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Forord
I forbindelse med budgetaftalen vedrørende Budget 2015, blev det besluttet at iværksætte en analyse af
mulighederne for udvikling af kommunens opgaveløsning. Analysen skal i et flerårigt perspektiv medvirke til
at tilvejebringe et nødvendigt økonomisk råderum. Afrapporteringen skal ske inden udgangen af juni måned
2015, således at analysen kan indgå i de efterfølgende politiske drøftelser omkring budget 2016 og
overslagsår.
Direktionen blev af Byrådet bedt om at iværksætte en række analyser, der kunne medvirke til at tilvejebringe
et økonomisk råderum på minimum kr. 150 mio. i 2018 fordelt på følgende områder:






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.

Velfærdsområderne bidrager enkeltvis og samlet set med forslag til initiativer, der omstiller, tilpasser og
udvikler kvaliteten på service- og opgaveområderne.
Samlet set er opgaven løst. De foreslåede initiativer giver mulighed for, i et flerårigt perspektiv, at udvikle,
omstille og tilpasse serviceproduktionen samtidigt med, at der tilvejebringes et økonomisk råderum. For at
kunne opnå gevinsterne investeres der bl.a. i medarbejdere, viden og ændret organisering af
opgaveløsningen. Afdelingschefernes svar på opgaven er dermed chefernes bud på de besparelser, der kan
opnås samlet set på de respektive områder, efter investeringerne er foretaget.
Direktionen igangsatte arbejdet i december 2014, og nærværende rapport og bilagsmateriale er resultatet af
analysearbejdet.
Analyserne er udarbejdet af afdelingscheferne på de enkelte områder. Eksterne konsulenter fra KLK, Kuben
og KORA har understøttet analyserne ved at tilføre et blik på vores organisation ”udefra”. Nye perspektiver
og vinkler, inspiration fra andre kommuner og et blik på udvalgte dele af vores velfærdsområder har bidraget
til de forslag, der nu foreligger.
Den primære del af analysekraften er leveret fra vores egen organisation. Cheferne har på hvert deres
område inddraget ledere og medarbejdere i drøftelser af muligheder for udvikling, omstilling og tilpasning af
vores kommunale opgaveløsning med henblik på at kunne frigøre ressourcer. Som supplement til
sektoranalyserne har der været en tværgående analyse, bl.a. med henblik på at sikre sammenhænge i
indsatsen.
Forslagene afrapporteres til Byrådet i forbindelse med temamødet den 24. juni 2015. Herefter indgår
afrapporteringerne i den administrative forberedelse af oplæg til budget 2016, der medio august 2015
overgår til politisk behandling.
Analyserne indgår videre frem i de politiske drøftelser om, hvordan vi sikrer en fortsat god udvikling af vores
ydelser til gavn for borgere og virksomheder i Syddjurs Kommune.
Fra direktionen en stor tak til alle bidragsydere for at have medvirket til en konstruktiv dialog og proces, der
leverer et samlet bidrag til løsning af opgaven.
Rigtig god læselyst!
Jørgen Andersen, Poul Møller og Jesper Hosbond Jensen
Direktionen
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Opsummering af det økonomiske potentiale;
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

1-2
3-7
8-10
11
12-13
14

1
2
3
4

Forslag
Sundhed og ældre
Kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi
Demografiregulering af den kommunale tandpleje
Reduktion demografisk fremskrivning +75 årige
Strukturændring plejeboliger Scenarie 2 – nedlæggelse
plejeboligerne Ringparken med samtidig renovering af dagcenter
samme sted.
Strukturændring plejeboliger Scenarie 2 –
• Lavere omkostning pr. plads pr. år
• Udgifter til nye plejepladser modsvares af tilsvarende
reduktion i hjemmeplejen – 0-løsning
Sparet anlægsudgifter til udvidelse af Lyngparkens plejeboliger
Yderligere investering i velfærdsteknologi og sundheds IT.
Samlet reduktionspotentiale
Familie
Investering i tidlige forebyggende indsatser
Reduktion af PPR og Sundhedsplejen
Reduktion i udgifter til anbringelser
Reduktion i udgifter til efterværn
Samlet reduktionspotentiale
Voksenhandicap
Styrket Myndighed
Ændret serviceniveau på BPA
Omlægning af Strandgårdshøj
Fastholdelse af Socialt Akuttilbud
Sammenlægning af Gransvinget og Skovparken
Udmøntning af Rammeaftale fra Region Midtjylland
Aktivitetstilbud §104 ændret serviceniveau ift. psykisk syge og
udsatte
Fra bostøtte til mentorindsats
Samlet reduktionspotentiale
Beskæftigelse
Den virksomhedsvendte Indsats
Færre borgere på uddannelses- og kontanthjælp
Færre borgere på sygedagpenge
Integrationsområdet
Teknisk korrektion
Mere ledelseskraft i jobcentret
Samlet reduktionspotentiale
Skole og dagtilbud
Demografiregulering af budgettet på dagtilbudsområdet
Tilpasning af dagtilbudsstrukturen samt implementering af ny
tildelingsmodel
Omstilling og tilpasning af skoleområdet
Demografiregulering af budgettet på ungdomsskoleområdet samt
samtænkning af juniorklub og SFO
Samlet reduktionspotentiale

Samlet reduktionspotentiale
*Potentialet er i oversigten afrundet til hele millioner kr.

Økonomisk potentiale*

41 mio. kr.

20 mio. kr.

15 mio. kr.

55 mio. kr.

36 mio. kr.
167 mio. kr.
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Budgetanalyse
Sundheds- og Ældreområdet
Muligheder for udvikling af opgaver og
tilvejebringelse af økonomisk råderum
Syddjurs Kommune - juni 2015
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1. Indledning
Som del af aftalen for budget 2015 besluttede Byrådet i efteråret 2014 at udarbejde en analyse, der peger på
muligheder for udvikling af kommunens opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum.
Uddrag af budgetaftalen:

”Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling
At der inden juni 2015 udarbejdes en analyse, der peger på muligheder for udvikling af kommunens
opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum. Analysen skal i et flerårigt perspektiv (fra 1 – 10 år)
pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at tilvejebringe et økonomisk
råderum.
Analysen skal have fokus på muligheden for gennem internt innovationsarbejde – og samarbejde med
andre offentlige og private aktører, at kunne optimere driften.
Afrapportering skal ske senest juni 2015 til det samlede byråd, således at afrapporteringen kan indgå i
budgetdrøftelserne for 2016. For så vidt angår skole- og dagtilbudsområderne afrapporteres maj 2015,
således at eventuel beslutning kan få budgetmæssig virkning fra august 2016.
Politisk styregruppe for analysen er økonomiudvalget, der også vil få en særlig rolle omkring fremdriften i
analyserne.
Byrådet tænkes involveret løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser, ligesom
Byrådet skal politisk behandle eventuelt forslag med budgetmæssige konsekvenser.
Direktionen vil være administrativ styregruppe for analyserne, og skal bl.a. sikre en tværgående forankring
af analyserne såvel som innovationsindsatsen gennem bl.a. koncernledelsen.
Der kan tilknyttes ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf, efter nærmere
godkendelse i økonomiudvalget.”

Det er 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 skal levere 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.

2. Opsummering
Analysen på ældre- og sundhedsområdet skulle samlet pege på reduktioner for 20 mio. kr.
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:

5

Nr.

Forslag

1.
(6.1.3.)
2.
(6.1.4.)

Kommunalt tilbud om vederlagsfri
fysioterapi
Demografiregulering af den kommunale
tandpleje

1,5 mio. kr.

Varig reduktion /
engangsbesparelse
Varig reduktion

1,0 mio. kr.

Varig reduktion

3.
(6.2.1)
4.
(6.2.6)

19,9 - 25,8 mio. kr.

Varig reduktion

7,6 mio. kr.

Varig reduktion

?

Varig reduktion

6.
(6.2.6)

Reduktion demografisk fremskrivning
+75 årige
Strukturændring plejeboliger Scenarie 2
– nedlæggelse plejeboligerne
Ringparken med samtidig renovering af
dagcenter samme sted.
Strukturændring plejeboliger Scenarie 2
–
• Lavere omkostning pr. plads pr.
år
• Udgifter til nye plejepladser
modsvares af tilsvarende
reduktion i hjemmeplejen – 0 –
løsning
Sparet anlægsudgifter til udvidelse af
Lyngparkens plejeboliger

7.
(6.2.3)

Yderligere investering i
velfærdsteknologi og sundheds IT.

5.
(6.2.6)

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

Økonomisk potentiale

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

Éngangsbesparelse

30 – 35,9 mio. kr.

3. 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.
Dette rapportoplæg er baseret på budgetanalyse udarbejdet i maj 2015. Denne budgetanalyse er vedlagt
som bilag til rapportoplægget.
Vedlagte budgetanalyse tager afsæt i to 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.
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”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.
Rapporten afsluttes med en række anbefalinger til en revideret udbygningsplan for plejeboliger i årene 20152018, som vil indgå i reduktionsforslagene.

4. Læsevejledning
Rapporten er inddelt i 2 dele;
Rapporten indledes med afsnit om den demografiske udvikling på sundheds- og ældreområdet og det
afledte 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 fra områderne. For en uddybning af nøgletal og
analyse henvises til budgetanalysen.
Herefter beskrives et afsnit med vurdering af potentiale og forslag til reduktioner. De enkelte forslag
refererer til afsnit i analyserapport.
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5. Kort om området
I det følgende afsnit præsenteres først den generelle befolkningsudvikling i Syddjurs Kommune og hvordan
dette påvirker økonomien. Derefter beskrives sundhedsområdet og ældreområdet hver for sig.
Sundhed og Omsorg består i store træk af et ældreområde og et sundhedsområde:
Sundhedsområdet:
• omfatter den kommunale tandpleje, kommunal medfinansiering til sygehusområdet, træning og
sundhed i Tirstrup, vedligeholdende træning samt sundhedshuset i Ebeltoft.

