opnår for de henviste borgere. Spørgsmål kunne fx være, om der sker en
løbende opfølgning af PC resultater? Samarbejder I om løsninger på evt.
utilfredsstillende resultater og uløste problemstillinger? Hvis effekten med
nogle borgere vurderes som mindre tilstrækkelig, hvad har JC da gjort?
Tema 5: PC’s styrker og udfordringer
Under dette tema beder vi dig vurdere, hvad PC er bedst til, og hvor der er
et udviklingsbehov. Hvordan arbejder ledelsen og I med udfordringerne?
Tema 6: Samarbejdet med andre
Dette tema er om jeres samarbejde med andre centre og afdelinger i kommunen og med eksterne parter. Hvad samarbejder I med dem om? Hvordan er samarbejdet tilrettelagt? Er betingelserne for samarbejdet fornuftige
– er der fx tid til det? Er der problemer forbundet med at samarbejde?

5.2.3 Guide til medarbejdere i PC
Indledning
Hvem er vi sammen med? En kort præsentation af deltagerne, analysen og
spilleregler for interviewet.
Tema 1: Arbejdet i PC
Temaet er om, hvad PC arbejder med på beskæftigelsesområdet. Hvad er
formålet med PC? Hvilke målgrupper er centeret rettet mod? Hvilke ydelser
og forløb kan centeret tilbyde og med hvilke resultater?
Tema 2: Arbejdsmetoder og -redskaber
Temaet er om de metoder og redskaber, som centeret anvender i arbejdet
på beskæftigelsesområdet. Har centeret de rette arbejdsredskaber til rådighed, og kan medarbejderne anvende dem? Anvender man bestemte metoder i arbejdet med borgerne? Anvendes handleplaner og opfølgning konsekvent? Er der områder, hvor I er særlig udfordret på metoder og arbejdsredskaber?
Tema 3: Samarbejdet med borgeren
Temaet er om det samarbejde, der finder sted med de borgere, som centeret arbejder med. Hvordan inddrages borgeren i de beslutninger, der vedrører den enkelte? I hvilken udstrækning er det muligt for centeret at være
fleksibel i forhold til borgerens ønsker? Hvordan sikres det, at centeret yder
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den bedst mulige service til den enkelte borger? Er der forhindringer, som
gør det vanskeligt at give god service? Er der ting, som gør det let for jer at
give god service?
Tema 4: Samarbejdet med andre
Dette tema er om jeres samarbejde med andre centre og afdelinger i kommunen og med eksterne parter. Hvad samarbejder I med dem om? Hvordan er samarbejdet tilrettelagt? Er betingelserne for samarbejdet fornuftige
– er der fx tid til det? Er der problemer forbundet med at samarbejde?
Tema 5: Samarbejdet med JC
Dette tema er om, hvordan I samarbejder med JC. Spørgsmål kunne fx
være, hvordan I oplever samarbejdet? Er JC’s henvisninger rimelige og
handlingsorienterede? Hvordan følger I op på det, som JC henviser til jer?
Hvad fungerer bedst i samarbejdet, og hvor er der behov for udvikling?
Tema 6: Centerets styrker og udfordringer
Under dette tema beder vi dig vurdere, hvad PC er bedst til, og hvor der er
et udviklingsbehov. Hvordan arbejder ledelsen og I med udfordringerne?
Tema 7: Kompetence og kompetenceudvikling
Temaet er om de kompetencer, som er i centeret og om dine egne kompetencer og behov for kompetenceudvikling. Vi spørger bl.a.om kompetenceudviklingen foregår på en systematisk måde, så I samlet set har de kompetencer til rådighed, som der er brug for? Hvornår føler du dig udfordret på
dine egne kompetencer?
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1. Ramme
1.1 Indledning
Denne rapport er KLK’s afrapportering af potentialeafdækning og effektiviseringer i Syddjurs Kommune på Skole- og Dagtilbudsområdet.
Baggrunden for rapporten er Byrådets beslutning af d. 25. februar 2015,
hvor det blev besluttet at få foretaget analyser på budgetreduktioner for
samlet set 150 mio. kr. over tre år. Byrådet besluttede, at den foreløbige
fordeling af bidrag ser således ud:
Beskæftigelsesområdet:
Familieområdet:
Socialområdet:
Ældre- og sundhedsområdet:
Skole- og dagtilbudsområdet:

60
20
20
20
30

mio.
mio.
mio.
mio.
mio.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Afrapporteringen er lavet på baggrund af materialegennemgang og tal fra
Syddjurs Kommune, og gennemførte interview og workshops med chefer,
ledere og medarbejdere i organisationen. Den overordnede potentialevurdering er sket på baggrund af indhentede data fra sammenlignelige kommuner. Rapporten indledes med en oversigt over KLK’s forslag – og nærmere bestemt vurderinger og anbefalinger. Rapporten indeholder hernæst
en beskrivelse af den økonomiske udvikling i hovedtræk, og en sammenligning af området med i andre kommuner. Derefter er der en uddybende
beskrivelse af KLK´s budgetforslag.
Læsevejledning (og sammenhængen med kommunens egne forslag)
Denne rapport skal læses som et selvstændigt bidrag til effektiviseringsopgaven i Syddjurs Kommune. KLK er således eneansvarlig for vurderinger,
anbefalinger og forslag. Men der har samtidig været en tæt dialog mellem
kommunen og KLK i analyseforløbet, og der er således generelt tilstræbt
sammenhæng mellem KLK´s forslag og kommunens egne budgetforslag.
Herunder især at det beregningsmæssige og talmæssige grundlag for begge sæt af forslag er konsistent og sammenhængende af hensyn til den videre politiske og administrative proces i Syddjurs Kommune.

1.2 KLK’s forslag på skole- og dagtilbudsområdet
I dette afsnit samles KLK’s forslag til skabelse af økonomiske potentialer
på områderne for dagtilbud og skoler.
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For dagtilbudsområdet har KLK identificeret mulighed for at reducere budgettet med 17 mio. kr. over de næste fire år ved at regulere det totale budget til dagtilbud med antallet af 0–5 årige.
KLK har identificeret konkrete forslag til budgetreduktioner med til en samlet sum af 8 mio. kr. årligt og 3 mio. kr. som en éngangsreduktion.
For skoleområdet har KLK identificeret mulighed for at reducere budgettet
med 18 mio. kr. over de næste fire år ved at regulere det totale budget til
skolerne med antallet af 6–16 årige.
KLK har endvidere identificeret et nivelleringspotentiale på udgifterne til
folkeskoleområdet i forhold til hele landet på 4 %, hvilket svarer til 15 mio.
kr.
KLK har identificeret konkrete forslag til budgetreduktioner til en samlet
sum af 20-30 mio. kr. årligt på skoleområdet.

1.2.1 Dagtilbudsområdet
På baggrund af en overordnet analyse af mulighederne for at skabe økonomisk potentiale på dagtilbudsområdet er det KLK’s vurdering:
•

At den demografiske udvikling indikerer, at der fremadrettet er et
overordnet reduktionspotentiale på dagtilbudsområdet på op til 17
mio. kr. frem til 2019. Den demografiske regulering af budgettet har i
princippet ikke servicemæssige konsekvenser, da udgiften pr. barn
fastholdes. Den faktiske udmøntning af den demografisk baserede
budgetregulering kan dog afstedkomme, at der er behov for strukturtilpasninger på området, der vil, kunne opfattes som serviceforringelser

•

At der ikke umiddelbart kan ses økonomisk potentiale ved at sammenholde udgifterne til dagpasning i Syddjurs Kommune med andre
kommuner

•

At der på dagplejeområdet er et økonomisk potentiale i at hæve det
faktiske antal af børn pr. dagplejer

På baggrund af den konkrete analyse af dagtilbudsområdet er det KLK’s
vurdering:
•

At den økonomiske tildelingsmodel på dagtilbudsområdet favoriserer de mindre institutioner og medvirker til højere udgifter end nødvendigt. Den nuværende struktur på området i kombination med den
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økonomiske tildelingsmodel medfører, at udgifterne er 5,5 mio. kr.
højere, end de ville være med en struktur, hvor det er muligt at drive
alle institutionerne som de mest effektive af dem drives i dag
•

At ved at optimere bygningsanvendelsen på dagtilbudsområdet kan
opnås besparelser på ca. 650.000 kr. pr. år minus mindre indtægter
ved forældrebetaling

•

At det ikke er muligt at reducere kommunens udgifter på dagpasningsområdet i forhold til det faldende børnetal og samtidig fastholde kvaliteten i pasningen, uden at der tages stilling til, hvordan budgettilpasningen skal udmøntes i praksis

•

At lokalefællesskaber mellem dagplejen og daginstitutioner og evt.
skoler vil give mulighed for en tættere fælles pædagogisk udvikling
på området, hvor der samtidig kan spares lokaleudgifter til legestuerne

•

At for høj budgettering i budgetsituationen til dagplejen svarer til 3
mio. kr. Såfremt der fremadrettet for dagplejen budgetteres med et
børnetal tættere på det faktiske, vil der således blive frigjort 3 mio.
kr. i forbindelse med budgetlægningen som en éngangsforbedring

•

At det er vanskeligt med de nuværende budgetteringsforudsætninger og tildelingsmetoder at sikre en tilstrækkelig hurtig kapacitetstilpasning på dagplejeområdet. Det betyder, at risikoen for merforbrug
på området vil være markant i de kommende år, hvor børnetallet
falder

På baggrund heraf foreslår KLK:
• At der sker en tilpasning af strukturen på dagtilbudsområdet med
henblik på at sikre effektiv drift af alle eller hovedparten af daginstitutionerne. For at sikre en samlet set effektiv udnyttelse af kommunens bygningsmasse og samtidig fastholde geografisk bredde i dagtilbuddenes beliggenhed anbefaler KLK, at tilpasningen af strukturen på dagpasningsområdet ses i sammenhæng med, at den demografiske udvikling betyder, at der også på skoleområdet frigøres m 2
•

At der tages politisk stilling til, at tilpasningen af budgettet på dagtilbudsområdet til det faktiske børnetal i vidt omfang realiseres ved
strukturtilpasninger på området. Herunder at strukturtilpasningerne
sker efter en samlet plan, som også indbefatter skoleområdet

•

At udnytte de perioder hvor antallet af børn er lavt til at tilbyde alternative fælles tilbud. Det kan fx være i forbindelse med Grundlovsdag, juleferie eller sommerferie, hvor børnene får tilbud i andre om-
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givelser end de vante. En supplerende mulighed er at vurdere tilbuddene i samarbejde med SFO’erne, som det allerede sker nogle
steder i kommunen. Et samarbejde i ferieperioderne med fælles
pasning af børnehave- og SFO-børn kan dels give bedre kapacitetsudnyttelse dels underbygge samarbejdet og dermed overgangen
fra institution til skole
•

At øge den periode hvor der tilbydes fælles aktiviteter svarende til to
uger for på denne måde at frigøre ressourcer svarende til 1,9 mio.
kr.

•

At legestuerne/gæstedagplejen tænkes ind i lokalefællesskaber med
skolerne eller eksisterende daginstitutioner. Dette vil frigøre et råderum på 0,3 mio. kr. årligt

•

At der fremadrettet for dagplejen budgetteres med et børnetal tættere på det faktiske med henblik på at frigøre 3 mio. kr. i forbindelse
med budgetlægningen som en éngangsforbedring

Derudover anbefaler KLK, at Syddjurs Kommune sætter fokus på følgende
i forbindelse med budgetlægning på dagplejeområdet:
1. At forudsætningerne for budgettering ses i nær sammenhæng med
dagtilbudsområdet, således at der samlet set ikke udbydes for stor
kapacitet af pladser
2. At det budgetterede antal pladser i dagplejen budgetteres skarpt så
det ligger i underkanten af det forventede. På denne måde kan der
skabes bedre kapacitetsudnyttelse i institutionerne, og vippeordningen kan udnyttes til at øge kapaciteten i spidsbelastningsperioderne
3. At der i budgettet afsættes specifikke midler til afvikling af dagplejere
4. At budgetteringen af dobbeltpladser sker på baggrund af konkret
vurdering/visitation, således at den nuværende overbudgettering på
tre dobbeltpladser undgås
5. At budgettering af dagplejen tager udgangspunkt i en realistisk normering af antal børn pr. dagplejer. Den budgetterede forventning
kan fx tage udgangspunkt i gennemsnittet for sammenligningskommunerne. Hvis budgetteringen afspejler det faktiske antal børn pr.
voksen, vil det desuden medføre, at udgiftsbudgettet bliver realistisk. Dette kan medføre, at taksterne til dagpleje vil ændre sig, så
den i højere grad afspejler udgifterne til tilbuddet.
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1.2.2 Skoleområdet
På baggrund af en overordnet analyse af mulighederne for at skabe økonomisk potentiale på skoleområdet er det KLK’s vurdering:
•

At den demografiske udvikling indikerer, at der fremadrettet er et
overordnet reduktionspotentiale på skoleområdet på op til 18 mio.
kr. frem til 2019. Den demografiske regulering af budgettet har i
princippet ikke servicemæssige konsekvenser, da udgiften pr. barn
fastholdes. Den faktiske udmøntning af den demografisk baserede
budgetregulering kan dog afstedkomme, at der er behov for strukturtilpasninger på området, der vil kunne opfattes som serviceforringelser

•

At udgifterne til folkeskoleområdet i Syddjurs Kommune er 4 % højere end forventet sammenlignet med andre kommuner, når der tages
højde for de socioøkonomiske forhold. Dette indikerer en mulig reduktion af budgettet til folkeskoleområdet på 15 mio. kr.

•

At Syddjurs Kommune har en stor andel af børn og unge som modtager specialundervisning og at en ekstraordinær stor andel af disse
går i specialskole

På baggrund af den konkrete analyse af skoleområdet er det KLK’s vurdering:
•

At den nuværende skolestruktur kombineret med den økonomiske
tildelingsmodel bevirker, at udgifterne til folkeskoleområdet i
Syddjurs Kommune er 17 mio. kr. højere, end ved drift af alle skolerne som de mest effektive skoler i kommunen i dag drives

•

At tildelingsmodellen til specialskoler ikke er hensigtsmæssig. Der
er således ikke sammenhæng mellem udgiften pr. elev, der modtager specialundervisning og elevernes behov. Hertil kommer, at den
fastsatte takst til børn visiteret til specialskoler giver specialskolerne
incitament til at tiltrække eller fastholde elever med mindre vidtgående behov for specialpædagogisk bistand, da skolen derved bliver
overkompenseret for den enkelte elev i forhold til elevens behov

•

At de nuværende takster for Pindstrup Skolens specialskoletilbud er
steget mere end reformens øgede timeantal, kan tilskrives. Ligeledes vurderes taksterne at ligge over sammenligningskommunerne,
og er uden differentiering i forhold til det enkelte barns behov. En
tilpasning af taksterne vil reducere budgettet med 3,3-6,6 mio. til
undervisning og 0,9 - 1,2 mio. kr. på SFO under forudsætning af en
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ligelig fordeling af eleverne i behovsgrupper
•

At der er behov for at gentænke strukturen omkring specialklasser
og udmøntningen af inklusionspolitikken, idet andelen af børn og
unge der bliver ekskluderet til specialklasser, er markant højere end
sammenligningsgruppen. Endvidere vurderes det, at tildelingsmodellen til specialklasser er uhensigtsmæssig og uigennemsigtig. Det
vurderes, at der ikke er lige økonomiske vilkår for de forskellige
specialklasser, og at forskellen udgør et råderum på 5,6 – 9,7 mio.
kr. alt efter serviceniveau

På baggrund heraf foreslår KLK:
•

At Syddjurs Kommune overvejer, om den nuværende skolestruktur
har en værdi som modsvarer merudgifterne på 17 mio. kr. eller om
skolestrukturen skal ændres og de 17 mio. kr., anvendes til forbedret undervisning eller bidrage til at løse kommunens økonomiske udfordringer

•

At der på ejendomsområdet opstilles konkrete økonomiske mål, således at der over en periode arbejdes mod at reducere bygningsmassen med fx 2.500 m2 årligt, hvilket vil reducere driftsudgifterne
med over 1 mio. kr. pr. år og dermed stige til over 4 mio. kr. ultimo
budgetperioden

•

At taksterne til specialklasserne nedjusteres og at de visiterede
børn, visiteres efter behovsgrupper.

Derudover anbefaler KLK, at Syddjurs Kommune sætter fokus på følgende
i forbindelse med budgetlægning på skoleområdet:
•

At området fastholder rammestyring, men at grundlaget for rammen
revurderes. Rammen bør fastlægges med udgangspunkt i en model,
der giver incitament til optimering af klassestørrelsen, og således
tager højde for både klassetildeling og en elevafhængig budgetandel. Rammen bør således kun justeres i ekstraordinære tilfælde i
løbet af budgetåret

•

At der sker en vurdering af specialskolernes serviceniveau for både
skole og SFO, og at niveauet fastlægges politisk. Hensigten er, at
den økonomiske ramme for tilbuddene og serviceniveauet skal følges ad. Det betyder, at der i forbindelse med fastlæggelse af serviceniveauet også skal ske en vurdering af det dertil knyttede udgiftsniveau, således at der skabes sammenhæng mellem tilbuddets
økonomi- og serviceniveau. Dette vil også give mulighed for, at visi-
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tationsudvalget i forbindelse med sin visitation til specialskolen får
mulighed for, at vurdere sammenhængen mellem hvad et givent
specialundervisningstilbud koster, og hvilken kvalitet der er i tilbuddet
•

Udarbejdelse af en visitationsstruktur der sætter fokus på at understøtte kommunens inklusionspolitik. Generelt bør der arbejdes med
forståelsen af inklusion på den enkelte skole, således at inklusionsbegrebet bliver udviklet på lige fod med den praksis, der sker på
Marienhoffskolen, som ingen elever har i specialklasser, men hvor
alle elever opfattes som ligeværdige, og inkluderes i fællesskabet

•

Tilsvarende bør der indarbejdes en incitamentstruktur, der understøtter den enkelte skoles arbejde med inklusion. Det er KLK’s erfaring, at det for skolen ikke alene bør ske i form af ”straf” ved eksklusion – der bør initialt være økonomi til at varetage inklusionsopgaven. KLK anbefaler derfor, at der etableres decentralt placerede puljer til inklusionsarbejdet finansieret af en andel af besparelserne på
specialundervisningstilbuddene. Dette kan ske gennem en direkte
kobling mellem en løbende reduktion af eksklusionsgraden og parallel tilførsel af midler specifikt dedikeret inklusionsarbejdet på skolen.
Den enkelte skole bør endvidere have hjælp til at synliggøre nye
muligheder overfor personale og forældre

•

Såfremt der fra et skoledistrikt ekskluderes før eller efter skolestart,
anbefaler KLK, at der fortsat er en eksklusionstakst. Det er generelt
KLK’s erfaring, at mindre skoler har vanskeligt ved at overskue konsekvenserne af sådanne reduktioner af budgettet, og med de aktuelle skolestørrelser i Syddjurs Kommune kan denne problemstilling
komme til at berøre flere skoler i kommunen

•

Slutteligt bør der fortsat arbejdes intensivt med uddannelse af personalet både på skoler og i daginstitutioner til at arbejde med inklusion. At få sat et fagligt fokus på inklusion kræver et massivt ledelsesmæssig fokus på opkvalificering af et inkluderende børnesyn og
fælles faglige didaktiske metoder for det samlede skolevæsen i
kommunen

2. Dagtilbud
2.1 Forudsætninger og rammer på området
Dagtilbudsområdet omfatter den private pasning, den kommunale dagpleje,
23 kommunale og fire private daginstitutioner.
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Den overordnede økonomiske styring af dagtilbudsområdet sker ved:
•
•
•
•
•

•
•

•

Budgettet til institutionerne tildeles et fast kronebeløb for børnehavebørn (48.000 kr. i 2015) og det dobbelte til vuggestuebørn
Beløbet pr. barn suppleres af et budget til lederløn, der ligger mellem 0 (nul) og 860.000 kr.
Institutionernes udgifter til udvendig vedligeholdelse afholdes og
styres af Veje og Ejendomme
Budgettet til børn afsættes på baggrund af de forventede børnetal,
og justeres hver måned på baggrund af de konstaterede børnetal
Der er ingen fastlagte personalenormeringer for børnehave- og vuggestuebørn. Byrådets serviceniveau er fastlagt på baggrund af, at
institutionerne som minimum skal have 50 % pædagogisk personale
Daginstitutionerne har i alt ti lukkedage om året
Forældrebetalingen til dagtilbud er på lovens maksimumgrænse på
25 % svarende til 1.411 kr. pr. måned for børnehavebørn, 2.395 kr.
for vuggestuebørn i 2015, der betales i 12 måneder
Overgang fra vuggestuebarn til børnehavebarn sker, når barnet er
to år og ni måneder.

2.1.1 Dagtilbudsområdets regnskab og budget
Udgifterne til dagtilbudsområdet er fra regnskab 2012 til budget 2015 faldet
fra 152 mio. kr. til 131 mio. kr. Faldet er især sket inden for dagplejen og integrerede institutioner (inkl. børnehaver), men tilskuddet til private institutioner og dagpleje er stabilt.
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Tabel 2-1 Dagtilbudsområdet: Oversigt over regnskab 2012-2014 og budget 2015-2019 (mio.
kr. 2016 priser)
R12

R13

R14

B15

FB16

FB17

FB18

FB19

Fælles formål

18,5

18,4

16,4

16,3

14,6

16,3

16,3

16,3

Dagpleje

46,4

43,4

33,8

29,5

29,2

29,2

29,2

29,2

Børnehaver

21,8

14,7

14,3

-

-

-

-

-

Integrerede inst.

57,2

63,6

65,1

77,1

78,8

78,8

78,8

78,8

8,6

9,1

8,9

8,5

8,6

8,6

8,6

8,6

152,5

149,2

138,6

131,4

131,2

132,9

132,9

132,9

Tilskud til private inst., dagpl.
I alt

Kilde: Udtræk af Syddjurs Kommunes økonomisystem (OPUS)
I det forventede budget fra 2016 til 2019 budgetteres der samlet set med et
uændret udgiftsniveau på 133 mio. kr. Dette skyldes, at Syddjurs Kommune
kun i mindre omfang regulerer budgettet for den demografiske udvikling.
Derved skaber budgettet i overslagsårene ikke et korrekt billede af kommunens økonomiske udfordringer fremadrettet.
Antallet af 0-5 årige børn forventes ifølge Syddjurs Kommunes befolkningsprognose at falde fra 2.850 til 2.500 fra 2015 til 2019 svarende til et
fald på 280 børn svarende til 12 %.
Hvis kommunen fremadrettet korrigerer sit budget med det samlede antal
0–5 årige, og fastholder udgiften pr. barn til 2015-niveau, kan budgettet
samlet set reduceres med 17 mio. kr. frem til 2019 jf tabel 2.2 nedenfor.
Denne overordnede beregning indikerer, at der fremadrettet er et reduktionspotentiale på dagtilbudsområdet alene frembragt af den demografiske
udvikling.
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Tabel 2-2: Dagtilbudsområdet – demografisk regulering af budgettet 2015-2019
B15
Antal 0 – 5 årige

FB16

FB17

FB18

FB19

2.384

2.308

2.181

2.124

2.104

131

131

133

133

133

55

57

61

62

63

131

127

120

117

116

Nuværende budget
(mio. kr.)
Kr./0-5 årige ved nuværende budget
(1.000 kr.)
Demografijusteret
budget (mio. kr.)
Økonomisk potentiale
ved demografisk regu0
4
13
16
Kilde: Syddjurs Kommunes budget og befolkningsprognose samt egne beregninger

lering (mio. kr.)

17

2.1.2 Overordnet sammenligning af udgifter og nøgletal
Syddjurs Kommunes udgifter til børnepasning af de 0-5 årige ligger under
gennemsnittet for kommunerne i Region Midtjylland og lidt under gennemsnittet for sammenligningsgruppen. Forskellen kan især skyldes, at dækningsgraden for de 0-2 årige ligger lavere end sammenligningsgrupperne,
og at de budgetterede udgifter pr. plads til daginstitutioner ligger markant
under sammenligningsgruppen.
Tabel 2-3: Nøgletal for dagtilbud
2013

Syddjurs

Saml. gruppe

56.929

58.446

114.736

113.884

62.269

72.055

Dækningsgrad, 0-2 årige, 2013

60,4

62,6

Dækningsgrad, 3-5 årige, 2013

98,7

96,7

Dagplejeandel 0-2 årige af indskrevne

50,6

59,2

Personalenormering****, dagpleje 2013

2,6

3,0

Personalenormering, vuggestuer 2013

3,0

3,3

Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig, regnskab*
BDU pr. plads dagpleje, budget**
BDU pr. plads daginstitutioner, budget***

8,0
5,2
Kilde: ECO-nøgletal. *ekskl. 3.22.16 og 5.25.17. **kontonr.: 5.11. ***kontonr: 5.12-5.14 vægtet
som 3-5 årige, **** barn pr. voksen.

Personalenormering, børnehaver 2013
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De budgetterede bruttodriftsudgifter (BDU) pr. dagplejeplads ligger med
114.700 kr. på niveau med sammenligningsgruppen.
I regnskabet er personalenormeringen i Syddjurs Kommune opgjort til 2,6
barn pr. voksen, mens den i de øvrige kommuner i gennemsnit er 3,0 barn
pr. voksen. Den lave andel børn pr. voksen i dagplejen vendes der tilbage
til i senere afsnit.
De budgetterede BDU pr. plads i daginstitutionerne ligger ca. 10.000 kr.
under sammenligningsgruppen og ca. 8.000 kr. under kommunerne i Region Midtjylland.
Endelig skal bemærkes, at personalenormeringen pr. barn i Syddjurs
Kommune er 8,0 barn pr. voksen, mens sammenligningskommunerne ligger på mellem 5,2 og 6,2 barn pr. voksen. Det skyldes blandet andet, at institutionerne i Syddjurs Kommune har en højere andel af uddannet personale end i de fleste af sammenligningskommunerne, idet det er oplyst ved
interviews, at andelen af pædagoger ligger mellem 60 og 90 %, hvilket efter
KLK’s erfaring er relativt højt.
Samlet set har Syddjurs Kommune således et forholdsvist lavt udgiftsniveau til dagtilbud samtidig med, at dækningsgraderne og derved det overordnede serviceniveau er på nogenlunde samme niveau som i sammenligningskommunerne. Der kan således ikke identificeres et overordnet reduktionspotentiale på budgettet til dagtilbud som følge af sammenligning med
andre kommuner.

2.1.3 Samlede overordnede potentialer for budgetreduktioner
på dagtilbudsområdet
Den demografiske udvikling indikerer, at der fremadrettet er et reduktionspotentiale på dagtilbudsområdet på op til 17 mio. kr. frem til 2019. Den demografiske regulering af budgettet har i princippet ikke servicemæssige
konsekvenser, da udgiften pr. barn fastholdes. Den faktiske udmøntning af
den demografisk baserede budgetregulering kan dog afstedkomme, at der
vil være behov for strukturtilpasninger på området for at opretholde dagtilbud med tilstrækkelig høj kvalitet og effektivitet.
Samtidig indikerer benchmarking med andre kommuner, at der ikke umiddelbart kan identificeres et økonomisk potentiale.
Benchmarkinganalysen viser dog, at der på dagplejeområdet er et økonomisk potentiale i at hæve det faktiske antal af børn pr. dagplejer.
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2.2 Forslag til effektivisering inden for dagtilbudsområdet
2.2.1 Dagtilbudsstrukturen
Størrelsen af daginstitutionerne i Syddjurs Kommune varierer fra fire vuggestuebørn og 25 børnehavebørn i Børnehuset Solbærkrogen i Nimtofte til
33 vuggestuebørn og 138 børnehavebørn i Børnehuset Ebeltoft.
Syddjurs Kommunes økonomiske tildelingsmodel tager udgangspunkt i, at
hvert børnehavebarn tildeles et fast beløb på 48.000 kr. og vuggestuebørn
det dobbelte. Beløbet skal dække alle udgifter til personale, materialer, indvendig vedligeholdelse, forsikringer, renovation m.m. Hertil kommer, at institutionerne tildeles udgifter til lederløn og udgifter til ejendommen, el,
vand og varme, der afholdes af Veje og Ejendomme.