Ældreområdet:
•

Ældreområdet omhandler 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.

Sundhed og ældre, mio. kr., regnskab 2014 (2016-priser)

Medfinansiering af
sygehuse 142,5

Tilbud til ældre og
handicappede 273,7
Genoptræning 32,4
Vederlagsfri behandling
hos fysioterapeut 12,2
Sundhedsfremme m.v.
5,5

Kommunal tandpleje
18,3

Udgiftsudviklingen
En sammenligning af udgiftsudviklingen i perioden 2012 til 2016 (I 2016 prisniveau) er vist nedenfor. Der har
samlet set ikke har været de store forskelle i udgiftsniveauet i de enkelte år. Stigningen fra budget 2015 til
2016 skyldes alene omorganisering af Visitation og hjælpemidler til Sundhed og Omsorg.
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Alle tal beløb i 2016-prisniveau

År 2012
Regnskab

År 2013
Regnskab

År 2014
Regnskab

År 2015
År 2016
Budget Basisbudget

Regnskab/budget – ældre
Pleje og omsorg
Køkken og madservice
Demenskoordinering
Uddannelseskoordinering
Ældre, Service - div. udg.
Ældre, myndighed (hjælpemidler)
Boliger
Regnskab/budget - ældre i alt

258.291.098
4.510.285
4.401.588
7.743.493
201.476
0
-7.321.315
267.826.625

248.708.645
1.469.991
4.943.422
10.288.085
145.565
0
-6.717.664
258.838.045

251.503.551
508.501
4.702.552
9.622.017
245.954
0
-6.778.167
259.804.408

252.768.633
787.980
3.949.121
12.547.523
284.247
0
-9.435.107
260.902.396

245.966.324
808.264
3.922.344
12.577.065
277.167
19.822.347
-9.219.228
274.154.283

Regnskab/budget - sundhed
Medfinansiering af aktiviteter
Sundhedsfremme / forebyggelse
Sundhed, andre udgifter
Tandplejen
Træning og aktiviteter
Regnskab/budget - sundhed i alt

148.539.867
2.492.781
3.973.604
18.266.975
26.256.952
199.530.178

152.475.133
2.354.475
4.762.624
18.514.485
43.877.745
221.984.462

152.766.500
1.826.245
3.500.020
18.054.925
42.492.927
218.640.617

152.776.869
3.687.865
4.207.574
17.713.786
44.965.403
223.351.496

152.087.897
2.828.218
4.175.503
17.597.625
45.410.686
222.099.929

Regnskab/budget i alt

467.356.804

480.822.507

478.445.025

484.253.892

496.254.212

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.

Udvikling i aldersgrupper (2014=index 100)

115
95
75
År 2014

År 2015
0-16 år

År 2016
17-25 år

År 2018
26-64 år

År 2020

År 2025

65+ år

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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5.2 Sundhedsområdet
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:
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 understøttet
af et budget på ca. 800.000 kr. Der er brugerbetaling på deltagelse i disse aktiviteter.
Medfinansiering m.v.:
Derudover dækker sundhedsudgifterne også den kommunale medfinansiering af sygehusudgifter,
lægebesøg m.v., vederlagsfri fysioterapi samt forskellige sundhedsrelaterede udgifter. Der er i budget 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 (Se
analyserapport s. 17)
Udviklingen i de samlede udgifter til sundhedsområdet fremgår af nedenstående figur. Den viser resultatet af
regnskab 2012-2014 samt vedtaget budget 2015 og basisbudget 2016, alle beløb er fremskrevet til 2016prisniveau. Bortset fra 2012 er det meget små forskelle mellem de enkelte år.
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Udvikling i udgifter til sundhedsområdet - i 2016-prisniveau

230.000.000
220.000.000
210.000.000
200.000.000
190.000.000
180.000.000

År 2012

År 2013

År 2014

År 2015

År 2016

5.3 Ældreområdet
Det samlede budget til området udgør i 2015 på 260,9 mio. kr.
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 dette er fjernet i budgettet for 2015.
Ældreområdet har siden 2007 gennemført en lang række effektiviseringstiltag, der beskrives i
analyserapporten s. 24-31. Det er tydeligt ved sammenligning, at Syddjurs Kommunes ældrepleje er blandt
de mest driftseffektive, foruden at have nedbragt forbruget over de seneste år.
Udviklingen i de samlede udgifter til ældreområdet fremgår af nedenstående figur. Den viser resultatet af
regnskab 2012-2014 samt vedtaget budget 2015 og basisbudget 2016, alle beløb er fremskrevet til 2016prisniveau. Årsagen til stigningen i basisbudget 2016 er flytningen af visitation og hjælpemidler til sundhedsog omsorgschefens ansvarsområde. Det lidt højere udgiftsniveau i 2012 er især på pleje og
omsorgsområdet.

Udvikling i udgifter til ældreområdet - i 2016-prisniveau
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6. Forslag
6.1 Forslag på sundhedsområdet
Nr.

Forslag

Formål

Effekt/konsekvens

Forudsætninger

Økonomisk
potentiale

1

Vederlagsfri
fysioterapi

Modvirke et
stigende
udgiftspres på
ordningen.

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

Kommunes eget
tilbud på
ordningen har
krævet
organisationstilpas
ning 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/pr
oduktivitetssøgning.
Optimal
udnyttelse af
kompetencer og
ressourcer.

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

Usikkerheden er,
at man ikke
kender
udviklingen i
omfanget af
tilgangen til det
kommunale tilbud
(borgerens frie
valg)
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6.1.1 Vederlagsfri Fysioterapi
Kommunen mulighed for udgiftsstyring på området er begrænse , 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. De 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 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.

6.1.2 Den kommunale tandpleje
Den demografiske udvikling indikerer, at der fremadrettet er et statistisk beregnet reduktionspotentiale på
tandplejeområdet på i alt 1.2 mio. kr. Den demografiske regulering af budgettet har i udgangspunktet ingen
servicemæssige konsekvenser, da udgiften på barn fastholdes.
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.

Kommunal tandpleje
kr. pr. indbygger 0-17 år

2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00

Syddjurs
Kommune

Sammenligni
ngsgruppen

Region
Midtjylland

Hele landet

Regnskab 2013 Udgift i alt pr.
indbygger i aldersgruppen 0-17 år

2.262,00

1.878,00

1.956,00

1.777,00

Budget 2014

1.987,00

1.897,00

1.885,00

1.769,00

Regnskab 2014

2.071,00

1.858,00

1.829,00

1.759,00

Budget 2015

2.080,00

1.951,00

1.920,00

1.804,00

Syddjurs kommunes tandpleje driver endvidere den fælleskommunale tandreguleringsordning.
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6.1.3 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 vores
myndighedsområder.(hjemmehjælp, sygepleje, genoptræning og rehabilitering)
Tværsektorielt samarbejde og koordinering, herunder kendskab til kommunens akutte
sundhedsfunktioner.
Fleksible akutpladser – Rehabiliteringsafdeling/borgerens hjem.
Fremtidig hjemmesygepleje – roller, udnyttelse af specialkompetencer.
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6.2 Forslag ældreområdet
Nr. Forslag
Formål

1.

Ændret
demografiregul
ering
ældreområdet.
Der lægges op
til ændret
demografimode
l, der tager
højde for sund
aldring.
Modellen
baseres på
KORA ´s
beskrivelse af
demografimode
ller på
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.

Effekt/konsekvens

Forudsætninger

Økonomisk
potentiale

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

Teknisk model

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

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
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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 ses
at være lavt i forhold til
sammenligningskommu
nerne.

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

2 mio. kr.
årligt

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

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

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

Strukturændrin
ger plejeboliger
- Scenarie 2 nedlæggelse af
Ringparkens
plejeboliger i
2017 i
forbindelse
med den
vedtagne
udbygningspla
n for boliger i
Rønde og
Kolind.
Samtidig
foreslås en
renovering af
dagcentret i
Ringparken, så
rammerne for
træningstilbud

Ringparkens
plejeboliger er
kommunens ældste
plejeboliger og
indretningsmæssigt
ikke de bedst egnede til
formålet. Ses der på
befolkningsfremskrivnin
gen 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

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.

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
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og
brugerstyrede
aktiviteter
forbedres.

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.

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.
Brugerinddragels
e i renovering af
dagcenter og
koordinering med
børneområdet om
anvendelse af
fælles
centerfaciliteter.

4.

Strukturændrin
ger plejeboliger
Scenarie 2
fortsat.
Samlet opnås
en billigere drift
af
plejeboligområ
det

Den ændrede struktur
med samling af
plejeboliger i større
enheder medfører
reduktion 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
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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
velfærdsteknol
ogi 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.
Der er potentiale i
yderligere investering
på området ligesom der
er behov for at
udskiftning og
opdatering af
teknologiks udstyr.

4,7 mio. kr.

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

(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
telesundhedsområd
et.

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

Beregning af
gevinstrealiser
ing vil ske i
forhold til de
konkrete
indsatser og
ud fra
nationale
beregningsmo
deller, hvor
disse er
kendte.
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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 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 på ældreområdet og her især hjemmehjælpsområdet viser, at der har været en stigning
i de visiterede timer trods rehabiliteringstiltag og bedre teknologi i hjemmeplejen. Det vurderes, at udover
flere ældre borgere, er den tidligere udskrivelse fra hospitalerne og dermed et øget behov for pleje herefter
en del af forklaringen.
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.
Disse modeller tager udgangspunkt i aldersgrupperne 70-årige, 80-årige og 90-årige samt et varierende
udgiftsbehov pr. aldersgruppe. Derudover er der 2 niveauer af modellen.
Modellerne er så udbygget med en model 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).