Figur 1.1 Gennemsnitsudgiften pr. barn i Syddjurs Kommunes børnehaver, regnskab 2014

Kilde: Syddjurs Kommune – Oversigt over budgetterede midler
Note: Dortheabørnehaven har en specialgruppe, hvorfor den ikke er medtaget i sammenligningen.
Gennemsnitsudgiften pr. barn i børnehaver er 58.000 kr., og generelt er
gennemsnitsudgiften lavere jo flere børn institutionen har. Det skyldes, at
de udgifter der ikke er børneafhængige, som fx lederløn, rengøring, el,
vand, varme og vedligeholdelse fordeles på flere børn. Fx udgør de ikke
børneafhængige udgifter 31 % af de samlede udgifter i Feldballe børnehave og 18 % i børnehuset Ågården. Store institutioner med mange børn er
således relativt billigere end små institutioner. Det betyder, at gennemsnitsudgiften pr. barn varierer fra 53.573 kr. i børnehuset Ågården til
65.377 kr. i Feldballe børnehave. Udgifterne pr. barn er således 22 % højere i Feldballe børnehave end i børnehuset Ågården.
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Hvis alle børnehaverne blev drevet lige så billigt som børnehuset Ågården,
kunne der frigøres 0,9 mio. kr. inkl. nedgang i forældrebetalingen. Beregningen er ekskl. Dortheabørnehaven, da den har specialgruppe og dermed
et højere udgiftsniveau pr. barn end de øvrige børnehaver.
Hovedparten af daginstitutionerne i Syddjurs Kommune er integrerede institutioner, der i gennemsnit har 104 børneenheder. Børneenheder er antallet
af børn omregnet til børnehavebørn. I omregningen er anvendt, at to vuggestuebørn svarer til ét børnehavebarn.
For de integrerede institutioner er der ikke noget entydigt billede mht., at de
store institutioner er billigere end de mindre, men der er forholdsvis stor
forskel i udgiften pr. barn mellem institutionerne. Udgifterne pr. barn er således 31 % højere i Børnehaven Mols end i Børnehuset Uglen. Drives alle
de aldersintegrerede institutioner ligeså billigt som Børnehuset Uglen, kan
der frigøres 4,9 mio. kr. inkl. nedgang i forældrebetaling.
Figur 2.2: Gennemsnitsudgift pr. barn i Syddjurs Kommunes integrerede institutioner, regnskab
2014

Kilde: Syddjurs Kommune – Oversigt over budgetterede midler
Note: Mosegården og Børnehuset Margrethe har en specialgruppe, hvorfor de ikke
er medtaget i sammenligningen og beregningerne.
Realisering af ovenfor anførte reduktionsmuligheder kræver, at der sker en
tilpasning af strukturen på området. Dette kan blandt andet ske ved, at der
enten lukkes eller sammenlægges dagtilbud. Samlet set kan merudgifterne
til den aktuelle dagtilbudsstruktur i Syddjurs Kommune beregnes til at ud-
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gøre 7,5 mio. kr. brutto, hvilket efter reduktion af forældrebetalingen svarer
til ca. 5,5 mio. kr.
Det er KLK's vurdering, at den økonomiske tildelingsmodel på dagtilbudsområdet favoriserer de mindre institutioner og medvirker til højere udgifter
end nødvendigt. Den nuværende struktur på området i kombination med
den økonomiske tildelingsmodel medfører, at udgifterne er 5,5 mio. kr. højere, end de ville være med en struktur, hvor det er muligt at drive alle institutionerne som de mest effektive af dem drives i dag.

2.2.2 Færre børn frigør faste udgifter og m2 i institutionerne
En central del af det økonomiske potentiale ved en strukturtilpasning vil
være en reduktion i de faste udgifter. Dvs. udgifter til fx lederløn og drift af
bygninger.
Ifølge Syddjurs Kommunes befolkningsprognose vil antallet af 3-5 årige
falde med knap 300 børn fra 2015 til 2019. Det svarer til mellem tre og fire
daginstitutioner.
Drift af fire daginstitutioner koster ca. 3 mio. kr. i faste udgifter, hvoraf 3/4
er lederløn, og den resterende del er udgifter til bygningsdrift.
Idet daginstitutionerne i Syddjurs Kommune i dag anvender ca. 12.000 m 2
bygninger, vil et lavere børnetal ”frigøre” hvad der svarer til ca. 2.000 m2,
som i direkte driftsudgifter 1 koster ca. 320 kr. pr. m2 pr. år (kilde: Syddjurs
Kommune tildelingsmodel på børneområdet) svarende til en besparelse på
650.000 kr. pr. år.
Det er således KLK’s vurdering, at ved at optimere bygningsanvendelsen
kan opnås besparelser på ca. 650.000 kr. pr. år.
På baggrund heraf foreslår KLK, at der sker en tilpasning af strukturen på
dagtilbudsområdet med henblik på at sikre effektiv drift af alle eller hovedparten af daginstitutionerne. For at sikre en samlet set effektiv udnyttelse af
kommunens bygningsmasse og samtidig fastholde geografisk bredde i dagtilbuddenes beliggenhed, anbefaler KLK, at tilpasningen af strukturen på
dagpasningsområdet ses i sammenhæng med, at den demografiske udvikling betyder, at der også på skoleområdet frigøres m 2, jf. senere afsnit.

1

De direkte driftsudgifter vedrører bygningsvedligeholdelse, el, varme, rengøring o.lign.
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2.2.3 Dagtilbud - Budgettering på institutionsområdet
Den økonomiske tildelingsmodel til dagtilbud i Syddjurs Kommune tildeler
et fast beløb for hver institution suppleret med et fast månedligt beløb pr.
indskrevet barn.
Denne model betyder, at faldet i børnetallet med den nuværende tildelingsmodel, vil medføre at der sker en forøgelse af udgiften pr. plads i de
kommende år. Der vil således fremadrettet ske en forøgelse af udgifterne
pr. barn især i de mindre daginstitutioner.
Det er den samme beregningsmetode, der anvendes til at regulere budgetrammen for dagtilbudsområde i kommunens overordnede budgetlægning.
Samlet set tages der derfor i budgetlægningen ikke i samme grad, …. Der
mangler noget tekst her !!! som hvis budgetrammet blev reguleret med
kommunens gennemsnitlige udgift pr. 0-5 årig.
Ved at fastholde den gennemsnitlige udgift pr. 0-5 årig fra 2015 og frem vil
budgettet på dagtilbudsområdet kunne reduceres med op til 17 mio. kr.
frem til 2019 i forhold til det aktuelle budget i budgetoverslagsårene.
Kommunens egen budgetmodel vil opfange en mindre del af dette potentiale men langt fra det hele.
Det er KLK’s vurdering, at det ikke er muligt at reducere kommunens udgifter på dagpasningsområdet i forhold til det faldende børnetal og samtidig
fastholde kvaliteten i pasningen, uden at der tages stilling til, hvordan budgettilpasningen skal udmøntes i praksis.
På den baggrund foreslår KLK, at der tages politisk stilling til, om tilpasningen af budgettet på dagtilbudsområdet til det faktiske børnetal i vidt omfang realiseres ved strukturtilpasninger på området. Herunder om strukturtilpasningerne sker efter en samlet plan, som også indbefatter skoleområdet.

2.2.4 Fælles aktiviteter i ferieperioder
Daginstitutionerne i Syddjurs Kommune har på nuværende tidspunkt ferielukket ti dage om året. Der er dog i alt fem institutioner, der er åbne for
pasning, således at kommunens geografiske områder er dækket. Nogle
områder har sampasning i institutionerne, mens der i Rosmus og Thorsager er et samarbejde med SFO.
I Syddjurs Kommune holdes sampasning, hvor alle børn i dagtilbud passes
i én institution i nul til tre uger i løbet af sommerferien og også i forbindelse
med jul og indeklemte fridage. I forbindelse med vedtagelsen af sampasning blev budgettet reduceret.
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Det er KLK’s erfaring fra andre kommuner, at der er betydeligt færre børn i
dagtilbuddene i de uger, hvor skolerne har lukket. Det samme gør sig gældende i Syddjurs Kommune.
Når der er færre børn i institutionerne i otte til ni uger om året betyder det,
at der er færre børn til hver voksen i dagtilbuddene i disse uger. Planlægningen i de enkelte dagtilbud kan også tilrettelægges, så der er færre
voksne i disse uger, og at der så til gengæld er flere voksne pr. barn i de
øvrige uger.
For hver uge der etableres sampasning i gennemsnitligt hver fjerde institution, vil budgettet til dagpasning, kunne reduceres med 0,9 mio. kr. Denne
beregning er lavet på baggrund af et samlet personalebudget til dagpasning på 87 mio. kr. og med en forældrebetalingsandel på 25 %.
Sampasning kan tilrettelægges på mange andre måder end at børnene blot
samles i hver fjerde institution i sampasningsugerne. Der kan fx lægges
vægt på, at sampasning tilpasses til årstiden, så der laves særlige aktiviteter i sampasningsperioderne såsom fælles fejring af grundlovsdag, fælles
skovture mv. alt sammen på tværs af institutionerne.
KLK anbefaler at udnytte de perioder, hvor antallet af børn er lavt til at tilbyde alternative fælles tilbud. Det kan fx være i forbindelse med Grundlovsdag, juleferie eller sommerferie, hvor børnene får tilbud i andre omgivelser end de vante. En supplerende mulighed er at vurdere tilbuddene i
samarbejde med SFO’erne, som det allerede sker nogle steder i kommunen. Et samarbejde i ferieperioderne med fælles pasning af børnehave- og
SFO-børn kan dels give bedre kapacitetsudnyttelse, dels underbygge samarbejdet og dermed overgangen fra institution til skole.
KLK foreslår at øge den periode, hvor der tilbydes fælles aktiviteter svarende til to uger, for på denne måde at frigøre ressourcer svarende til 1,9
mio. kr.

2.2.5 Dagpleje – tilpasning af budgetforudsætninger
Kommunens budgetterede udgifter til dagpleje er ca. 115.000 kr. pr. barn i
dagpleje jf. tabel 2.3 ovenfor, hvilket er på nogenlunde samme niveau som
i de sammenlignede kommuner.
Den faktiske personalenormering var i 2013 på 2,6 voksen pr. barn, mens
den i sammenligningsgruppen var 3,0. Den faktiske personalenormering i
dagplejen er således markant højere i Syddjurs Kommune i forhold til de
kommuner, der indgår i sammenligningen.
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Dagplejen budgetteres overordnet efter følgende principper:
•
•
•

Antal børn i alderen nul år til to år og ni måneder der forventes passet i dagplejen
Der budgetteres yderligere fast med fem dobbelt pladser til brug i
forbindelse med fx handicappede børn og for tidligt fødte
Forældrebetalingen til dagpleje ligger på lovens maksimumsgrænse
på 25 %, svarende til en takst på 2.431 kr. i 12 måneder

På denne baggrund forventes der i budget 2015 i gennemsnit 330 børn
svarende til en normering på 90 dagplejere med i gennemsnit 3,66 barn.
Antallet af ansatte i dagplejen normeres efter det budgetterede behov, og
ved faldende børnetal bevirker det, at antallet af børn pr. dagplejer reelt
bliver noget lavere end det budgetlagte.
Sammenligningen af nøgletal ovenfor viser, at kommunernes normering for
regnskab 2013 varierer mellem 2,6 og 3,3 barn pr. voksen, hvor Syddjurs
har den højeste normering pr. barn. Det gennemsnitligt antal passede børn
i 2013 er således over ét barn lavere end i budgetforudsætningerne for
2015.
Når der budgetteres med et højere antal børn pr. dagplejer, end der i praksis kan realiseres, betyder det, at budgettet til drift af den samlede dagpleje, som udgangspunkt er underbudgetteret. Dette vil isoleret set føre til
merforbrug på dagplejeområdet.
Da det samlede antal børn fra 0-5 år er faldet mere end forventet har et
mindre forbrug på institutionsområdet kunnet dække merudgifterne på dagplejens område i 2014.
Dette betyder, at kommunen ikke har fået den økonomiske fordel på det
samlede dagtilbudsområdet ved det faldende børnetal pga. manglende tilpasning til behovet i antallet af dagplejere.
KLK vurderer, at denne for høje budgettering i budgetsituationen svarer til
3 mio. kr. jf. figur 2-3. Såfremt der fremadrettet for dagplejen budgetteres
med et børnetal tættere på det faktiske vil der således blive frigjort 3 mio.
kr. i forbindelse med budgetlægningen som en éngangsforbedring. Pointen
uddybes nedenfor.
Budgettering på dagplejeområdet
På dagplejeområdet var der i 2013 og 2014 et merforbrug på hhv. 9,1 og
3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. For 2015 er forskellen på
nuværende tidspunkt (pr. ultimo marts) 3 mio. kr.,jf. Figur 1.3
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Sammenholdes forskellen mellem det oprindelige budget og regnskabsresultatet var merforbruget i 2013 på 3,6 mio. kr., og i 2014 var der et lille
overskud.

Figur 1.1 Forskelle mellem dagplejens oprindelige budget, korrigeret budget og regnskab i
2010-2015 (mio. kr. 2016 p/l)
4.000.000
2.000.000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Opr. Budget - regnskab

-2.000.000

Korr. Budget-regnskab
-4.000.000

Opr.budget-korr.budget

-6.000.000
-8.000.000
-10.000.000

Kilde: Udtræk fra Syddjurs Kommunes økonomiafdeling
Den løbende kapacitetsstyring af dagplejeområdet er karakteriseret ved, at
det tager relativt lang tid fra en dagplejer, ikke længere har nogen børn til
kommunens udgift til løn til dagplejeren ophører. Det skyldes, at mange
dagplejere har lang anciennitet, og derfor ofte har seks-ni måneders opsigelsesvarsler. For at mindske den ledige kapacitet i dagplejen er det derfor
nødvendigt, at antallet af dagplejere kan reguleres i god tid, da der ellers vil
opstå ledig kapacitet og dermed merforbrug i forhold til budgettet.
KLK vurderer, at det er vanskeligt med de nuværende budgetteringsforudsætninger og tildelingsmetoder at sikre en tilstrækkelig hurtig kapacitetstilpasning på dagplejeområdet. Det betyder, at risikoen for merforbrug på
området vil være markant i de kommende år, hvor børnetallet falder.
KLK anbefaler, at Syddjurs Kommune sætter fokus på følgende i forbindelse med budgetlægning på dagplejeområdet:
1.

2.

At forudsætningerne for budgettering ses i nær sammenhæng med
dagtilbudsområdet, således at der samlet set ikke udbydes for stor
kapacitet af pladser
At det budgetterede antal pladser i dagplejen budgetteres skarpt så
det ligger i underkanten af det forventede. På denne måde kan der
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3.
4.

5.

skabes bedre kapacitetsudnyttelse i institutionerne, og vippeordningen kan udnyttes til at øge kapaciteten i spidsbelastningsperioderne
At der i budgettet afsættes specifikke midler til afvikling af dagplejere
At budgetteringen af dobbeltpladser sker på baggrund af konkret vurdering/visitation, således at den nuværende overbudgettering på tre
dobbeltpladser undgås
At budgettering af dagplejen tager udgangspunkt i en realistisk normering af antal børn pr. dagplejer. Den budgetterede forventning kan
fx tage udgangspunkt i gennemsnittet for sammenligningskommunerne. Hvis budgetteringen afspejler det faktiske antal børn pr. voksen,
vil det desuden medføre, at udgiftsbudgettet bliver realistisk. Dette
kan medføre, at taksterne til dagpleje vil ændre sig, så den i højere
grad afspejler udgifterne til tilbuddet

2.2.6 Samtænkning af legestuer/gæstedagplejen på skolerne
Legestuerne afholdes i selvstændige lokaler, der ikke anvendes til andre
formål. Samtidig ønsker såvel dagpleje som daginstitutionerne et tættere
pædagogisk samarbejde, men der er aktuelt få konkrete samarbejder mellem de to områder.
Det er KLK’s vurdering, at lokalefælleskaber mellem dagplejen og daginstitutioner og evt. skoler vil give mulighed for en tættere fælles pædagogisk
udvikling på området, hvor der samtidig kan spares lokaleudgifter til legestuerne.
KLK foreslår derfor, at legestuerne/gæstedagplejen tænkes ind i lokalefællesskaber med skolerne eller eksisterende daginstitutioner. Dette vil frigøre et råderum på 0,3 mio. kr. årligt.
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Tabel 3-1 Skoleområdets budget og regnskab 2012 - 2019
Mio. kr.

Folkeskoler

R12

R13

R14

B15

FB16

FB17

FB18

FB19

243,2

228,3

245,7

249,3

246,5

242,5

242,5

242,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

22,1

23,6

20,0

17,3

14,4

14,4

14,4

14,4

5,3

6,4

6,6

5,2

6,7

6,7

6,7

6,7

2,2

1,7

0,6

1,9

0,8

0,8

0,8

0,8

90,2

85,2

80,8

77,5

75,8

73,7

73,7

73,7

private skoler

35,4

38,0

37,7

37,7

36,5

36,6

36,6

36,6

Efterskoler

11,8

12,6

11,1

11,4

11,8

11,8

11,8

11,8

1,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

412,0

396,7

402,5

400,3

392,7

386,7

386,7

386,7

Fællesudgifter
Syge- og hjemmeundervisning
Skolefritidsordninger
Befordring
Specialundervisning i regionale tilbud
Kommunale
specialskoler
Statslige og

Specialpædagogisk bistand
I alt

Kilde: Syddjurs Kommune
Fra 2015–2019 forventes budgettet til skoleområdet at falde med 14 mio.
kr. Faldet i budgettet gælder alle de undervisningsrettede udgifter samt udgifter til SFO.
Reguleringen af budgettet i forhold til den forventede udvikling i antallet af
6–16 årige, slår dog ikke fuldt ud igennem budgettet. Dette kommer af to
forhold.
Dels reguleres budgettet ikke i alle budgetoverslagsårene i forhold til udviklingen i antallet af 6–16 årige, idet reguleringen kun sker to år frem. Denne
praksis betyder, at kommunens budget i overslagsårene ikke korrekt afspejler kommunens økonomiske udfordringer fremover. I tilfældet med faldende børnetal betyder det fx at kommunens økonomiske udfordringer i
budgetoverslagsårene overvurderes.
Dels reguleres budgettet med samme model som anvendes til at tildele
budget til skolerne. Det betyder ikke, at samtlige budgetposter reguleres i
forhold til udviklingen i antallet af 6– 6 årige. Det ses fx af, at udgifterne til
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3. Skoleområdet
3.1 Forudsætninger og rammer på området
Området omfatter kommunens udgifter til skoleområdet, herunder almenundervisning og specialundervisning, udgifter til elever på privat-, fri- og efterskoler og udgifter til SFO.
Der er foretaget særskilte vurderinger af økonomien på Pindstrup Skolen
og Ådalsskolen for så vidt angår takster.
Den overordnede økonomiske styring af skoleområdet sker ved:
•

•
•

•

•

•

•

Budgettet til skolerne tildeles et fast kronebeløb for elever 0.-9.
klasse (9.588 kr. i 2015) samt til elever i 10. klasse (51.000 kr. i
2015)
Der tildeles et grundbeløb på 5.814 kr. pr. elev på skolen til inklusionsfremmende aktiviteter og støtte til børn med særlige behov
Tildelingsmodellen er derudover bygget op med tildelinger til skolesekretær og servicemedarbejdere, som er afhængig af antal elever
samt beregnet på gennemsnitslønninger
I forhold til beregningen af lønsummen til lærer-personale i indskolingen beregnes en lønning på 469.476 kr., mens der til mellemtrinnet beregnes en lønning på 563.372 kr. (faktor 1,2) og udskolingen
610.319 kr. (faktor 1,3)
Øvrig drift (sanitet, undervisningsrelaterede udgifter, skolebibliotek,
uddannelse, kontorhold og IT samt indvendig bygningsvedligeholdelse er dannet på baggrund af en tildeling der er afhængig af enten
antallet af kvadratmeter, antallet af ansatte eller antallet af elever
Tildelingen af specialklasser er ikke umiddelbart ens på tværs af
skolerne. Den baserer sig historisk på lokale aftaler mellem den enkelte skoleleder og skolechefen
Løn til skolelederen er afsat med de faktiske omkostninger til den
øverste leder af skolen

3.1.1 Skoleområdets budgetter og regnskab
Kommunens udgifter til skoleområdet er fra regnskab 2012 til budget 2015
faldet fra 412 mio. kr. til 400 mio. kr. et fald på 12 mio. kr. Faldet skyldes
hovedsageligt, at kommunens udgifter til specialundervisning er faldet 13
mio. kr. i perioden. Derudover har der været en række mindre justeringer
hovedsageligt i forbindelse med skolereformen, der trådte i kraft med 5/12
virkning i 2014 og med fuld årsvirkning fra 2015.
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folkeskoler falder frem mod 2018 mens udgifterne til SFO og specialundervisning vokser. Samtidig betyder denne metode også, at der ikke på samtlige poster på skolebudgettet tages hensyn til udviklingen i antallet af 6–16
årige.
Fra 2015–2019 forventes antallet af 6– 6 årige således at falde med knap
450 børn fra 5.735 til 5.288, dette svarertil alle elever på en skole af gennemsnitsstørrelse i Syddjurs Kommune.
Hvis kommunen fremadrettet korrigerer sit budget på skoleområdet med
det samlede antal 6–16 årige, og fastholder udgiften pr. barn til 2015 niveau, kan budgettet til skoleområdet samlet set, reduceres med 18 mio. kr.
frem til 2019 jf. tabel 3-2 nedenfor.
Denne overordnede beregning indikerer, at der fremadrettet er et reduktionspotentiale på dagtilbudsområdet alene frembragt af den demografiske
udvikling.

Tabel 3-2 Skoleområdet – demografisk regulering af budgettet 2015-2019
B15

Antal 6–16 årige

FB16

FB17

FB18

FB19

5.735

5.563

5.535

5.413

5.288

Nuværende budget
(mio. kr.)

400

393

387

387

387

Kr./6-16 årige ved
nuværende budget
(1.000 kr.)

69,8

70,6

69,9

71,4

73,1

Demografijusteret
budget (mio. kr.)

400

388

386

378

369

0

4

0

9

18

Økonomisk potentiale ved demografisk regulering (mio.
kr.)
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3.1.2 Overordnet sammenligning af udgifter på området
Syddjurs Kommunes udgifter til folkeskoleområdet i alt var i 2014 72.000
kr. pr. 6–16 årig, hvilket er 1.000 kr. højere end i sammenligningskommunerne.
Tallet dækker over, at udgifterne til almenundervisning er 2.000 kr. lavere
pr. 6–16 årig i Syddjurs Kommune end i sammenligningskommunerne,
mens udgifterne til specialskoler er 5.000 kr. højere i Syddjurs Kommune
end i sammenligningskommunerne.
Udgiftsniveauet til folkeskoleområdet i alt er på indeks 99 i forhold til landsgennemsnittet. Det betyder, at udgifterne pr. 6–16 årig til folkeskoleområdet i Syddjurs Kommuner er 1 % lavere end i alle landets kommuner tilsammen. Statistisk er udgiftsbehovet til folkeskoleområdet i Syddjurs
Kommune beregnet til indeks 95, hvilket betyder, at udgifterne til folkeskole
i Syddjurs Kommune bør være 5 % lavere end landsgennemsnittet, hvis
der tages højde for de socioøkonomiske forhold i kommunen.
Samlet set er udgifterne til folkeskoleområdet i Syddjurs Kommune således
4 % højere end landsgennemsnittet, når der tages hensyn til de socioøkonomiske forhold.
Tabel 3-3: Nøgletal for undervisning
2014, regnskab

Syddjurs

Folkeskoler, kr. pr. 6-16 årig*

Saml. Gruppe

42.902

44.919

13.563

8.348

71.851

70.664

10

-

Gennemsnitlig skolestørrelse

420

405

Klassekvotient

21,1

21,4

7%

4%

45,4

23,3

Karaktergennemsnit i alle prøvebundne fag, 2013**

6,6

6,6

Udgiftsniveau, indeks

99

98

Beregnet udgiftsbehov, indeks

95

97

Beregnet serviceniveau, indeks

104

101

Udgifter til specialskoler
Folkeskoleområdet i alt, kr. pr. 6-16 årig,
Antal skoler

Andel af elever der modtager specialundervisning
Specialskoleundervisningselevers andel på specialskoler
2013/2014
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Kilde: ECO-nøgletal tabel 6.11, 6.14, 6.16, 6.23, statistikbanken.dk. *konto nr.:3.22.01. **Kun for
folkeskolen
Størrelsen på skolerne og klassekvotienten er i Syddjurs Kommune nogenlunde på niveau med sammenligningskommunerne, hvilket også gør sig
gældende for karakterniveauet ved folkeskolens afgangsprøve.
Syddjurs Kommune ekskluderer betydeligt flere elever til specialundervisning end i sammenligningskommunerne, og en væsentlig højere andel af
de elever, der modtager specialundervisning, går i specialskoler. Dette ses
også i, at udgifterne til specialskoler er væsentligt højere i Syddjurs Kommune end i sammenligningskommunerne.

3.2 Forslag til effektivisering inden for skoleområdet
3.2.1 Revideret skolestruktur
Syddjurs Kommune har en skolestruktur med ti folkeskoler. Som det ses af
sammenligningen med andre kommuner i tabel 3.1, er kommunens gennemsnitlige skolestørrelse lidt større end for de kommuner, der indgår i
sammenligningen. Der er dog forholdsvis stor forskel på størrelsen af skolerne internt i Syddjurs Kommune, hvor den største, Hornslet Skole har ca.
770 elever, mens de to mindste er hhv. Mørke Skole med 230 elever og
Thorsager Skole med ca. 130 elever. Thorsager har som den eneste skole
kun elever fra 0.–6. klassetrin, mens de øvrige skoler dækker fra 0.–9.
klasse og Rønde Skole også har 10. klasserne.
Udgiften pr. elev varierer betydeligt mellem kommunens skoler. Det skyldes, at den økonomiske tildelingsmodel favoriserer de mindre skoler, der
samtidig også har brug for et højere gennemsnitligt budget pr. elev end de
større skoler jf. nedenfor.
Kommunens udgifter til almenskolerne bestemmes af den økonomiske tildelingsmodel, og budgettet til den enkelte skole tildeles efter de forventede
udgifter på den enkelte skole. De væsentligste faktorer for økonomien til
den enkelte skole er skolens størrelse og størrelsen af klasserne (klassekvotienten).
Den økonomiske tildelingsmodel favoriserer de mindre skoler, dels ved at
hver skoles faste udgifter til ledelse, bibliotek, lokaler mv. dækkes ind af
modellen og dels ved, at klassekvotienten er lavest i de mindste skoler og
dette dækkes ind via den økonomiske tildelingsmodel.
Som det ses i tabel 3-4 nedenfor, er der en entydig sammenhæng mellem
skolernes samlede størrelse og udgiften pr. elev.
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Det fremgår endvidere, at de tre skoler med over 450 elever har mulighed
for større klassekvotienter end de mindre skoler og dermed lavere udgifter
pr. elev. Udgiften pr. elev er således 30 % højere på skoler med under 250
elever end på skoler med mellem 250-450 elever. Hertil kommer, at skoler
med mellem 250 og 450 elever har udgifter, der er 9 % højere end for skoler med over 450 elever.
Hvis alle skolerne blev drevet lige så effektivt som de to største skoler, ville
der kunne frigøres et økonomisk potentiale på op til 17 mio. kr. Den nuværende skolestruktur koster i kombination med den aktuelle tildelingsmodel
således 17 mio. kr. ekstra i forhold til de meste effektivt drevne skoler i
Syddjurs Kommune.
Tabel 3-4: Sammenhæng mellem skolestørrelse, klassekvotient og udgifter
Skolestørrelse