6.2.2 Reduktion i serviceniveau
Alle statistikker på ældreområdet viser at kommunen driftsudgifter pr. borger på ældreområdet ligger meget
lavt i forhold til sammenligningskommunerne. Årsagen hertil er at der igennem en årrække allerede er
gennemført en lang række reduktioner i serviceniveau samt tid til ydelser. Dette afspejler sig også i niveauet
for tildeling af varig hjemmehjælp i Syddjurs kommune ligeledes er på et lavt niveau i forhold til
sammenligningskommunerne. Nedenfor er vist en opgørelse over normering pr. 100 ældre, hvor kommunen
tilsvarende ligger lavest.

Personale pr. 1oo ældre

Normering ældreomsorg i alt 2009-2015
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Syddjurs Kommune

95,6

82,6

80,7

71,3

70,5

67,2

Smnl. gruppen

108,0

103,4

97,8

92,4

88,7

85,0

Region Midtjylland

115,9

113,7

106,7

97,9

93,7

87,6

Hele
landet

108,6

108,2

101,2

94,6

89,6

85,8

Det er derfor yderst vanskeligt at pege på reduktioner på området. Såfremt der skal være forslag, vil det
være at ændre frekvensen for hjælp til rengøring fra hver anden uge til hver tredje uge. Denne ændring vil
med det nuværende antal brugere betyde en besparelse på 2 mio. kr. på årsbasis.
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6.2.3 Strukturændringer på plejeboligområdet
Der indregnes en udfasning af plejeboligerne Ringparken i Ryomgård. Det er kommunens ældste
plejeboliger og indretningsmæssigt ikke de bedst egnede til formålet. Ifl. befolkningsfremskrivningen 20142026 i lokalområdet ses 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 dagcentret, herunder inddragelse af tidligere
produktionskøkken til ny og mere rummelig centersal. Målet er at skabe bedre rammer for en række
brugerstyrede aktiviteter og sundhedsfremmede tiltag for de mange ”yngre” ældre i området.
Det foreslås, at finansiering hertil sker ved en fordeling af afsatte midler til renovering af dagcenter
Bakkegården i Ebeltoft i 2017.

Ringparken,
Ryomgaard

Frejasvænge, Kolind

Lindebo, Mørke
NORD

VEST

ØST
Rosengården,
Hornslet
Rønde Plejecenter,
Rønde

SYD

Lyngparken,
Knebel

Søhusparken,
Ebeltoft

Med denne plan opnås en dækningsgrad for plejeboliger på 13,5%. 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 midler på 4,7 mio. kr. i 2018 i investeringsoversigten til
udvidelse af Lyngparkens plejeboliger tages ud.

7. Bemærkninger i øvrigt
Da analyserapporten er udarbejdet internt, er der ikke stillet forslag, som ikke inddrages. For yderligere
uddybning af områderne, styringsstruktur og historik anbefales budgetanalysen, der er en grundig
gennemgang af områdets aktivitet og forbrug.

Budgetanalyse af ældre - og sundhedsområdet -15.06.2015.pdf

20

Budgetanalyse
Familieområdet
Muligheder for udvikling af opgaver og
tilvejebringelse af økonomisk råderum
Syddjurs Kommune - juni 2015
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1. Indledning
Som del af aftalen for budget 2015 besluttede Byrådet i Syddjurs Kommune i efteråret 2014 at udarbejde en
analyse, der peger på muligheder for udvikling af kommunens opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk
råderum.
Uddrag af budgetaftalen:

”Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling
At der inden juni 2015 udarbejdes en analyse, der peger på muligheder for udvikling af kommunens
opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum. Analysen skal i et flerårigt perspektiv (fra 1 – 10 år)
pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at tilvejebringe et økonomisk
råderum.
Analysen skal have fokus på muligheden for gennem internt innovationsarbejde – og samarbejde med
andre offentlige og private aktører, at kunne optimere driften.
Afrapportering skal ske senest juni 2015 til det samlede byråd, således at afrapporteringen kan indgå i
budgetdrøftelserne for 2016. For så vidt angår skole- og dagtilbudsområderne afrapporteres maj 2015,
således at eventuel beslutning kan få budgetmæssig virkning fra august 2016.
Politisk styregruppe for analysen er økonomiudvalget, der også vil få en særlig rolle omkring fremdriften i
analyserne.
Byrådet tænkes involveret løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser, ligesom
Byrådet skal politisk behandle eventuelt forslag med budgetmæssige konsekvenser.
Direktionen vil være administrativ styregruppe for analyserne, og skal bl.a. sikre en tværgående forankring
af analyserne såvel som innovationsindsatsen gennem bl.a. koncernledelsen.
Der kan tilknyttes ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf, efter nærmere
godkendelse i økonomiudvalget.”

Det er 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 skal levere 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.
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2. Opsummering
Analysen på familieområdet har samlet skulle pege på mulige reduktioner på området for 20 mio. kr. i 2018.
Samlet har analysen afdækket følgende forslag, som har et samlet varigt reduktionspotentiale på 20 mio. kr.
i 2018.
Nr.
1
2
3
4

Forslag
Investering i tidlige forebyggende indsatser
Reduktion af PPR og Sundhedsplejen
Reduktion i udgifter til anbringelser
Reduktion i udgifter til efterværn

I alt

Økonomisk potentiale
9,6 mio. kr.
1,1 mio. kr.
5,5 mio. kr.
3,8 mio. kr.
20 mio. kr.

3. 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
Christina Kaae Simonsen har været ansvarlig for udarbejdelsen af analysen. Analysen er udarbejdet i
samspil med KL’s konsulentvirksomhed KLK, som selvstændigt har analyseret følgende områder;
•
•

•
•

Tilbudsviften ift. de enkelte målgrupper – overblik og effekt
Organisering, kvalitet og tilbud hos kommunens egne leverandører på området med henblik på mere
effektiv arbejdstilrettelæggelse, smidighed i forhold til børnene, de unge og familiernes behov, som
de kommer til udtryk i visitation, inddragelse af viden fra udførerenhederne i myndighedssagsbehandlingen og effektiv økonomisk styring
Kobling mellem børnefysioterapeuter og kommunens øvrige fysioterapitilbud
Kobling til og samarbejde med andre fagområder herunder særligt skole- og dagtilbud,
beskæftigelse og voksen- og handicapområdet.

Udover økonomiske nøgletal og centrale dokumenter for området er KLK’s analyse baseret på en lang
række aktiviteter og involvering af både ledere og medarbejdere på området;
• ledere og medarbejdere på kommunens udførerenheder på området (et til to interviews). Disse
interviews kombineret med et besøg i Familieværket
• ledere og rådgivere på myndighedsområdet
• interviews med lederne fra børnefysioterapi og kommunens øvrige tilbud om fysioterapi
• Leder og medarbejdere fra PPR (i alt kun ét interview, fælles med analysen på Skole- og
dagtilbudsområdet)

4. Læsevejledning
Rapporten består af 2 dele:
Kort om området
Del 1 beskriver udvalgte økonomistyringsmæssige forhold for området. Her fremgår økonomi og nøgletal,
samt andre faktuelle forhold, der giver et indblik i områdets overordnede økonomiske struktur.
Forslag og potentialer
Del 2 præsenterer de konkrete forslag. I præsentationen fremstilles hvert forslag med en kort beskrivelse,
herunder vurderes forslaget effekt, forudsætninger og økonomisk potentiale.
Analyserapporten fra KLK er vedlagt som bilag.
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5. Kort om 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.
Familieområdet er organiseret i enhederne:
• Myndighedsafdelingen (Myndighedsområde for udsatte børn og unge samt børn og unge med
funktionsnedsættelse)
• Sundhedsplejen
• Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
• Familieværket (Udførerenhed - herunder døgntilbud for unge)
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 pris og lønregulering og politiske beslutninger. Mens
budgetrammen til anbringelser er beregnet på baggrund af forventede antal og gennemsnitspriser
for de forskellige anbringelsestyper.
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”.