Klassekvotient

Udgift pr. elev

Antal elever

Antal
skoler

Under 250 elever

19,1

78.348

362

2

250-450 elever

19,3

60.455

1.642

5

Over 450 elever

23,9

55.262

1.939

3

Kilde: Syddjurs Kommunes tildelingsmodel og egne beregninger

Hvis kommunen i stedet for at bibeholde de to mindste skoler med under
250 elever vælger at samle eleverne herfra på kommunens øvrige skoler,
vil den årlige besparelse udgøre 5,5 til 8 mio. kr. årligt. Dette modsvarer
2.100 kr. pr. elev i hele kommunen eller ca. 45.000 kr. pr. klasse, der fx kan
omsættes til 2,5 ekstra undervisningstime om ugen for alle kommunens
elever. Dertil skal der dog tages højde for merudgifter i forbindelse med
lovpligtig transport af elever til skole. Da de to mindste skoler ligger forholdsvist centralt placeret i kommunen, er det KLK’s vurdering, at der er
betydeligt økonomisk potentiale ved nedlæggelse af disse to skoler.
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Figur 2.1 Udgifter pr. elev til skolerne i Syddjurs Kommune
Kilde: Syddjurs Kommunes tildelingsmodel, budget 2015 og egne beregninger
Note: Udgifter der ikke er fordelt via tildelingsmodellen er fordelt efter antal elever.
At tilpasse skolestrukturen i forhold til det nuværende aktuelle børnetal, kan
have den konsekvens, at Syddjurs Kommune står og mangler bygningskapacitet, hvis børnetallet i kommunen begynder at stige igen. Endvidere betyder den relative store geografiske afstand, at en del af den økonomiske
realisering af en skolelukning, bliver overflyttet til omkostninger til skolebuskørsel for elever med længere skolevej.
På denne baggrund foreslår KLK, at Syddjurs Kommune overvejer, om
den nuværende skolestruktur har en værdi som modsvarer merudgifterne
på 17 mio. kr., eller om skolestrukturen skal ændres og de 17 mio. kr. anvendes til forbedret undervisning eller dække kommunens økonomiske udfordringer.

3.2.2 Færre børn pr. m2 i skolerne
Ved et fald i antallet af skolebørn i Syddjurs Kommune vil det økonomiske
potentiale på skoleområdet, blandt andet kunne realiseres ved en reduktion
i de faste udgifter til drift af bygninger.
Ifølge Syddjurs Kommunes befolkningsprognose vil antallet af 6-16 årige
falde med ca. 450 børn fra 2015 til 2019 og med yderligere 450 frem til
2023. Det svarer til antallet af børn på to skoler af gennemsnitlig størrelse i
Syddjurs Kommune.
Skolerne i Syddjurs Kommune anvender i dag ca. 90.000 m 2 bygninger. I
gennemsnit har eleverne mellem 23 og 34 m2. Når børnetallet falder med
450 elever, kan der således frigøres 10.000 m2, der kan anvendes til andre
formål. Driftsudgifter af 10.000 m2 er ca. 4 mio. kr. pr. år.
Der er gode økonomiske og pædagogiske erfaringer med samdrift af daginstitution og skole på Thorsager Skole, hvilket kan tjene til inspiration andre steder i kommunen. Kommunen kan hensigtsmæssigt arbejde med, at
disse erfaringer bredes ud til andre områder end blot sammenlægning af
én institution og én skole, for derved at frigøre andre bygninger der derved
kan sælges. Sammenlægning med daginstitutioner er en mulighed, men
også anvendelse af Familieværket, UU, mødefaciliteter, undervisning, sygeplejen, dagplejen og fremskudte socialrådgivere blev nævnt som muligheder på den fælles tværgående workshop.

KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) - www.klk.kl.dk

28

Syddjurs Kommune/Sektorafsnit – Dagtilbud og skole

KLK anbefaler, at der på ejendomsområdet opstilles konkrete økonomiske
mål, således at der over en periode arbejdes mod at reducere bygningsmassen med fx 2.500 m2 årligt, hvilket vil reducerer driftsudgifterne med
over 1 mio. kr. pr. år og dermed stige til over 4 mio. kr. ultimo budgetperioden.
Realiseringen heraf hænger nøje sammen med et stærkt ledelsesmæssigt
og strategisk fokus på området og en projektgruppe, formentlig forankret på
det tekniske område, der fungerer som løbende indpisker, således at der
kan være mulighed for at fokusere på den strategiske bygningsanvendelse.

3.3 Specialskoler, specialklasser og specialundervisning
Tilbud for børn med særlige behov i Syddjurs Kommune er organiseret på
to kommunale specialskoler samt i specialklasser på de enkelte skoler.
Derudover er der i budgettet til skolerne afsat midler til specialundervisning
på den enkelte skole.

3.3.1 Forudsætninger og rammer for specialskolerne Pindstrup
Skole og Ådalsskolen
Pindstrup Skole og Ådalsskolen er Syddjurs Kommunens specialskoletilbud
til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i den almindelige
folkeskole eller i specialklasserne på folkeskolerne. Visitation af elever til
specialskoler varetages af visitationsudvalget, som består af PPR-leder og
skolechef. Visitation sker på baggrund af en pædagogisk-psykologisk undersøgelse og vurdering og efter indstilling fra elevens skole i samarbejde
med barnet og barnets forældre.
Skolernes målgrupper er børn med specifikke indlæringsvanskeligheder,
med opmærksomhedsproblemer, socio/emotionelle vanskeligheder, vanskeligheder inden for autismespektret og børn med ADHD.
Budgetterne til specialskolerne er ikke elevtalsafhængige, men tildeles som
faste beløb. Ådalsskolens specialklasser er normeret til et årligt gennemsnitligt elevtal på 40 elever og Pindstrup Skole til 70 elever. Udgifterne til
Pindstrup Skole og Ådalsskolen afholdes af Skole- og dagtilbudscenterets
centrale budget.
Ud over udgifterne til egne specialskoler er der i Syddjurs Kommunes budget afsat budget svarende til 71 helårselever til en gennemsnitsudgift på
337.000 kr. til undervisning på specialskoler i andre kommuner. Hertil
kommer special-SFO til 43 elever med en gennemsnitsudgift på 258.000 kr.
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3.3.2 Specialskolernes budget
Pindstrup Skolen budget er fastlagt på baggrund af tidligere årsforbrug og
justeret for eventuelle overførsler.
Det samlede budget for Pindstrup Skole er i alt 24,6 mio. kr. heraf 22 mio.
kr. til specialskolen og 2,5 mio.kr. til SFO-tilbuddet. Det samlede budget er
øget med 2,8 mio. kr. fra 2013 til 2015, og stigninger er sket både på skoleog SFO-delen.
Pindstrup Skole: Budget 2013-2019 (mio. kr. årets priser)
2013

2014

2015-2019

Spec.skole
19,6
SFO
2,2
I alt
21,8
Spec.skole elever
70
Antal SFO-elever
15
Kilde: Syddjurs Kommunes økonomiafdeling, fil: ”Takster Pindstrup Skole”

22,1
2,5
24,6
70
24

På baggrund af budgettet beregnes tilbuddenes takster som foruden det
tildelte budget indeholder overhead, afskrivninger mm. Taksterne anvendes
til afregning for et lille antal udenbys elever. Taksten for en helårselev var i
2013 på 305.000 kr. og i 2015 395.000 kr. For SFO-tilbuddet var taksten i
2013 på 158.000 kr. og 96.000 kr. i 2015. Ændringerne skyldes bl.a. skolereformen, der medførte flere timer i skolen og færre i SFO-tilbud. Den samlede takst for specialskole og SFO-tilbud steg fra 464.000 kr. til 491.000 kr.
svarende til 5,8 %.
Pindstrup Skole: Takst pr. helårselev 2013-2015 (kr. årets priser)
2013
2014
2015
Special kl.
305.400
n.a.
Fritid
158.300
n.a.
I alt
463.700
n.a.
Kilde: Syddjurs Kommunes økonomiafdeling, fil: ”Takster Pindstrup Skole”

394.800
96.000
490.800

Det samlede budget for Ådalsskolen er i alt 12,5 mio. kr. heraf 11,4 mio. kr.
til specialskolen og 1,1 mio. kr. til SFO-tilbuddet. Det samlede budget er
øget med 0,9 mio. kr. fra 2013 til 2015. Stigningen er sket på specialskole
delen, mens SFO-delens budget er reduceret bl.a. pga. lavere elevtal. Ændringen i budgettet skyldes bl.a. skolereformen der blev implementeret i
2014.
Ådalsskolen: Budget 2013-2019 (mio. kr. årets priser)
2013
2014
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Spec.skole
9,9
n.a.
11,4
SFO
1,7
n.a.
1,1
I alt
11,6
n.a.
12,5
Spec.skole elever
40
n.a.
40
Antal SFO-elever
15
n.a.
10
Kilde: Syddjurs Kommunes økonomiafdeling, fil: ”Takster Pindstrup Skole”
Taksten for en helårselev var i 2013 på 263.000 kr. og i 2015 292.000 kr.
For SFO-tilbuddet var taksten i 2013 på 130.000 kr. og 99.000 kr. i 2015.
Ændringerne skyldes bl.a. skolereformen, der medførte flere timer i skolen
og færre i SFO-tilbud. Den samlede takst for specialskole og SFO-tilbud
faldt fra 394.000 kr. til 390.000 kr. svarende til et fald på 0,8 %.
Ådalsskolen: Takst pr. helårselev (årets priser)
B2013
B2014
B2015
Special kl.
263.200
n.a.
291.700
Fritid/SFO
130.300
n.a.
98.550
I alt
393.500
n.a.
390.250
Kilde: Syddjurs Kommunes økonomiafdeling, fil: ”Takster Pindstrup Skole”

3.3.3 Overordnet sammenligning af takster for tilbuddene
For at vurdere taksternes niveau er foretaget en sammenligning af
Syddjurs Kommunes takster for hhv. specialtilbud og SFO-tilbud med en
række andre tilsvarende tilbud i andre kommuner. KLK har i denne forbindelse sammenlignet takster fra udvalgte kommuner, hvor taksterne på specialskolerne ses med en differentiering af takstniveauet i forhold til barnets
behov. De forskellige takster afspejler både forskelligt serviceniveau, udgiftsniveau og forskel i tilbuddenes karakter, men taksterne vurderes at give en god indikator for Pindstrup og Ådalskolens takstniveauer.
De øvrige kommuner i sammenligningen arbejder alle med tre takstgrupper
på baggrund af tilbuddenes tyngde. I Syddjurs Kommune arbejder man kun
med én takst pr. tilbud.
Taksterne på specialskole og SFO-tilbuddet retter sig mod tre målgrupper:
1. Generelle indlæringsvanskeligheder (takst 1)
2. Specifikke vanskeligheder, multiple funktionsnedsættelser og gennemgribende udviklingsforstyrrelser (takst 2)
3. Socio-emotionelle vanskeligheder (takst 3)
En sammenligning viser, at der generelt er spredning i kommunernes takster inden for de enkelte takstgrupper.
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Takster for specialtilbud – 2013/2014 (før skolereform) (1.000 kr.)
Pindstrup Skole
305
Ådalsskolen
263
Takst 1
Takst 2
Takst 3
Sammenligningsgrp. 193–240
257-395
275-433
Sammenligninsgruppen indeholder tilbud i Odense, Haderslev, Svendborg,
Varde, Assens og Kolding Kommuner
Pindstrup Skoles takst er 305.000 kr. og Ådalsskolens takst er 263.000 kr.
Dermed ligger Pindstrup Skoles takst i intervallet med takst 3 for sammenligningsgruppen på 275.000-433.000 kr., mens Ådalsskolens takst ligger i
intervallet for takst 2 for sammenligningsgruppen på 257.000-395.000 kr.
Sammenligningskommunernes opgørelse af takster for SFO-tilbud fastsættes i flere kommuner som et gennemsnit, mens andre opdeler i forhold til
målgrupper.
Takster for SFO-tilbud helårselev – 2014 (før skolereform) (1.000 kr.)
Pindstrup Skole
158
Ådalsskolen
130
Takst 1
Takst 2
Takst 3
Sammenligningsgrp. 73-122
35-95
54-238
Sammenligninsgruppen indeholder tilbud i Odense, Haderslev, Svendborg,
Varde, Assens og Kolding
Sammenligningen af takster viser, at flere kommuner i sammenligningen
har SFO-takster, der ligger mellem 35.800 kr. og 96.000 kr. for de forskellige tilbud. Taksten for Pindstrup Skole ligger på 158.000 kr. og på 130.000
kr. for Ådalsskolen.
Taksterne for begge SFO-tilbud ligger således markant højre end sammenligningsgruppen., og er således ikke differentieret efter en takstinddeling,
som indikerer niveauforskelle i børnenes behov for specialpædagogisk bistand.