Det samlede budget for familieområdet er på ca. 148 mio. kr., hvilket fordeler sig som vist i diagrammet
nedenfor;
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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.
Familieområdets budget er sammensat som følger;
R2012

R2013

R2014

B2015

10,6

11,2

9,3

9,4

0,0

0,0

0,7

0,8

1,8

1,9

1,8

2,1

5,9

5,7

6,2

6,1

5,5

6,8

5,8

4,9

49,8

56,9

54,1

48,8

42,9

39,6

35,2

29,0

Pædagogisk-psykologisk rådgivning m.v.
Specialpædagogisk bistand til børn i
førskolealderen
Kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning
Kommunal sundhedstjeneste
Særlige dagtilbud og særlige klubber
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og
unge
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

26

28,3

33,5

27,6

26,3

1,5

1,4

1,6

1,6

4,4

7,4

6,4

6,0

16,6

16,4

15,0

16,1

165,1

175,5

159,5

148,2

Døgninstitutioner for børn og unge
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
Sociale formål
I alt
Familieværket
Familieværket varetager familiebehandling, støtte-/kontaktpersonordninger, praktisk pædagogisk bistand i
hjemmet m.v.. Familieværket skal medvirke til at undgå døgnanbringelser. Familieværkets budget skal ses i
sammenhæng med det øvrige budget til forebyggende foranstaltninger, idet pengene principielt følger med
visitationen af opgaver jf. Familieværkets ydelseskatalog. Det tildelte budget vil derfor variere afhængigt af
de opgaver som Familieværket bliver bedt om at løse.
Demografi
Syddjurs Kommune oplever en nedgang i antallet af børn og unge, og denne udvikling forventes at fortsætte
de kommende år. Samlet forventes en nedgang på 6 % for gruppen 0 – 22 årige frem mod 2018.
Ændring antal børn og unge i forhold til 2015 (akkumuleret)

0-6 årige
7-14 årige
15-18 årige
19-22 årige
0-22 årige

2016

2017

2018

-90
-102
-39
6
-224

-152
-182
-104
4
-433

-284
-161
-220
17
-648

Et fald i målgruppen forventes at medføre en mindre tilgang af udsatte børn.
Erfaringer viser, at ca. 1/10 af en kommunes børn og unge kommer i kontakt med familieområdet i løbet
af ét år, og udviklingen i kommunens demografi har således også betydning for ressourcetrækket på
området.
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Gevinstrealiseringen afhænger foruden investeringerne i nye måder at arbejde på også i høj grad af en intensivering af det tværgående samarbejde
mellem velfærdsområderne i Syddjurs Kommune. Således vil familieområdet og skole- dagtilbudsområdet i langt højere grad end det i dag er tilfældet,
kunne samarbejde på nye måder om udsatte børn og unge. Eksempelvis i gennem socialrådgivere på skolerne.
Gevinstrealiseringen afhænger desuden af udarbejdelsen af en forsyningsstrategi og en reorganisering af Familieværket, som det beskrives i KLK’s
analyse (jf. bilag).

Familieafdelingen vurderer, at der med investeringer på 7 mio. kr. over de kommende år kan realiseres et økonomisk potentiale på 27 mio. kr. i
perioden 2016 – 2018. Investeringerne giver mulighed for, at PPR, Sundhedsplejen og myndighedsområdet kan arbejde langt mere målrettet mod en
tidlig og forebyggende indsats frem for først at afhjælpe udsatte børn, unge og familiers problematikker, når foranstaltningsbehovet er opstået.
Samtidigt giver et styrket myndighedsområde mulighed for, at sætte intensivt ind overfor børn og unge med særlige behov, investere i barnets positive
udvikling og læring og følge hyppigt op, så vi sikrer effekten af de iværksatte indsatser. Familieafdelingens beregninger viser, at der kan realiseres et
nettopotentiale på 20 mio. kr. i 2018.

Familieafdelingen vurderer på baggrund af egne beregninger, og med henvisning til KLKs sektorrapport, at der med yderligere målrettede investeringer
i en styrket indsats på myndighedsområdet, kan realiseres et betydeligt potentiale.

Den positive bevægelse i udgiftsniveauet de seneste halvandet år er dels resultatet af et intensivt strategisk fokus på tidlige forebyggende indsatser, og
dels et resultat af en investering i en opnormering af myndighedsafdelingen. De gode socialfaglige og økonomiske resultater med tidlige indsatser og
opnormering i antallet af socialrådgivere ses i flere kommuner.

Baggrund for forslagene
Familieafdelingen vurderer, at der med de rette investeringer er gode muligheder for at fortsætte den markante positive bevægelse i familieområdets
udgiftsniveau, som har fundet sted siden foråret 2014.

For en mere detaljeret beskrivelse af forslagene henvises i øvrigt til bilagsmaterialet.

Der gives en vurdering af forslagets effekt, forudsætninger og det forventede økonomiske potentiale.
For flere af forslagene fremgår et højere økonomisk potentiale af KLK’s analyse (se vedlagte bilag). Chefen for området har vurderet potentialet, og har
herefter fastsat det potentiale det forventes at kunne realiseres i årene 2016-2018.

I dette afsnit fremgår en oversigt over de konkrete forslag på familieområdet, der kan indgå i den videre politiske drøftelse.

6. Forslag

Forslag

Investering i tidlige
forebyggende
indsatser

Nr.

1

PPR, Sundhedsplejen og
socialrådgivere optimerer det
tværfaglige samarbejde, bl.a. på
skolerne, samtidigt med, at tungere
foranstaltningsbehov dækkes af
målrettede effektive og kortvarige
indsatser i overensstemmelse med
”Den Svenske Model”.

Realiseringen af potentialerne sker
gennem en investering i tidlige
forebyggende indsatser i
overensstemmelse med
familieområdets erfaringer fra de
seneste år, og erfaringer fra bl.a.
Herning Kommune

Med henvisning til KLK-rapporten
foreslås en regulering af
familieområdets budgetgrundlag i
overensstemmelse med den
demografiske udvikling og
udgiftsbehovet.

Formål og beskrivelse

Såfremt sagstallet i
Familieafdelingen udvikler sig
proportionalt med det faldende
børnetal, vil afdelingens
serviceniveau fremstå
uændret.

Det der i dag foregår som
længerevarende
foranstaltningsindsatser søges
afløst af korte intensive forløb
med hyppig opfølgning og et
skarpt fokus på effekt.

Indsatserne omlægges
således, at Familieafdelingens
aktiviteter i stadigt højere grad
foregår med et tidligt og
forebyggende perspektiv.

Effekt/konsekvens

En styrket indsats på
myndighedsområdet
forudsætter, at hver enkelt
rådgiver på
myndighedsområdet kan
opretholde et meget lavt
sagstal (15 – 20 sager),
og til gengæld arbejde
intensivt med at
nedbringe

For at fastholde det
aktuelle serviceniveau er
det en forudsætning, at
Familieafdelingens
indsatser omlægges til
tidlige og forebyggende
aktiviteter.
Der kræves investeringer
i:
• En opnormering af
myndighedsområdet i
overensstemmelse
med ”Den Svenske
Model”.
• Nye indsatsområder
for Sundhedsplejen
og PPR.
• Socialrådgivere på
skolerne

Forudsætninger

Nye opgaver i
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Styrket indsats
på
myndighedsomr
ådet vil blive
udrullet på 6 af
18
sagsstammer,
dvs. 1/3 af
sagerne, og der
vil samtidig ske
en opnormering
af den faglige
ledelse:
-3,3 mio. kr.

Regulering jf.
beregnet
Udgiftsbehov:
(Budget 2015
fratrukket
budgetreduktion
er i 2016 på 7,5
mio.kr.):
8.5 mio. kr.

Regulering jfr.
demografi:
7.5 mio. kr.

Potentiale

Familieområdets resultater slår i høj grad igennem som reducerede behov for specielle indsatser på almenområdet. Et intensiveret fokus på tidlige
indsatser vil således kunne afspejles i eksempelvis et reduceret behov for specialundervisning i almenskolen. Ligeledes vil et intensiveret samarbejde
mellem familieområdet og skole- dagtilbudsområdet i højere grad kunne forberede udsatte børn og unge på en voksentilværelse med uddannelse og
selvforsørgelse. Derved bliver behovet for tilbud efter LAB-loven i Jobcentret reduceret. Omvendt vil et intensiveret samarbejde mellem familieområdet
og jobcentret kunne afhjælpe sociale og beskæftigelsesmæssige problemstillinger i udsatte familier med en positiv effekt på børnenes trivsel og
muligheder til følge. Det er således familieafdelingens klare opfattelse, at der eksisterer et stort økonomisk potentiale i, at samarbejdet omkring tidlige
og fokuserede indsatser i det sociale kredsløb intensiveres på alle områder.

2

Reduktion af PPR
og
Sundhedsplejen

Syddjurs Kommune har gennem de

Reduktion af PPR og
Sundhedsplejen i henhold til den
demografiske udvikling.

Såfremt der kan
gevinstrealiseres ved et
faldende børnetal, vil
serviceniveauet fremstå
uændret

Socialrådgivere på
skolerne kan i et
tværfagligt og
tværsektorielt samarbejde
afdække og afhjælpe, at
mindre problematikker
vokser til
foranstaltningsbehov.
Ingen særlige
forudsætninger

PPR skal i højere grad
bidrage til at afhjælpe
udsatte børns
problematikker i skole- og
dagtilbudsregi, så vi opnår
forbedrede resultater ift.
inklusion. En investering i
PPR kan f.eks. bidrage til
en hurtigere respons på
faresignaler som højt
skolefravær og andre tegn
på mistrivsel.

Sundhedsplejen skal i
højere grad bidrage til at
afhjælpe sundheds- og
livsstilsmæssige
problematikker i udsatte
familier inden
problemerne vokser til
foranstaltningsbehov.

foranstaltningsbehovet i
hver enkelt sag. I dag er
det gennemsnitlige
sagstal 36 sager pr.
socialrådgiver.

Reduktion af
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Reduktion af
Sundhedsplejen:
0,4 mio. kr.

Potentiale:
9,6 mio. kr.

Socialrådgivere
på skolerne:
-2 mio. kr., 4
rådgivere

Nye opgaver i
PPR:
-0,7 mio. kr.

Sundhedsplejen:
-0,4 mio. kr.

3

Reduktion i
udgifter til
anbringelser

BDO har konkluderet, at
lovgivningens muligheder i dag kun i
yderst beskedent omfang udnyttes.

BDO har for Familieafdelingen i
foråret 2015 gennemført en
undersøgelse af, i hvor høj grad
lovgivningens muligheder for at
opkræve egenbetaling i
anbringelsessager udnyttes.

Opgørelser over
belægningsprocenten på Ungehuset
i Feldballeviser en belægning på
53,9 % i 2014 og 56,8 % i 2015. En
undersøgelse blandt
Familieafdelingens rådgivere af
potentielle nye unge i Ungehusene
viser, at der aktuelt ikke forudses at
være nye unge på vej til ophold i
Ungehuset i Feldballe. Det er
Familieafdelingens konklusion, at der
ikke eksisterer den nødvendige
økonomiske volumen til at opretholde
en bæredygtig døgninstitution i eget
regi.

Et fagligt skøn i flere konkrete
kontrakter med plejefamilier
indikerer, at der er grundlag for at
reducere det generelle niveau for
tildeling af vederlag for plejeopgaver
blandt kommunens plejefamilier i et
omfang af 1 vederlag i gennemsnit.

senere år oplevet et markant
faldende børnetal. Udviklingen
tilsiger, at Sundhedsplejen og PPR
som følge heraf tilpasses i et omfang
af i alt 1,1 mio. kr. jfr. egne
beregninger.

En udnyttelse af det fulde
potentiale for egenbetaling i

En fysisk nedlæggelse af
Ungehuset i Feldballe vil
forventeligt reducere
kommunens udgifter på
døgninstitutionsområdet, da
det i de seneste 1½ år ikke
har været muligt at opretholde
et økonomisk bæredygtigt
eget tilbud, og aktuelt ikke ser
ud til at være det i fremtiden.
Bygningerne frigøres til
disponering for Team
Ejendomme. Nedlæggelsen
giver afsæt for en omlægning
af anbringelserne således, at
der i endnu højere grad kan
arbejdes med ”Den Svenske
Model” med korte intensive og
målrettede anbringelsesforløb,
når det er nødvendigt, frem for
lange anbringelser på
døgninstitution.

Ved en generel reduktion i
vederlagsniveauet må det
forudses, at der kan opstå
vanskeligheder ved at
rekruttere nye plejefamilier,
ligesom samarbejdet med de
eksisterende kan blive
udfordret

Det er en forudsætning for
at opkræve egenbetaling i
anbringelsessager, at der
gennemføres en
trangsberegning.
Familieafdelingen
skønner, at der typisk kan
opkræves egenbetaling i
anbringelsessager med
anbragte unge i
efterværn, og
anbringelser på kost- og
efterskoler.

For at styrke
anbringelsesområdet og
arbejde efter den svenske
model (ned af
indsatstrappen) foreslås
investering i en
anbringelseskonsulent,
som i tæt samarbejde
med socialrådgiver, PPR
og skolerne, sikrer
fremdriften i indsatsen så
vi opnår de tilsigtede
effekter med indsatserne.

Det er en forudsætning, at
reduktionen af vederlag
sker efter en konkret
vurdering i hver enkelt
sag ved genforhandling af
kontrakt.

I alt
5,5 mio. kr.
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Potentiale i
fysisk
nedlæggelse af
Ungehuset i
Feldballe: 4,6
mio. kr. Udgifter
til anden
anbringelse af
eksisterende
unge anbragte: 3 mio. kr.
Potentiale:
Ca. 1,5 mio. kr.

Styrkelse af
anbringelsesomr
ådet med en
anbringelseskon
sulent:
-0,6 mio. kr.

Øget brug af
egenbetaling i
anbringelsessag
er:
0,5 mio. kr.

I alt:
1,1 mio. kr.
Reduktion med
1 vederlag i
gennemsnit:
4.1 mio. kr.

PPR: 0,7 mio.
kr.

4

Måltal for
reduktion i udgifter
til efterværn med
25 %.

I overensstemmelse med KLKs
rapport vurderer Familieafdelingen,
at der er grundlag for en opstramning
og øget stringens i praksis for
tildeling af ydelser efter
Servicelovens bestemmelser om
efterværn til unge over 18 år. (§ 76).

BDO har beregnet et teoretisk
potentiale på i alt 2.8 mio. kr.

Der opnås en generelt
strammere praksis for tildeling
af efterværn således, at det
primært er de 0-17 årige, der
tildeles ydelser efter
Servicelovens bestemmelser
på familieområdet, mens unge
over 18 år med særlige behov

anbringelsessager vil udfordre
samarbejdet mellem
Familieafdelingen og de
involverede familier om at
etablere og opretholde frivillige
anbringelser.

Det konkrete potentiale i
en fysisk lukning af
Ungehuset i Feldballe
afhænger helt af det til
enhver tid aktuelle
anbringelsesbehov. Det
må dog konstateres, at
Ungehusets egne
beregninger for, hvad et
bæredygtigt ungehus vil
beløbe sig til, placerer
Ungehuset på
takstmæssigt niveau med
de mest specialiserede
sociale tilbud. Det
vurderes derfor, at der
ikke er fagligt og
økonomisk belæg for at
opretholde et døgntilbud i
eget regi i Syddjurs
Kommune.
Der skal i hver enkelt sag
ske en konkret faglig
vurdering af grundlaget
for at tildele eller
opretholde tilbud efter
bestemmelserne om
efterværn.

Familieafdelingen har
medio 2015 ca. 30 af
disse typer anbringelser.
BDO operer med et
potentiale på omkring
35.000 kr. pr. år i hver
sag. I og med der
samtidigt forudsættes
store besparelser på
efterværn, sættes
potentialet herefter.
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Ca. 3,8 mio. kr.

Familieafdelingen har i 2015
disponerede udgifter til efterværn,
hvor Syddjurs er betalingskommune
for knapt 14 mio. kr.
Familieafdelingen vurderer, at der
kan ske en opstramning for tildeling
af efterværn svarene til ca. 1/4 af
udgifterne.

i højere grad tilbydes
sammenhængende indsatser
efter SEL loven og LAB-loven.

En opstramning i
tilgangen til efterværn
forudsætter endvidere, at
Familieafdelingens
indsatser har den
fornødne effekt i
aldersgruppen af 0-17
årige, så behovet for
efterværn reduceres.
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Budgetanalyse
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1. Indledning
Som del af aftalen for budget 2015 besluttede Byrådet i efteråret 2014 at udarbejde en analyse, der peger på
muligheder for udvikling af kommunens opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum.
Uddrag af budgetaftalen:

”Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling
At der inden juni 2015 udarbejdes en analyse, der peger på muligheder for udvikling af kommunens
opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum. Analysen skal i et flerårigt perspektiv (fra 1 – 10 år)
pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at tilvejebringe et økonomisk
råderum.
Analysen skal have fokus på muligheden for gennem internt innovationsarbejde – og samarbejde med
andre offentlige og private aktører, at kunne optimere driften.
Afrapportering skal ske senest juni 2015 til det samlede byråd, således at afrapporteringen kan indgå i
budgetdrøftelserne for 2016. For så vidt angår skole- og dagtilbudsområderne afrapporteres maj 2015,
således at eventuel beslutning kan få budgetmæssig virkning fra august 2016.
Politisk styregruppe for analysen er økonomiudvalget, der også vil få en særlig rolle omkring fremdriften i
analyserne.
Byrådet tænkes involveret løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser, ligesom
Byrådet skal politisk behandle eventuelt forslag med budgetmæssige konsekvenser.
Direktionen vil være administrativ styregruppe for analyserne, og skal bl.a. sikre en tværgående forankring
af analyserne såvel som innovationsindsatsen gennem bl.a. koncernledelsen.
Der kan tilknyttes ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf, efter nærmere
godkendelse i økonomiudvalget.”

Det er 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 skal levere 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.
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2. Opsummering
På baggrund af analysearbejdet peger voksenhandicapområdet på en række forslag, der samlet set har et
økonomisk potentiale på 14,9 mio. kr.
Her ses en oversigt over forslagene med økonomisk potentiale i 2018. Forslagene uddybes i afsnit 6.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Forslag
Styrket Myndighed
Ændret serviceniveau på BPA
Omlægning af Strandgårdshøj
Fastholdelse af Socialt Akuttilbud
Sammenlægning af Gransvinget og Skovparken
Udmøntning af Rammeaftale fra Region Midtjylland
Aktivitetstilbud §104 ændret serviceniveau ift. psykisk syge og udsatte
Fra bostøtte til mentorindsats

I alt

Potentiale 2018
- 1,40 mio. kr.
6,00 mio. kr.
4,8 mio. kr.0
1,40 mio. kr.
2,40 mio. kr.
0,30 mio. kr.
1,40 mio. kr.
14,9 mio. kr.

3. Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse
Arbejdet med analysen har været forankret politisk i Byråd, Økonomiudvalg (politisk styregruppe) og
fagudvalg. Direktionen har været administrativ styregruppe. Chefen for området har været ansvarlig for selve
udarbejdelsen af analysen, herunder sikring af medarbejderinddragelsen på eget område. Endelig er
Hovedudvalget orienteret løbende om processen.
Analysearbejdet er igangsat af chefen for området med udgangspunkt i det besluttede kommissorie. De
konkrete forslag er fremkommet via analysearbejde i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forskellige
kommunale afdelinger (Staben under Social- og beskæftigelseschefen, Voksen-handicap, Økonomisk
sekretariat og Ledelsessekretariat). Fra arbejdsgruppen er der desuden indhentet forslag og kommentarer
fra medarbejdere og ledere fra Voksen-handicapområdet. Endelig har arbejdsgruppen haft drøftelser med
medarbejdere og ledere fra andre områder om mulige tværgående forslag.
Med henblik på at sikre ekstern vurdering af analyseområdet og de økonomiske potentialer har KL’s
Konsulentvirksomhed (KLK) bidraget til arbejdet. Chefen for området har inddraget elementer fra KLK’s
rapport - der i øvrigt kan findes i sin helhed i bilagsmaterialet.