3.3.4 Specialklasser, udvikling og styring
I den økonomiske tildelingsmodel til skolerne tildeles skolerne økonomi til
specialklasser på alle skoler samt modtagerklasser på tre af skolerne
(Rønde, Ebeltoft og Mørke Skoler). Fordelingen sker på baggrund af et besluttet antal klasser og en historik på, hvorledes den personalemæssige
sammensætning har været igennem tiden i den enkelte klasse. Der kan
derfor ikke ses en ensartethed i tildelingen af økonomi til de enkelte klasser.
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Udgifterne til specialundervisning pr. 6-16 årig i Syddjurs Kommune er
markant over gennemsnittet for sammenligningsgruppen og nabokommunerne. I forhold til nabokommunerne ligger udgifterne 8.200 kr. over pr. 616 årig og i forhold til gennemsnittet for sammenligningsgruppen, ligger
udgifterne 5.600 kr. over pr. 6-16 årig.
Tabel 3-5: Specialundervisning
2013

Syddjurs

Saml. gruppe

14.002

8.342

45,4 %

23,3 %

alundervisning

4,3 %

4,3 %

Andel elever der modtager specialundervisning

6,7 %

3,9 %

Kommunale og regionale specialskoler, kr. pr. 6-16
årig, budget*
Specialskoleundervisningselevers andel på specialskoler 2013/2014*
Procent af elever i almene skoler, der modtager speci-

Kilde: ECO-nøgletal tabel 6.10 og 6.16. *konto nr.:3.22.07 og 3.22.08 og Statistikbanken.dk (U194)
* Dette dækker tillige over elever i specialklasserækker

Som det fremgår af tabel 3-6, er andelen af elever i Syddjurs Kommune,
der modtager specialundervisning væsentligt højere end i de sammenlignede kommuner. Det er KLK’s erfaring, at kommunerne i sammenligningsgruppen ligger på niveau med landets kommuner i gennemsnit. Syddjurs
Kommune har indtil nu ikke formået at inkludere elever i samme omfang
som øvrige kommuner.
Endvidere er andelen af specialundervisning, der foregår på specialskoler
og i specialklasserækker væsentligt højere i Syddjurs end i de sammenlignede kommuner – 45 % mod et spænd fra 16 % nabokommunerne til 23 %
i sammenligningsgruppen. Parallelt hermed ses det, at andelen af elever i
folkeskoler der modtager specialundervisning, er på niveau med sammenligningsgrupperne. Syddjurs Kommune foretager altså langt oftere eksklusion til specialskoler end andre kommuner.
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Tabel 3-6 Fordelingen af børn i specialklasser fordelt på de enkelte skoler:
Skole

Hornslet Skole
Kolind Centralskole
Marienhoffskolen
Molsskolen
Mørke Skole
Rosmus Skole
Rønde Skole
Ebeltoft Skole
Thorsager Skole

Antal tildelte specialklasser

Antal faktiske specialklasser

Antal elever i specialklasser

2

2

11

2

2

11

1

1

0*

2

2

9

5

4

23

3

3

9

4

4

21

4

4

11

1

1

3

Oplyst af Syddjurs Kommune (tildelingsmodel) samt Tabulex TEA
*10 elever modtager støtte svarende til specialundervisning

Registreringerne i Tea på det enkelte barns behov for specialundervisning
eller specialpædagogisk bistand er ligeledes registreret i Tabulex TEA. Der
ses ikke en entydig sammenhæng mellem det enkelte barns funktionsbehov og special-klassernes placering på de enkelte skoler.
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Tabel 3-7 Udgifter til specialklasser og pr. barn i klasserne fordelt på skoler:
Skole

Pr klasse:

Pr barn:

Hornslet Skole

1.206.289

219.325

Kolind Centralskole

1.480.760

269.229

Marienhoffskolen

1.331.624

133.162

Molsskolen

861.776

191.506

Mørke Skole

1.331.611

231.585

Rosmus Skole

731.009

243.670

Rønde Skole

502.920

95.794

Ebeltoft Skole

613.590

223.124

Thorsager Skole

862.148

287.383

Kilde: Syddjurs kommune

Udgifterne til de enkelte specialklasser varierer betydeligt – dette skyldes
såvel antallet af elever, der går i de enkelte klasser, men også i høj grad
den historiske forskellige tildeling der har været praksis igennem en lang
række år i forhold til specialklasser.
Tildelingen til de enkelte specialklasser set ud fra en ”antal-klasser-model”
varierer meget. Den laveste tildeling er 502.902 kr. pr. klasse (Rønde Skole), mens Kolind Centralskole tildeles 1.480.760 kr. pr. klasse. I gennemsnit
tildeles der 991.303 kr. pr. klasse.
Hvis samtlige specialklasser drives økonomisk pr. barn som specialklasserne ved Rønde Skole, vil det samlede udgiftsniveau for alle specialklasser ligge på 10,3 mio. kr., hvilket skaber et råderum på 9,7 mio. kr.
Rønde Skole er dog én af de skoler med markant mange indskrevne børn
(21), hvilket betyder, at der vil være en lavere enhedsudgift pr. barn.
Drives samtlige specialklasser økonomisk som det sker på Marienhoffskolen, vil det samlede udgiftsniveau ligge på 14,4 mio. kr., hvilket skaber et
råderum på 5,6 mio. kr. Marienhoffskolens pædagogiske tilgang til at arbejde med børn med særlige behov dækker ikke over en traditionel specialklassetankegang, men derimod en inkluderende tilgang som understøtter
den kommunale målsætning om øget inklusion. På skolen ekskluderes
børn ikke til specialklasser, men inkluderes i almenmiljøet med den nødvendige støtte.
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Ovenstående er i overensstemmelse med øvrige data og indtryk i forbindelse med interview samt forventninger ud fra organisering og incitamenter
på området.
Slutteligt er det ved interview i området konstateret, at antallet af specialklasser og placeringen af dem bygger på historiske hensyn og ikke nødvendigvis på en fælles bevidst strategi på skolevæsens niveau.

3.4 Forslag til effektivisering i forhold til specialskoler og
specialklasser
3.4.1 Specialskoler
Det er KLK’s vurdering, at den nuværende model hvor specialklassetilbuddene i Syddjurs ikke har takstdifferentiering i forhold til elevernes målgrupper, ikke er hensigtsmæssig og udgiftsdrivende. Der er således ikke
sammenhæng mellem udgiften pr. elev i målgruppen og serviceniveauet.
Hertil kommer, at den høje takst til alle målgrupper giver specialskolerne
incitament til at tiltrække eller fastholde elever, hvis behov for specialpædagogisk bistand er knap så vidtgående end andre elevers, da de derved
bliver overkompenseret i forhold til deres reelle udgifter.
KLK anbefaler, at området fastholder rammestyring, men at grundlaget for
rammen revurderes. Rammen bør fastlægges med udgangspunkt i en model, der giver incitament til optimering af klassestørrelsen, og således tager
højde for både klassetildeling og en elevafhængig budgetandel. Rammen
bør således kun justeres i ekstraordinære tilfælde i løbet af budgetåret.
Rammens størrelse skal fastlægges i den årlige budgettildelingsproces, og
skal samtidig tage højde for et politisk vedtaget serviceniveau.
En rammebudgettering vil ligeledes give mulighed for, at der arbejdes med
effektiviseringer på området. I en rammestyret model har man mulighed for
at justere klassestørrelsen i løbet af budgetåret og dermed undervise flere
elever for uændret budget.
KLK anbefaler, at der sker en vurdering af skolernes serviceniveau både
for skole og SFO-tilbuddet og at niveauet fastlægges politisk. Således at
den økonomiske ramme for tilbuddene og serviceniveauet følges ad. Dvs.
at der i forbindelse med fastlæggelse af serviceniveauet også sker en vurdering af det dertil knyttede udgiftsniveau, således at der skabes sammenhæng mellem tilbuddets økonomi- og serviceniveau. Dette vil også give
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mulighed for, at visitationsudvalget i forbindelse med sin visitation til tilbuddene får mulighed for at vurdere sammenhængen mellem hvad et givent
tilbud koster, og hvilken kvalitet der er i tilbuddet.
Det er KLK’s vurdering at taksterne for Pindstrup Skoles skoletilbud er
steget med ca. 5 % i forbindelse med skolereformen. Taksten på skoletilbuddet er øget mere end taksten på SFO-tilbuddet, som er reduceret i forbindelse med skolereformen. Samlet set er kommunerne i forbindelse med
skolereformen blevet DUT-kompenseret med ca. 0,8 %. KLK anbefaler på
denne baggrund, at taksterne nedjusteres.
Derudover har KLK vurderet på baggrund af en sammenligning med takster i andre kommuner, at specialskolernes takster ligger over sammenligningskommunernes. Det er på det foreliggende grundlag vanskeligt at vurdere, hvilket potentiale der er for at reducere taksterne, idet elevernes antal
inden for målgrupperne ikke kendes. Dette vil forudsætte en revisitation af
eleverne i tre sammenlignelige takstgrupper efter målgruppe.
Det er på baggrund af takstsammenligningen KLK’s vurdering, at taksterne på SFO-tilbuddene ligger 25-33 % over sammenligningskommunerne
under forudsætning af en ligelig fordeling af eleverne i målgrupperne. Dette
vil isoleret set reducere SFO-tilbuddenes budgetter med i alt 0,9-1,2 mio.
kr.
Det er ligeledes KLK´S vurdering, at taksterne for skoletilbuddene ligger
10-20 % over sammenligningskommunerne under forudsætning af en ligelig fordeling af eleverne i målgrupperne. Dette vil isoleret set reducere specialskolernes budgetter med i alt 3,3-6,6 mio. kr.
Den samlede reduktion på specialskolerne og SFO-tilbuddene kan således
opgøres til i alt 4,2-7,8 mio. kr. Da enkelte af eleverne er udenbys, er
Syddjurs Kommunes budgetbesparelse dog lidt mindre.
Takststigningen skal også ses i relation til, at taksterne, og dermed udgifterne i KKR Midtjylland i perioden 2011-2014 er reduceret med9,5 %. På
baggrund af ovenstående er det KLK´s anbefaling, at opmærksomheden
henledes på styringsaftalen med KKR, hvor det er aftalt, at taksterne skal
sænkes. I den kommende aftale lægges der op til et takstreduktion på 3 %
fra 2016-2018.
Det er KLK’s vurdering, at der har været en langvarig tradition for eksklusion til skolernes egne specialklasser. Det vurderes også, at der i et vist
omfang er tale om ”stærekasseeffekter”, hvor ledige pladser på skolerne
har været opfattet som gratis.
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Og netop ”gratis” er den anden forklaring på den kraftige ekskludering. Der
er således ikke væsentlige incitamenter for den enkelte skole til at fastholde den enkelte elev.
KLK anbefaler, at der analyseres på hvilke skoledistrikter sammensætningen af børn i såvel specialklasserne som i specialskolerne kommer fra.
Eks. hvilket skoledistrikt det store antal børn i specialklasserne ved Rønde
Skole tilhører. Er det ”egne børn”, bør der ses på, om der er forskel i den
sociodemografiske sammensætning, som kan forklare det større antal
børn.

3.4.2 Specialklasser og fortsat udvikling af inklusion
Det er KLK’s anbefaling, at der iværksættes initiativer i forhold til følgende
parametre:
•

Udarbejdelse af en visitationsstruktur der sætter fokus på at understøtte kommunens inklusionspolitik. Generelt bør der arbejdes på
forståelsen af inklusion på den enkelte skole, således at inklusionsbegrebet bliver udviklet på lige fod med den praksis, der sker på
Marienhoffskolen, som ingen elever har i specialklasser, men hvor
alle elever opfattes som ligeværdige, og skal inkluderes i fællesskabet

•

Tilsvarende bør der indarbejdes en incitamentstruktur, der understøtter den enkelte skoles arbejde med inklusion. Det er KLK’s erfaring, at det for skolen ikke alene bør ske i form af ”straf” ved eksklusion – der bør initialt være noget at gøre godt med. Det kan derfor
anbefales at etablere decentralt placerede puljer til inklusionsarbejdet finansieret af en andel af besparelser på specialtilbud. Dette kan
ske gennem en direkte kobling mellem en løbende reduktion af eksklusionsgraden og parallel tilførsel af midler specifikt dedikeret inklusionsarbejdet på skolen. Den enkelte skole bør endvidere have
hjælp til at synliggøre nye muligheder overfor personale og forældre

•

Såfremt der fra et skoledistrikt ekskluderes før eller efter skolestart,
skal der fortsat være en eksklusionstakst, men den bør dels være
højere og dække en længere periode – eventuelt gradueret over tid.
Det er generelt erfaringen, at mindre skoler har vanskeligt ved at
overskue konsekvenserne af sådanne reduktioner af budgettet, og
med de aktuelle skolestørrelser er dette problem på flere skoler i
kommunen relevant
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•

Slutteligt bør der fortsat arbejdes intensivt med uddannelse af personalet både på skoler og i daginstitutioner. At få sat et fagligt fokus
på inklusion kræver et massivt ledelsesmæssig fokus på opkvalificering ift. børnesyn og fælles faglige didaktiske metoder på skolevæsenets niveau

Det er således KLK´s vurdering at en langsigtet påvirkning af antallet af
ekskluderede børn og børn i det hele taget, der modtager specialundervisning, ikke alene vedrører skoleområdet, men bredt i området Skole og Dagtilbud. Syddjurs Kommune kan med fordel have et særligt fokus på dette
tema, hvilket illustreres af, at kommunen øjensynligt ikke har etableret et
tæt samarbejde mellem skole, daginstitutioner, PPR og familiesagsbehandlere med en fælles pædagogisk faglig praksis for øje.
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4. Ungdomsskolen
4.1 Forudsætninger og rammer på området
Nedenfor er i punktform beskrevet, hvilke områder ungdomsskolen varetager i dag:
•
•
•
•
•

Eftermiddags-/juniorklubber
Aftentilbud
Almene ungdomsskoletilbud
SSP
Heltidsundervisning for 7.-9. klasse (20 elever)

Ungdomsskolen i Syddjurs har en fast rammebevilling på 16 mio. kr. årligt.
Aktiviteterne i ungdomsskolen foregår i såvel egne som lejede bygninger.
Der er ansat fem ledere, som er distriktsopdelt i fire enheder med én overordnet leder. Ungdomsskolen varetager deres aktiviteter i en blanding af
selvstændige og lejede bygninger.

4.1.1 Områdets regnskab og budget
Ungdomsskolens budget fordeler sig på følgende syv overordnede poster:
Tabel 4-1 Budgetfordeling ungdomsskolen
Beskrivelse

Budget

Ca. andel af
samlet budget

Ungdomsskole fælles

6.026.424

37 %

Eftermiddagsklub

4.028.000

25 %

Heltidsundervisning

2.225.300

14 %

Undervisning

1.200.000

7%

SSP

986.000

6%

Andre

965.000

6%

Aftenklub

680.000

4%

Kilde: Syddjurs kommune
Der er afsat ressourcer i ungdomsskolen til fem ledere og to administrative
medarbejdere, hvilket samlet set udgør 3,2 mio. kr. svarende til ca. 20 % af
ungdomsskolens budget. De fem ledere dækker over en ungdomsskoleleder, en souschef der tillige er distriktsleder og tre dristriktsledere.
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Distriktslederne har ledelsen af juniorklubberne i hvert af de fire distrikter.
Det betyder, at med det nuværende antal børn i juniorklubberne er der fire
ledere til juniorklubberne, som tilsammen har indskrevet ca. 250 børn. Til
sammenligning kan anføres, at der til den største SFO med 266 børn på
Hornslet Skole er to ledere. Der er således dobbelt så mange ledere pr.
indskrevet barn i juniorklubberne som i SFO.
Ungdomsskolen har udgifter til leje af lokaler på ca. 0,5 mio. kr. årligt.
Størstedelen af ungdomsskolens budget går til lønninger til personale i eftermiddags- samt aftentilbuddet.
Heltidsundervisningen i Syddjurs Ungdomsskole er et alternativ skoletilbud,
som Syddjurs Kommune tilbyder de unge, der på 7., 8., 9. og eventuelt 10.
klassetrin har behov for et undervisningstilbud, der har en anden struktur
og dagligdag, end den der tilbydes i folkeskolerne. Målgruppen er unge
med faglige, personlige, sociale eller indlæringsmæssige problemstillinger,
som betyder, at de ikke kan trives og/eller ikke får et rimeligt udbytte af undervisningsformen i folkeskolen eller i andre skoleformer. Heltidsundervisningen er en blanding af boglige og praktiske fag, og er fysisk placeret i
ungdomsskoledistrikt Kolind/Ryomgård, i lokalerne i Kolind. Undervisningen foregår som regel på små hold med fire-seks elever. Heltidsundervisningen er etableret i henhold til lov om ungdomsskoler. I heltidsundervisningen er der p.t. indskrevet 20 unge, som modtager undervisning .
For at modtage undervisning i Heltidsundervisningen kræver det, at den
enkelte unge i Syddjurs visiteres via PPR.

4.1.2 Juniorklubberne
Der er 10 juniorklubber i Syddjurs Kommune. Disse er samlet i fire distrikter
og har et samlet 19 pædagogiske medarbejdere. Juniorklubberne er et
pædagogisk pasningstilbud om eftermiddagen til børn fra 4.–6. klassetrin.
Driftsbudgettet til Juniorklubben er 5,5 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. er forældrebetaling svarende til lidt under 30 %. Det giver et nettodriftsbudget på 4
mio. kr. årligt.
Fra januar 2014 til maj 2015 er antallet af børn i juniorklubberne faldet med
over 50 %.
I tabellen herunder er sammenlignet antal indmeldte børn med udgangspunkt i index 100 fra januar måned 2014 til og med maj måned 2015. Der
er ingen måneder i hele perioden, hvor der er en stigning i antallet af ind-
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meldte børn, dog med udtagelse af månederne august 2014 til september
2014 hvor det samlede antal stiger med to indmeldte.
Tabel 4-2 - antal indmeldte i juniorklubber
2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Jan

Feb

Marts

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Hornslet

88

85

82

77

69

67

58

62

62

Kolind

38

36

38

37

36

29

24

13

12

Marienhoff

46

46

47

45

44

42

36

46

46

Mols

28

23

20

20

17

16

16

19

22

Mørke

44

43

44

44

42

42

41

37

38

Rosmus

61

60

60

61

61

61

58

40

37

Rønde

51

50

47

41

40

36

30

33

33

Ebeltoft

65

63

64

65

59

58

54

43

47

Thorsager

47

45

46

45

44

44

41

38

36

Ådalen Skole

70

70

67

66

65

64

62

51

51

I alt

538

521

515

501

477

459

420

382

384

100 %

97 %

96 %

93 %

89 %

85 %

78 %

71 %

71 %

-3 %

-4 %

-7 %

-11 %

-15 %

-22 %

-29 %

-29 %

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Marts

Apr

Maj

Hornslet

54

46

43

36

36

34

34

34

Kolind

10

11

10

8

10

10

11

11

Marienhoff

38

34

32

31

30

26

25

24

Mols

22

22

20

21

19

18

17

16

Mørke

39

37

34

36

35

35

34

34

Rosmus

31

27

26

26

27

28

28

27

Rønde

31

28

25

24

23

24

23

22

Ebeltoft

43

43

39

37

37

32

27

27

Thorsager

30

32

30

27

28

26

24

24

Eftermiddagsklub

Index
Fald

Eftermiddagsklub
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Ådalen Skole

48

47

47

45

43

40

40

39

I alt

346

327

306

291

288

273

263

258

Index

64 %

61 %

57 %

54 %

54 %

51 %

49 %

48 %

Kilde: Syddjurs

Faldet i antallet af børn i juniorklubberne har ikke være fulgt af et tilsvarende fald i antallet af medarbejdere og ledere i klubberne. Udgifterne til juniorklubberne er dermed de samme som hidtil, mens indtægterne fra forældrebetalingen er faldet til ca. det halve.
Det betyder, at ungdomsskolens budget fremadrettet bliver presset med
manglende indtægter på op til 750.000 kr. årligt samtidig med, at antallet af
børn pr. ansat i juniorklubberne er halveret.

4.2 Forslag til effektivisering for ungdomsskoleområdet
4.2.1 Tilpasning af budget til ungdomsskolen
Budgettet til ungdomsskolen er givet som en rammebevilling. Det er ensbetydende med, at budgettet ikke reguleres i forhold til det aktuelle børnetal,
hvilket betyder, at der er mulighed for en intern prioritering i forhold til serviceniveaet i ungdomsskolen. Er der flere børn det ene år ift. det foregående år, vil det betyde, at ungdomsskolen ikke har samme mulighed for at tilbyde aktiviteter det pågældende år. Hvis der derimod er færre børn, vil der
være et økonomisk råderum, som ungdomsskolen p.t. har råderet over.
Det er KLK´s anbefaling, at ungdomsskolens budget løbende tilpasses det
aktuelle børnetal, i såvel opad- som nedadgående retning. Dermed vil man
kunne fastholde et ønsket serviceniveau.
Justeres ungdomsskolens budget i forhold til den aktuelle demografitilpasning, vil dette skabe et økonomisk råderum på 1.3 mio. kr. med fuld effekt i
2019.

4.2.2 Samling af Juniorklub og SFO
Antallet af indmeldte børn i juniorklubberne er blevet halveret igennem det
sidste år. Fortsætter denne tendens fremadrettet er tilbuddets eksistens
truet.
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Det er derfor KLK’s anbefaling at samtænke SFO og juniorklubber i fælles
tilbud under SFO-området.
Denne samdrift vil give en række muligheder:
• Der vil kunne skabes et økonomisk råderum på ca. 4 mio. kr. idet
der er næsten fuld forældrebetaling i SFO, mens forældrebetalingsandelen er ca. 20 % i juniorklubberne
• Der vil samlet set kunne reduceres med tre ledere, da der ikke længere vil være behov for distriktslederne i ungdomsskolen og de relativt få ansatte i juniorklubber, vil kunne indgå under lederne i de eksisterende SFO’er
• Personalegrupperne i de fire eftermiddagstilbud er små. Ved at
samle personalet med personalet fra SFO vil denne større personalegruppe gives bedre mulighed for pædagogisk udvikling og samlet
pædagogisk tilrettelæggelse på tværs af aldersgrupper
Derudover må det forventes, at den forøgede forældrebetaling til børn i juniorklubberne vil medføre, at endnu færre børn vil være tilmeldt juniorklubberne.

4.2.3 Nytænkning af Heltidsundervisningen
Som beskrevet i afsnit 3.5.1 er det KLK’s vurdering, at området for børn og
unge med behov for et undervisningstilbud der ligger udover det, der kan
tilbydes i almenundervisningen, kræver en grundig pædagogisk udvikling
og gennemgang.
Ansvaret for undervisningen af børn og unge med særlige behov bør ligge
hos skolelederen understøttet af beskrivelser fra PPR om, hvilke behov hos
barnet eller den unge der skal imødekommes enten i almenmiljøet eller i et
mere specialiseret undervisningsmiljø.
I den forbindelse er det KLK’s anbefaling, at heltidsundervisningen tænkes ind i denne nye sammenhæng, således at alle tilbud der ligger udover
almenundervisning vurderes pædagogisk og økonomisk af skolelederen.
Det betyder i praksis, at heltidsundervisningen bør indgå i omlægningen af
midler til specialpædagogiske tilbud på skoleområdet.
Dermed frigøres der 2.2 mio. kr. fra ungdomsskolens budget.

4.2.4 Samtænkning af lokaler med skolerne
Ungdomsskolens aktiviteter foregår i såvel kommunale som lejede bygninger. Til leje af disse bygninger betales der i dag lejeudgifter på 0,5 mio. kr.
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om året, og til de kommunale bygninger er der forbundet driftsudgifter (rengøring, vedligeholdelse m.m.).
KLK anbefaler, at Syddjurs Kommune samtænker bygningsmassen, som
ungdomsskolen benytter i dag med eksisterende bygninger på skoleområdet. Dermed kan der frigøres 0.5 mio. kr. i besparet lejeudgifter samt eventuelle tilhørende driftsomkostninger.

4.2.5 Nivellering af ledelse i forhold til personaleressourcer
Det er KLK’s vurdering, at udgifterne til ledelse og administration er høje i
forhold til ungdomsskolens samlede budget. Denne høje ledelsesnormering
i forhold til antallet af medarbejdere genfindes ikke i samme grad på kommunens skoler og SFO. Antallet af indmeldte i juniorklubberne er halveret
fra januar 2014 til maj 2015 og det er derfor KLK’s anbefaling, at der sker
en reduktion med to distriktsledere, hvilket vil reducere udgifterne til ledelse
med ca. 1 mio. kr. Flyttes juniorklubbernes aktiviteter til SFO, vil det også
betyde færre medarbejdere end i dag, og budgettet kan reduceres med
yderligere 0,5 mio. kr.
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1. Indledning
I nærværende notat opsamles forslag fra KLK’s analyser på hhv. Skole, og
dagtilbudsområdet, Familieområdet, Socialområdet og Beskæftigelsesområdet som går på tværs af forvaltningsenheder.
Med henblik på at realisere de økonomiske potentialer på sektorområderne, er der en række af forslagene, der kræver samarbejdet på tværs af
sektorområderne i Syddjurs Kommune.
For de fleste af de forslag der går på tværs gælder det, at det tværgående
samarbejder er en forudsætning for realisering af de økonomiske potentialer i forslagene.

1.1 Oversigt over forslag der går på tværs
På tværs af sektoranalyserne har KLK identificeret nedenstående forslag,
der går på tværs:

Tabel 1.1 Oversigt over forslag med tværgående indhold
Forslag
Fælles aktiviteter på tværs af dagtilbud i perioder
med lavt børnetal i institutionerne
Styrket tværgående indsats over for børn, unge
og familier med særlige behov

Projekt med fokus på fælles mål og koordineret
indsats
Gentænkning af heldagsundervisning i Ungdomsskole
Effektiv udnyttelse af lokaler på skoler
Fra beskyttelse til beskæftigelse

Rekonstruktion af Familieværket og justering af
forsyningsstrategi

Medvirkende områ- Økonomiske potender
tiale*
Dagtilbud, Skoler/SFO
1,9 mio. kr.
Folkeskoleområdet,
Dagtilbudsområdet,
Socialområdet, Beskæftigelsesområdet, Sundhedsområdet
40 – 44 mio. kr.
Beskæftigelse, Familieområdet, Socialområdet
0,7 mio. kr.
Ungdomsskole, Folkeskoler
2,2 mio. kr.
Skoler, dagtilbud,
andre områder
4,0 mio. kr.
Socialområdet og
Beskæftigelsesområdet
0,5 mio. kr.
Familieafdelingen og Forudsætning for reFamilieværket alisering af potentialer
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Nedbringelse af sygefravær i Syddjurs Kommune
Ændret plejeboligstruktur/Flygtningeboliger

Alle
Ældreområdet, Beskæftigelsesområdet
Jobcenter, projektcenter

0,7 mio. kr.

Forudsætning for realisering af potentialer
* Det økonomiske potentiale indgår i KLK’s forslag i sektorrapporterne

Forbedring af samarbejdet mellem Jobcentret og
Projektcentret

Forslagene er beskrevet i sammenhæng nedenfor og indgår desuden i de
fire sektorrapporter fra KLK.

1.2 Det tværgående perspektiv
Det er KLK’s erfaring, at der er betydelige økonomiske potentialer i at samarbejde på tværs af forvaltningsenheder i et borgerrettet perspektiv. Det
betyder, at der i kommunens indsatser til borgerne tages udgangspunkt i
borgernes behov og sagsforløb og ikke i forvaltningsmæssige strukturer og
opdelinger.
Opdeling af den kommunale organisation på baggrund af faglige specialer i
fagsektorer er i de fleste tilfælde hensigtsmæssig. Af de mest nærliggende
fordele ved faglige sektorspecialisering kan nævnes muligheden for et højt
fagligt niveau inden for et område eller effektiv samlet tilrettelæggelse af
arbejdet med borgere med nogenlunde ensartede behov.
Der er dog også en række udfordringer i både et borgerperspektiv og et effektivitetsperspektiv ved den traditionelle sektoropdeling af arbejdet. Det
skal understreges, at der på mange områder i Syddjurs Kommune allerede
arbejdes på tværs af sektorer mv., men det er KLK’s vurdering, at der ligesom i mange andre kommuner er væsentlige potentialer knyttet til det tværgående samarbejde. Det er ikke i alle tilfælde muligt at kvantificere de økonomiske potentialer ved at arbejde tværgående, men tværgående samarbejde er ofte en forudsætning for en effektiv tilrettelæggelse af indsatsen
for borgerne.
KLK har i de enkelte sektoranalyser arbejdet med det tværgående perspektiv ud fra fire forskellige tilgange:
A. Hvordan lykkedes vi med at skabe resultater for borgerne, når flere
fagområder er inde over?
B. Hvordan lykkedes vi med at skabe resultater for borgerne, når flere
organisatoriske enheder er inde over?
C. Hvordan understøtter vi resultatskabelsen i et borgerperspektiv, når
vi leverer borgere ”videre i systemet”?
D. Hvordan udnytter vi kapacitet i fællesskab?
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Det er KLK’s vurdering, at Syddjurs Kommune fremadrettet med fordel
kan have et stærkt fokus på det tværgående ud fra ovenstående fire tilgange med henblik på realisering af økonomiske potentialer, højere effektivitet og bedre tilrettelæggelse af indsatserne set i et borgerperspektiv.