4. Læsevejledning
Rapporten består af 2 dele:
Kort om området
Del 1 beskriver udvalgte økonomistyringsmæssige forhold for området. Her fremgår økonomi og nøgletal,
samt andre faktuelle forhold, der giver et indblik i områdets overordnede økonomiske struktur.
Forslag og potentialer
Del 2 præsenterer de konkrete forslag. I præsentationen fremstilles hvert forslag med en kort beskrivelse,
herunder vurderes forslaget effekt, forudsætninger og økonomisk potentiale.
Udover selve rapporten er der vedlagt et bilag, der indeholder en mere detaljeret beskrivelse og analyse af
de enkelte forslag. Desuden er KLK’s rapport vedlagt.
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5. Kort om området
Økonomi og nøgletal
Voksenhandicapområdet dækker over tilbud, indsatser og tilskud til voksne handicappede og
udviklingshæmmede, 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 %.
Kommunens udgifter på socialområdet fordeler i budget 2015, som det fremgår af figur 1. Det bemærkes, at
førtidspensionsbudgettet behandles i rapporten for beskæftigelsesområdet.

Figur 1: Voksen/handicap, mio. kr., budget 2015 (2016-priser)

Kilde: Oplysninger fra kommunens økonomisystem.
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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.
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.
Kommunens udgifter til hjælperordninger, bla. BPA, 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 1: Oversigt over regnskab og budget for 2012–2017 (-19),
R12

R13

R14

B14

B15

B16 (19)

STU

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

Misbrugsbehandling

4,3

6,0

5,3

5,5

7,6

7,6

Dagtilbud (§§ 103, 104)

23,1

25,1

23,2

26,1

23,2

23,2

Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)

1,6

1,7

1,6

2,1

2,8

2,8

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (§ 12)
Øvrige (refusion, forebyggende for b&u, plejevederlag,
besk. ordninger)

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

Mio. kr., 2015 p/l

* Hjælpemidler og STU indgår ikke i budgettet på dette område for alle år
Kilde: KLK’s sektorrapport - Socialområder
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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.
Budgettet bliver delvist reguleret efter udviklingen i antallet af 18+ årige, hvor der ifølge kommunes egen
befolkningsprognose forventes stigning på 2 % fra 2015 til 2019. 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 8–10 mio. kr. i 2019.
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
1
2
kr. under sammenligningsgruppen og 550 kr. under niveauet for hele landet jf. Tabel 2.2 nedenfor .
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: Voksne med særlige behov, regnskab 2014
Regnskab 2014, kr. pr. 18+ årig

Syddjurs

Saml.
Gruppe1

Reg. Midt

Hele landet

Bo- og aktivitetstilbud inkl. bostøtte (§ 85)

4.282

4.849

4.781

4.990

Hjælperordninger (§§ 95, 96)

701

463

450

424

Misbrugsbehandling

157

176

204

277

Hjælpemidler

95

138

122

116

Refusioner

-174

-196

-165

-205

Socialområdet i alt

5.061

5.430

5.392

5.602

Udgiftsniveau, indeks

90

97

96

100

Beregnet udgiftsniveau, indeks

95

94

97

100

Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks

95

103

99

100

Kilde: KLK’s sektorrapport - Socialområdet

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.

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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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: Udviklingen i udgiftsniveau, socialområdet (2015 p/l)

Kilde: KLK’s sektorrapport - Socialområdet

Det er særligt udgifterne til hjælperordninger (SEL §§ 95-96) der i Syddjurs Kommune forventes at stige fra
regnskab 2014 til budget 2015.
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.
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Tabel 3: Aldersfordeling til botilbud på Socialområdet (2012)
Aldersfordeling

Syddjurs

Saml.
Gruppe1

Reg. Midt

Hele landet

Under 30 år

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

67 år og derover

16,0

12,9

10,9

12,2

Uoplyst

0,0

0,0

0,0

0,0

I alt

100,0

100,0

100,0

100,0

Under 30 år

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

I alt

100,0

100,0

100,0

100,0

Permanente botilbud (%)

Midlertidige botilbud (%)

Kilde: KLK’s sektorrapport - Socialområdet

Opgørelsen er lavet på baggrund af botilbud beliggende i Syddjurs Kommune og ikke på baggrund af
kommunens egne borgere.
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Det foreslås, at
myndighedsområdet tilføres
ekstra ressourcer i form af en
øget normering svarende til 3
årsværk med virkning fra 2016
og frem.

Antallet af sager/aktive
indsatser plus nødvendige
udviklingstiltag som
konsekvens af forslag i denne
analyse overstiger, hvad det er
muligt at løfte i forhold til den
aktuelle normering.

Nr. Forslag
Formål og beskrivelse
Styrkelse af myndighedsområdet
1 Styrket myndighed
Der er på socialområdet
udfordringer på
myndighedsområdet.

Forudsætninger
En styrket
myndighedsudøvelse er en
helt afgørende forudsætning
for, at flere af analysens
forslag lykkes.

Effekt
Forslaget giver mulighed for at
sætte fokus på flere fronter:
a. Indhentning af efterslæb i
sagsopfølgningen
Der har i flere år været et efterslæb
i sagsopfølgningen på
myndighedsområdet. Flere
ressourcer til afdelingen vil give
mulighed for at få samlet op på
”gamle” sager og samtidig
fremadrettet at sikre, at der opstilles
mål for og følges systematisk op på
indsatsen for den enkelte borger.
b. Proaktiv borgerdialog
Forslaget vil give mulighed for at
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
servicelovstilbud, men som har
behov for en forebyggende samtale
for at imødegå etablering af tilbud.
c. Bedre samspil ml. myndighed og
samarbejdspartnere
Der er behov for at sikre bedre
samspil mellem

For en mere detaljeret beskrivelse af forslagene henvises i øvrigt til bilagsmaterialet.

Der gives en vurdering af forslagets effekt, forudsætninger og det forventede økonomiske potentiale.

I dette afsnit fremgår en oversigt over de konkrete forslag på voksenhandicapområdet, der kan indgå i den videre politiske drøftelse.

6. Forslag
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-1,4 mio. kr.

Potentiale

Ændret serviceniveau på ”Borgerstyret personlig assistance” (BPA)
2 Ændret serviceniveau Kommunens udgifter på
En væsentlig del af forklaringen på
på BPA (§95-96)
området er stigende og relativt de relativt høje udgifter handler om
høje – pt. er udgifterne til BPA
opfølgning og reaktionshastighed –
50% højere end i
der handles ofte hurtigere fra
sammenlignelige kommuner.
leverandørens side, når en bevilling
skal skrives op, end når den skal
Hvis de enkelte borgeres
skrives ned.
hjælperkontrakter ændres
Effekten af forslaget vil derfor være
hurtigere i forhold til ændringer færre udgifter for kommunen.
i borgerens helbredssituation
og sundhedstilstand kan
udgifterne på området
sænkes.

myndighedssagsbehandler og
samarbejdspartnere (jobcenter,
udførerenheder, lokalpsykiatrien,
egen læge m. fl.). Hermed sikres
gode borgerforløb med systematisk
og koordineret opfølgning på
iværksatte tilbud.
Ensartet sagsbehandling
Ekstra ressourcer vil sikre tid til, at
der løbende udarbejdes
kvalitetsstandarder og faglige
retningslinjer som følger
lovgivningen og besluttede
strategier mhp. at sikre ensartet
sagsbehandling af borgerne.
Forbedret arbejdsmiljø
Den aktuelle bemanding på
myndighedsområdet har resulteret
i, at der løbende holdes
forebyggende sygesamtaler, da det
daglige arbejdspres overstiger de
afsatte ressourcer. Flere ressourcer
til derfor skabe et arbejdsmiljø, der
udvikler og fastholder kvalificerede
medarbejdere.

En del af opnormeringen i
forslag 1 knyttes til denne
indsats.

Styrket opfølgning fra
kommunens side i BPA sager.
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6 mio. kr.

4

Fastholdelse af socialt
akuttilbud i

Tilpasning af tilbud
3 Omlægning af
Strandgårdshøj

Syddjurs Kommune har fået
bevilget satspuljemidler til at

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 derfor ikke et
fleksibelt botilbud, idet
almenboligloven ikke giver
kommunen mulighed for at
udvisitere borgere (med egen
lejekontrakt), der ikke længere
profiterer af tilbuddet eller ikke
længere er omfattet af
målgruppen.

Omlægningen vil betyde, at
tilbudsviften til borgere, der har
behov for bostøtte, gøres mere
fleksibel.

Tilbuddet vil betyde:
 Flere borgere kan opretholde et

Med forslaget vil effekten være:
 Reducerede udgifter
 Bedre udnyttelse af ressourcer og
kompetencer
 Bedre tilbud/indsats til borgerne.
 Øget retssikkerhed for borgerne,
da de vil få det rigtige tilbud fra
starten.

Strandgårdshøj har i dag en
rammebevilling som rummer
bostøtte til tilbuddets beboere,
døgndækning, en aflastningsbolig,
samt udgifter til Satspuljeprojektet
”social akuttilbud”.
Rammebevillingen på 5,2 mio. kr.
bruges ikke effektivt, da den
målgruppe, der er visiteret til
bofællesskabet, ikke udfylder den
økonomiske ramme.

Den kommunale
medfinansiering til projektet er

Aflastningsboligen fastholdes i
2016 og 2017 i forbindelse
med financiering af det sociale
akuttilbud (forslag 4).

Beboere med bostøttebehov
for fortsat dækket dette.

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

De nuværende beboere bliver
boende i deres boliger med
egne lejekontrakter.

Strandgårdshøj nedlægges
som botilbud.

-
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4,8 mio. kr.