2. Forslag med tværgående perspektiv fra sektorrapporterne
Nedenfor angives KLK’s forslag med et tværgående perspektiv fra de fire
sektorrapporter.

2.1 Fælles aktiviteter på tværs af dagtilbud i perioder med
lavt børnetal i institutionerne
Medvirkende områder: Dagtilbud og Skole/SFO
KLK foreslår, at udnytte de perioder hvor antallet af børn er lavt til at tilbyde alternative fælles tilbud. Det kan fx være i forbindelse med Grundlovsdag, juleferie, eller sommerferie, hvor børnene får tilbud i andre omgivelser
end de vante. En supplerende mulighed er at vurdere tilbuddene i samarbejde med SFO’erne, som det allerede sker nogle steder i kommunen. Et
samarbejde i ferieperioderne med fælles pasning af børnehave- og SFObørn kan dels give bedre kapacitetsudnyttelse, dels underbygge samarbejdet og dermed overgangen fra institution til skole.
Det økonomiske potentiale i dette forslag 1,9 mio. kr.

2.2 Styrket tværgående indsats over for børn, unge og familier med særlige behov
Deltagende områder: Folkeskoleområdet, Dagtilbudsområdet, Socialområdet, Beskæftigelsesområdet, Sundhedsområdet.
Det er en forudsætning for at lykkedes med børn og unge med særlige behov, at der foregår et intensivt samarbejde på tværs af områderne.
For at lykkedes med det tværfaglige arbejde er det KLK’s erfaring:
•

At successen med det tværgående forudsætter, at der sættes fælles
mål for arbejdet og at de faglige tilgange på områderne tilpasses til
de fælles mål

•

At det tværgående samarbejde skal være ledelsesmæssigt forankret
på chefniveau for at lykkedes.
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•

At hvis samarbejdet skal lykkedes, bør der skabes klare procedurer
og metoder i samarbejdet

•

At medarbejderne på områderne er klar over, hvordan de helt konkret bidrager til de fælles mål ved deres indsats inden for eget sektorområde.

Nedenfor er angivet de indsatser under de enkelte områder, som har særlig
betydning for at lykkedes med børn og unge med særlige behov og realisering af økonomiske potentialer.

2.2.1 Styrket inklusion i folkeskolen
Syddjurs Kommune ekskluderer væsentligt flere børn til specialundervisning end andre kommuner. KLK har derfor en række forslag, der har til formål at øge inklusion af elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder.
Udover at inklusion er en forudsætning for effektiv udnyttelse af ressourcer
på folkeskoleområdet til gavn for både de svage og stærke elever, er en
øget inklusionsindsats også en forudsætning for en forbedring af resultaterne for børn og unge med særlige behov. Øget inklusion er dermed en
del af forudsætningerne for realisering af de betydelige økonomiske potentialer på familieområdet og på sigt også på beskæftigelsesområdet.

2.2.2 Øget fokus på bedre resultater i folkeskolen
Fokus på at flere elever består folkeskolens afgangsprøve, og som minimum opnår karakteren 2 i dansk og matematik i kombination med at folkeskolen målrettet arbejder med at få eleverne i gang med en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen er en væsentlig forudsætning for at opnå resultater på både Beskæftigelsesområdet og Socialområdet.

2.2.3 Styrkelse af myndighedsindsatsen på Familieområdet
Myndighedsarbejdet på Familieområdet sætter rammerne for den specialiserede sociale indsats for børn, unge og familier med særlige behov, og
tilrettelæggelsen af de rigtige forebyggende indsatser er afgørende for
kommunens udgifter på området.
Her kommer også fremskudte rådgivere på skolerne ind i billedet. I den
daglige dialog med lærere, pædagoger og ledelse på skolerne kan lokale
forebyggende foranstaltninger tilrettelægges mhp. at undgå at problemer
hos et barn eller en ung udvikler sig til en social sag.
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2.2.4 Efterværn
Det er KLK´s vurdering, at efterværnsområdet bagudrettet ikke i tilstrækkelig grad har været præget af en tydelig og stringent afgørelsespraksis,
hvilket er den væsentligste årsag til et forholdsvist stort samlet aktivitetsog udgiftsniveau. Det er i forlængelse heraf også KLK´s vurdering, at der
på efterværnsområdet er mulighed for at realisere et råderum ved en ny og
strammere praksis. Dette råderum vedr. især selve længden på efterværnforløbene og en langt tydeligere ”exit-strategi” i form af større orientering
mod uddannelse og beskæftigelse for de enkelte unge i forløbene. Herunder en mindsket anvendelse af døgntilbud til fordel for støtte i lejlighed eller
eget værelser, mentorordninger mv.

2.2.5 Færre unge på uddannelseshjælp
En styrkelse af inklusionsindsatsen og resultater i folkeskolen er samtidig
en forudsætning for realisering af de langsigtede mål på beskæftigelsesområdet med henblik på at sænke antallet af borgere og dermed udgifterne til
uddannelseshjælp. Det skal bemærkes, at der er en tidsforskydning på 5 –
15 fra en styrkelse af inklusion i folkeskolen til de økonomiske effekter
kommer på beskæftigelsesområdet.

2.2.6 Øvrige områder
Indsatser fra misbrugsområdet kan være relevant i forhold til misbrug hos
forældre eller de unge selv.
En skærpet indsats fra beskæftigelsesområdet for at bringe forældre i job
eller uddannelse. Hovedformålet i det tværgående perspektiv er, at familier,
hvor forældrene har beskæftigelse, generelt er mere velfungerende, end
familier hvor forældrene ikke har beskæftigelse. Dette er særligt et problem
i socialt udsatte familier.
Indsats fra Socialområdet kan være aktuel hvis forældrene til børn og unge
med særlige behov selv har sociale vanskeligheder eller er handicappede.
Ved udskolingen er der brug for særlig opmærksomhed på inddragelse af
UU i de planer der lægges for de unge mht. deres videre uddannelse.

2.2.7 Økonomisk potentiale
Det økonomiske potentiale i dette forslag er:
•

Øget inklusion giver i sig selv et øget økonomisk råderum på 5,6 –
9,7 mio. kr. alt efter serviceniveau
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•

En sænkning af antallet af unge på uddannelseshjælp har et økonomisk potentiale på op til 9 mio. kr. på sigt

•

Det er ikke muligt at opgøre den øgede inklusions betydning for realisering af de økonomiske potentialer på Familieområdet, men på
Familieområdet er der et samlet økonomisk potentiale på 22 mio. kr.

•

Færre udgifter til efterværn har et økonomisk potentiale på 3,0 mio.
kr.

2.3 Projekt med fokus på fælles mål og koordineret indsats
Deltagende områder: Beskæftigelse, Familieområdet, Socialområdet.
KLK anbefaler, at der på tværs af organisationen udvælges fem familier
der er ”kendt” både i jobcentret, i børn og familie og på socialområdet. For
disse fem familier nedsættes en indsatsgruppe, der indledningsvist og med
reference til direktionen udarbejder mål på femårs sigt, med milepæle og
dertil hørende opfølgning hvert halve år. Direktionen modtager en skriftlig
vurdering af familiernes status ift. milepælene halvårligt og beslutter eventuelle korrigerende handlinger.
Formålet med ovenstående er både at skabe en konkret forandring blandt
de fem familier og skabe en oplevelse af styrken ved samarbejde og fælles
mål på tværs af enhederne. Det er således ofte oplevelsen, at der pga. forskellige lovgivning, tradition og kultur arbejdes efter forskellige værdisæt og
efter forskellige mål. Forslagets primære sigte er derfor rettet mod læring
blandt medarbejdere og ledelse ift. samarbejdsflader i organisationen.
Det økonomiske potentiale i forslaget er 0,7 mio. kr. over tre år.

2.4 Gentænkning af heldagsundervisning i Ungdomsskole
Medvirkende områder: Folkeskole, Ungdomsskole, Familieområdet.
Det KLK’s vurdering, at området for børn og unge med behov for et undervisningstilbud der ligger ud over det, der kan tilbydes i almenundervisningen, kræver en grundig pædagogisk udvikling og gennemgang.
Ansvaret for undervisningen af børn og unge med særlige behov bør ligge
hos skolelederen understøttet af beskrivelser fra PPR om, hvilke behov hos
barnet eller den unge der skal imødekommes enten i almenmiljøet eller i et
mere specialiseret undervisningsmiljø.
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I den forbindelse er det KLK’s anbefaling, at heltidsundervisningen tænkes ind i denne nye sammenhæng, således at alle tilbud der ligger ud over
almenundervisning vurderes pædagogisk og økonomisk af skolelederen.
Det betyder i praksis, at heltidsundervisningen bør indgå i omlægningen af
midler til specialpædagogiske tilbud på skoleområdet.
Det økonomiske potentiale udgør 2.2 mio. kr. fra ungdomsskolens budget, som kan anvendes til styrkelse af det samlede undervisningstilbud til
unge med særlige behov.

2.5 Effektiv udnyttelse af lokaler på skoler
Medvirkende områder: Skoler, dagtilbud, ungdomsskole, andre områder.
KLK foreslår, at der ved faldende børnetal på dagtilbuds- og skoleområderne sættes konkrete mål for, at effektivisere anvendelsen af kommunens
samlede bygningsmasse ved fx lokalefællesskaber mellem skole, dagtilbud
og andre kommunale enheder.
Det økonomiske potentiale i forslaget er 4,0 mio. kr. i forhold til udviklingen i antallet af elever på skolerne og de arealer denne udvikling potentielt
frigør fordelt på de enkelte skoler.

2.6 Fra beskyttelse til beskæftigelse
Medvirkende områder: Socialområdet og Beskæftigelsesområdet.
Det er KLK´s vurdering, at KLAP-ordningen (se sektorrapporten om Socialområdet) er relevant at bringe i anvendelse i Syddjurs Kommune. KLK
har således været i dialog med KLAP herom. Ordningen bør myndighedsmæssigt placeres i Jobcentret, idet selve beskæftigelsesaspektet og virksomhedskontakt er i fokus.
KLK foreslår, at der fastsættes et effektiviseringskrav på 0,5 mio. kr. med
virkning fra 2016 og frem. Det svarer til, at 10-15 borgere skal tilbydes job
frem for beskyttet beskæftigelse. Det økonomiske skøn må betegnes som
konservativt – og der er taget højde for udgifter til løntilskud, udgifter til administration i Jobcentret og at enkelte af de berørte borgere kan stamme
fra andre kommuner, hvorved effekten ikke påvirker kommunekassen i
Syddjurs Kommune.
Det økonomiske potentiale i forslaget er 0,5 mio. kr.
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2.7 Rekonstruktion af Familieværket og justering af forsyningsstrategi
Medvirkende områder: Familieafdelingen og Familieværket.
Det gælder generelt for KLK's forslag vedrørende Familieværket, at forslagene retter sig mod forbedret styring af Familieværket og forbedret fagligt
samarbejde mellem myndighedsafdelingen og Familieværket. Forslagene
giver i sig selv ikke mulighed for at beregne et økonomisk potentiale, men
er en forudsætning for realisering af forbedret faglig og økonomisk styring
af Familieværket og dermed for realisering af Familieafdelingens allerede
og kommende indsatser for at realisere økonomiske potentialer.
Dette forslag har ikke i sig selv et økonomisk potentiale men er en forudsætning for styrket indsats på Familieområdet og realisering af de overordnede økonomiske potentialer på dette område.

2.8 Nedbringelse af sygefravær i Syddjurs Kommune
Deltagende områder: Alle.
Med godt 2.500 fuldtidsbeskæftigede i 2014 med gennemsnitligt 12,9 fraværsdage regnet i dagsværk mistede Syddjurs Kommune i alt 32.000 arbejdsdage svarende til ca. 140 fuldtidsnormeringer. Ud over det produktionstab eller udgifter til vikarer kommunen oplever har det også betydning
for sygedagpengeudgifterne for den del af medarbejderne, der er bosat i
kommunen. Såfremt sygefraværet reduceres til landsgennemsnittet spares
ca. 12 fuldtidsnormeringer til sygdom.
Kommunen yder øjensynligt allerede en stor indsats for at reducere sygefraværet. Det dog KLK’s vurdering, at der kan arbejdes mere koordineret
og opnås større effekter gennem mere konkrete tiltag og en mere fokuseret
og kvantificeret indsats placeret i Jobcentret.
Det økonomiske potentiale udgør 0,7 mio. kr. over tre år.

2.9 Ændret plejeboligstruktur
Deltagende områder: Ældreområdet, Beskæftigelsesområdet.
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På ældreområdet fremlægges forslag om nedlæggelse af ældre umoderne
plejeboliger. Samtidig vil der over de kommende år komme over 100 flygtninge om året til Syddjurs Kommune.
På denne baggrund anbefaler KLK, at det undersøges, om nedlagte plejeboliger kan bruges som modtageboliger for flygtninge.
Der kan ikke umiddelbart opgøres et økonomisk potentiale, men ved at anvende allerede eksisterende boliger, der ikke længere skal bruges, som
modtageboliger til flygtninge, får kommunen ikke andre udgifter til anskaffelse af boliger til nytilkomne flygtninge.

2.10 Forbedring af samarbejdet mellem Jobcentret og Projektcentret
Deltagende områder: Jobcenter, Projektcenter
Et godt samarbejde mellem Jobcenter og Projektcenter med fokus på at
skabe resultater og effektiv tilrettelæggelse af ydelserne er en væsentlig
forudsætning for realisering af de økonomiske potentialer på beskæftigelsesområdet.
På den baggrund anbefaler KLK, at der skabes fælles ledelsesbåret forståelse og praksis på tværs af Jobcenter og Projektcenter.
Der kan ikke umiddelbart opgøres et økonomisk potentiale, men styrket
samarbejde mellem Jobcenter og Projektcenter er forudsætning for realisering af en del af de økonomiske potentialer på beskæftigelsesområdet.
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