5

Sammenlægning af
Gransvinget og
Skovparken

projektperioden 20152017

De bygningsmæssige rammer
kan påvirke muligheden for
effektiv drift. Små boenheder
er ofte sårbare og giver
begrænsede muligheder for
optimal anvendelse af

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 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.

Akuttilbuddet indeholder et
socialfagligt tilbud til
mennesker med en psykisk
lidelse, 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 er
personale tilgængeligt uden for
normal arbejdstid.

oprette et socialt akuttilbud i
perioden december 2014 til
december 2017.

Sammenlægningen vil betyde:
 Borgerne (udviklingshæmmede
med højt funktionsniveau) får en
tidssvarende bolig samt lettere
adgang til aktivitetstilbud.
 Mere effektiv udnyttelse af







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.

Forslaget forudsætter
følgende:
 I forhold til de eksisterende
personalefaciliteter på
Skovparken, vil der være
mulighed for at integrere de

På baggrund af tæt opfølgning
på projektet vurderes i
sommeren 2017 behovet for at
videreføre projektets indsatser
i ordinær drift, samt behov for
en aflastningsbolig.

på 1.2 mio. kr. årligt i årene
2015-2017.
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1,4 mio. kr.

6

Udmøntning af
rammeaftale fra
Region Midtjylland

I Syddjurs Kommune er det
kun Syddjurs Bo- og
Aktivitetstilbud, der er omfattet
af rammeaftalen. Det skal dog
bemærkes, at ca. 40% af
deres pladser sælges til andre
kommuner og derfor giver det
ikke Syddjurs kommune en
besparelse. Til gengæld køber
Syddjurs kommune også en
del pladser ved andre
kommuner og specielt hos

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 20162018.

Der nedlægges således 4
pladser i alt med dette forslag.

Det foreslås, at bofællesskabet
Gransvinget (12 pladser)
lukkes, og at bofællesskabet
Skovparken (16 pladser)
udbygges med 8 pladser til 24
pladser.

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 bærdygtige.

Udmøntningen effektueres via:
 Mindre økonomi til lønninger.
 Nedsat serviceniveau i forhold til
indsatsen direkte med borgeren,
samt i samarbejdet med
borgerens netværk.
 Individuelle aktiviteter med
borgerne vil blive reduceret.

personaleressourcer.
 Bedre mulighed for sparring og
supervision.
 En større medarbejdergruppe vil
kunne medvirke til større stabilitet
og mindre sårbarhed over for
sygefravær
 De nuværende beboere skal
flyttes til Ryomgård.
 Nye borgeres ønske om at bo i
Ebeltoft vil ikke længere kunne
tilgodeses.

For at imødekomme
takstnedsættelsen vil Syddjurs
Bo og Aktivitetstilbud
igangsætte en proces:
 Hvor der i fællesskab internt i
organisationen bliver set på
den nye virkelighed og på
hvordan der kan skabes nye
muligheder.
 Med relevante
samarbejdspartnere med
henblik på at koordinere og
tilpasse indsatsplaner og
handleplaner ud fra de nye
vilkår.

Hvis processen igangsættes i
2016, forventes byggeriet at
kunne stå færdigt i 2018.

medarbejdere, der kommer
fra Gransvinget. Ligeledes
kan fælleslokalerne i
Skovparken rumme de nye 8
beboere i de fælles
faciliteter.
 Syddjurs Kommune ejer
grunden ved Skovparken i
Ryomgård og der er
mulighed for at bygge 8
boliger. Syddjurs Kommune
sælger denne grund til
boligforeningen.
 At boligforeningen ønsker at
bygge.
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2,4 mio. kr.

Aktivitetstilbud (§104)
- ændret
serviceniveau ift
psykisk syge og
udsatte

Det foreslås, at den daglige
drift af Alpedalen
sammenlægges og flyttes til
fælleslokaler i Rønde bortset
fra 2 ugentlige aftentilbud, som
fortsat skal have base i
Alpedalen.

Aktivitetstilbuddet Midtpunktet
har p.t. 2 adresser. Alpedalen
14 i Hornslet med en mindre
gruppe (23 borgere) med
forskellige handicaps, samt
Vagtelvej i Rønde, hvor der er
tilknyttet 52 brugere indenfor
den socialpsykiatriske
målgruppe.

Besparelsen opnås ved en
driftsmæssige sammenlægning af
tilbud i Rønde, således at det
fremadrettet
 Kun vil være relevant at have et
køkken.
 Vil være muligt at rationalisere
kørsel af brugere (er en del af
budgetramme)
 Vil være muligt at foretage
personalereduktion ved
Væresteds- og omsorgsopgaver

Forslaget vil:
 Være en besparelse på
driftsudgiften pr. plads.
 Sikre en mere rentabel drift af
tilbuddet, så der bliver en mere
effektiv udnyttelse af
personaleressourcerne mhp. at
sikre bedre muligheder for
sparring og supervision.
 Gøre, at den større
medarbejdergruppe kan sikrer
større stabilitet, mindre sårbarhed
overfor sygefravær og deraf
bedre psykisk arbejdsmiljø.
 Frigive plads i Alpedalen til de
øgede gruppetilbud indenfor §85
som er i gang.

Omlægning af bostøtten for ledige og sygemeldte borgere
8 Fra bostøtte- til
Udsatte borgere har i flere
Effekten af en sammentænkt støtte
mentorindsats
tilfælde behov for støtte i
vil være:
hverdagen.
 En mere tværfaglig indsats
 En mere effektiv udnyttelse af
I Syddjurs Kommune er der pt
kommunens ressourcer.

7

Regionen.

I stedet for at der overflyttes
kompetence, så samarbejder
socialcenter og jobcenter ved
møder. I sager, hvor der er
brug for en bostøtte, ”bestilles”

Det forudsættes at:
 Der i forbindelse med det
projektlagte nybyggeri af
Midtpunktets lokaler i Rønde
indtænkes flere m2 end i det
oprindelige byggebudget.
 Alpedalen 14 i Hornslet
bevares og bruges af
Midtpunktet, Bostøtter samt
frivillige aktiviteter.
 Der tages hånd om de
brugere, der vil have
vanskeligt ved at magte det
tættere samvær.

Det forventede potentiale
omhandler alene borgere, hvor
Syddjurs Kommune både er
handle- og betalingskommune.
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1,4 mio. kr..

0,3 mio. kr.

I alt

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.

84 borgere, der modtager §85
bostøtte i eget hjem, og som
samtidig har en aktiv sag i
jobcenteret.

 En økonomisk gevinst ved at
bevilge mindre bostøtte og mere
mentor (da sidstnævnte er
refusionsbelagt).

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

Mentorerne skal være
kvalificerede til at løfte
opgaven.

Sagsbehandlere i jobcenter og
socialcentret opkvalificeres til
at håndtere den nye brug af
mentor/bostøtte.

en mentor af
socialsagsbehandleren til at
udføre de nødvendige
opgaver.
Beskæftigelsessagsbehandler
en udarbejder herefter en
mentor-bevilling. Samarbejdet
er en del af den relationelle
koordinering.
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14,9 mio. kr.

7. Bemærkninger i øvrigt
Under analyseforløbet har der været en tæt dialog mellem socialområdet og KLK omkring hvordan den
fremtidige styring af socialområdet kan ske mest hensigtsmæssige.
I KLKs rapport afsnit 3.4 er KLKs vurdering af både de overordnede principper for budgetlægning og
opfølgning på socialområdet, samt vurderingen af budgetlægning og opfølgning på de enkelte
udførerled/tilbud ud fra principperne om rammestyring og aktivitetsstyring beskrevet.
Det fremgår af forslaget, at KLK vurderer, at de overordnede principper for budgetlægning og opfølgning på
området er hensigtsmæssige i et styringsmæssigt perspektiv. Det fremgår ligeledes, at KLK anbefaler at
socialområdet med fordel kan benytte samme model på Syddjurs bostøtte- og aktivitetstilbud og
Rusmiddelcenter Djursland som supplement til den eksisterende rammestyring, således at områderne
fremadrettet styres efter et princip om aktivitetsbaseret rammestyring.
Socialområdet er enig i KLKs vurderinger og forslag, og vil fremadrettet arbejde for at implementere disse
med henblik på at kunne følge og styre området mest hensigtsmæssigt.

Socialområdet noterer sig desuden KLKs bekymring i forhold til brugen af tillægstakter i tilbud under de
regionale rammeaftaler. Imidlertid er det socialområdets erfaring, at tillægstakster er meget sjældne og i
øvrigt altid godkendes af lederen af socialcenteret.
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Budgetanalyse
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1. Indledning
Som del af aftalen for budget 2015 besluttede Byrådet i Syddjurs Kommune i efteråret 2014 at udarbejde en
analyse, der peger på muligheder for udvikling af kommunens opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk
råderum.
Uddrag af budgetaftalen:

”Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling
At der inden juni 2015 udarbejdes en analyse, der peger på muligheder for udvikling af kommunens
opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum. Analysen skal i et flerårigt perspektiv (fra 1 – 10 år)
pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at tilvejebringe et økonomisk
råderum.
Analysen skal have fokus på muligheden for gennem internt innovationsarbejde – og samarbejde med
andre offentlige og private aktører, at kunne optimere driften.
Afrapportering skal ske senest juni 2015 til det samlede byråd, således at afrapporteringen kan indgå i
budgetdrøftelserne for 2016. For så vidt angår skole- og dagtilbudsområderne afrapporteres maj 2015,
således at eventuel beslutning kan få budgetmæssig virkning fra august 2016.
Politisk styregruppe for analysen er økonomiudvalget, der også vil få en særlig rolle omkring fremdriften i
analyserne.
Byrådet tænkes involveret løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser, ligesom
Byrådet skal politisk behandle eventuelt forslag med budgetmæssige konsekvenser.
Direktionen vil være administrativ styregruppe for analyserne, og skal bl.a. sikre en tværgående forankring
af analyserne såvel som innovationsindsatsen gennem bl.a. koncernledelsen.
Der kan tilknyttes ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf, efter nærmere
godkendelse i økonomiudvalget.”

Det er 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 skal levere 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.
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2. Opsummering
På baggrund af analysearbejdet peger beskæftigelsesområdet på en række forslag, der samlet set har et
økonomisk potentiale på 55,14 mio. kr.
Her ses en oversigt over forslagene med økonomisk potentiale i 2018. Forslagene uddybes i afsnit 6.
Nr.
1-2
3-7
8-10
11
12-13
14
I alt

Forslag
Den virksomhedsvendte Indsats
Færre borgere på uddannelses- og kontanthjælp
Færre borgere på sygedagpenge
Integrationsområdet
Teknisk korrektion
Mere ledelseskraft i jobcentret

Potentiale 2018
2,90 mio. kr.
8,04 mio. kr.
12,60 mio. kr.
1,60 mio. kr.
30,00 mio. kr.
55,14 mio. kr.

3. Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse
Arbejdet med analysen har været forankret politisk i Byråd, Økonomiudvalg (politisk styregruppe) og
fagudvalg. Direktionen har været administrativ styregruppe. Chefen for området har været ansvarlig for selve
udarbejdelsen af analysen, herunder sikring af medarbejderinddragelsen på eget område. Endelig er
Hovedudvalget orienteret løbende om processen.
Analysearbejdet er igangsat af chefen for området med udgangspunkt i det besluttede kommissorie. De
konkrete forslag er fremkommet via analysearbejde i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Staben
under Social- og beskæftigelseschefen, Jobcenter, Ydelsesafdeling, Ungdommens Uddannelsesvejledning,
Økonomisk sekretariat og Ledelsessekretariat. Fra arbejdsgruppen er der desuden indhentet forslag og
kommentarer fra medarbejdere og ledere fra beskæftigelsesområdet. Endelig har arbejdsgruppen haft
drøftelser med medarbejdere og ledere fra andre områder om mulige tværgående forslag.
Med henblik på at sikre ekstern vurdering af analyseområdet og de økonomiske potentialer har KL’s
Konsulentvirksomhed (KLK) bidraget til arbejdet. Chefen for området har inddraget elementer fra KLK’s
rapport - der i øvrigt kan findes i sin helhed i bilagsmaterialet.

4. Læsevejledning
Rapporten består af 2 dele:
Del 1 beskriver udvalgte styringsmæssige forhold for området. Her fremgår økonomi og nøgletal, samt andre
faktuelle forhold, der giver et indblik i områdets overordnede økonomiske struktur.
Del 2 præsenterer de konkrete forslag. I præsentationen fremstilles hvert forslag med en kort beskrivelse,
herunder vurderes forslaget effekt, forudsætninger og økonomisk potentiale.
Udover selve rapporten er der vedlagt et bilag, der indeholder en mere detaljeret beskrivelse og analyse af
de enkelte forslag. Desuden er KLK’s rapport vedlagt.
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5. Kort om området
Den overordnede økonomiske organisering og styring på beskæftigelsesområdet 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. På de fleste områder er det
muligt at opgøre antallet af helårspersoner, og budgettet beregnes på baggrund af den forventede
udvikling i antallet af helårspersoner samt den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson.



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 potentialer, kommunen
kan høste på baggrund af gennemførte initiativer, f.eks. i form af investeringer i indsatser.



Ud over den overordnede kommunale økonomi, der finansierer kommunen under et (skatteprovenu,
bloktilskud og udligning), finansieres Arbejdsmarkedsudvalgets område af 3 ordninger:
1. Budgetgaranti
Via budgetgarantiordningen kompenseres kommunerne for ændringer i udgifterne på de
konjunkturfølsomme områder, samt i udgifter til førtidspension. Baggrunden herfor er et
ønske om at beskytte kommunerne mod udsving i de konjunkturfølsomme udgifter.
Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til
ændringen i udgifterne på landsplan. Ved et eventuelt fald i udgifterne, nedsættes tilskuddet
tilsvarende. Garantien sikrer således, at ændringer i kommunernes udgifter til
konjunkturafhængige overførselsindkomster modsvares krone for krone af ændringer i det
statslige bloktilskud. Budgetgarantien omfatter følgende områder. Kontanthjælp,
orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere, revalidering, kommunal aktivering,
ledighedsydelse, førtidspension, danskundervisning af udlændinge, introduktionsydelse og
aktivering efter kapitel 4 og 5 i Lov om integration af udlændinge i Danmark
2. Beskæftigelsestilskud
Med indførelsen af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem overtog
kommunerne fra 2010 finansieringen af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og
aktiveringen af forsikrede ledige. Kommunerne kompenseres dels for denne
finansieringsomlægning gennem statslig refusion af udgifterne og dels gennem et særligt
beskæftigelsestilskud. Beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et
merudgiftsbehov. Beskæftigelsestilskuddet udregnes overordnet på baggrund af udgifterne
på landsplan. Herefter fordeles de på landsdele.
3. Statslige refusioner
Økonomien på beskæftigelsesområdet er aktuelt under kraftigt omlægning. Der er fra politisk
side lagt op til en grundlæggende ændring af den nuværende statslige refusionsmodel,
således at der fremover hovedsageligt gives en ensartet refusion på tværs af ydelser, men til
genhæld med en aftrapning ift. den tid borgeren har modtaget ydelser. Ændringerne er
endnu ikke vedtaget af Folketinget, men forventes at få virkning fra den 1.1.2016. Nedenfor
er angivet en kort beskrivelse af både den nuværende og den kommende (forventede)
refusionsmodel:
Gældende ordning
De ydelser og den indsats, der ligger under Arbejdsmarkedsudvalget er omfattet af
refusioner. Disse refusioner varierer fra ydelse til ydelse. De varierer også fra indsats til
indsats. Refusionerne er på ydelses-delen for nogle områder (Sygedagpenge og
Ledighedsydelse) opbygget således, at længerevarende sager ikke giver refusion. Der er
således et særligt incitament for at give disse grupper en indsats, der sikrer en hurtig
tilbagevenden til selvforsørgelse. For alle grupper gælder det, at den virksomhedsrettede
indsats (virksomhedspraktik) giver den højeste refusion og dermed de laveste udgifter.
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Kommende (forventede) refusionsmodel
Refusionerne på ydelserne vil under den nye lovgivning være ens på tværs af alle ydelser.
Den vil falde jo længere samlet tid en borger er på offentlig forsørgelse. Kommunens
primære fokus skal være at få borgeren hurtigst muligt i selvforsørgelse enten via arbejde
eller uddannelse. De forventede ændringer af refusionsreglerne vil betyde, at Syddjurs
Kommunes udgifter forøges. Dette kompenseres via budgetgarantien og
beskæftigelsestilskuddet, men ikke 1:1. For Syddjurs Kommune betyder de forventede
refusionsændringer en vurderet merudgift på 7,2 mio. kr. i 2016. Nedenstående forslag er
udarbejdet med udgangspunkt i den måde refusionssystemet forventes at fungere på pr.
1.1.2016.
Regnskab og budget
Kommunens udgifter til Beskæftigelsesområdet incl. førtidspensioner udgjorde i 2014 535 mio. kr.
Udgifterne på beskæftigelsesområdet fordeler sig som det fremgår af nedenstående figur. Det skal
bemærkes, at udgifterne til førtidspension budgetmæssigt ligger under Udvalget for sundhed, ældre og
socialområdet.
Figur 1: Kontante ydelser, beskæftigelse m.v., mio. kr., budget 2015 (2016-priser)

Seniorjob og
øvrige sociale
formål 3%

Sygedagpenge
10%
Førtidspension
34%

Beskæftigelsesforanstaltninger
14%

Dagpenge til
forsikrede ledige
13%

Tilbud til
udændinge 2%
Revalidering og
løntilskud m.v.
16%

Kontant- og
uddannelseshjælp
8%

Kilde: Oplysninger fra kommunens økonomisystem.

Fra 2012 til 2014 er udgifterne i faste priser faldet med 13 mio. kr. fra 548 mio. kr. til 535 mio. kr. Faldet
skyldes hovedsageligt et fald i udgifterne til forsikrede ledige og sygedagpenge på i alt godt 25 mio. kr.
Der har dog også været områder med en større stigning i udgifter, nemlig ressourceforløb,
jobafklaringsforløb og seniorjob med en stigning på i alt 11 mio. kr. i perioden.
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Tabel 2: Oversigt over regnskab og budget for beskæftigelsesområdet i Syddjurs Kommune
Forbrug/budget mio. kr. i 2016-priser
Samlet resultat
Overførsler, forsikrede ledige
Overførsler, uddannnelsesordning

R12

R13

R14

B15

B16

B17

B18

B19

556,8

556,2

530,9

539,1

616,8

628,2

639,8

639,8

99,4

82,7

72,5

72,7

77,7

77,7

77,7

77,7

0,0

6,2

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180,8

180,9

179,3

184,0

189,7

195,4

201,0

201,0

Overførsler, fleksjob mv

71,7

72,5

69,2

70,2

92,9

97,9

102,9

102,9

Overførsler, sygedagpenge

84,9

80,2

67,4

53,9

63,6

63,6

63,6

63,6

Overførsler, kontanthjælp

61,6

64,4

61,7

47,5

55,3

55,3

55,3

55,3

Overførsler, revalidering

Overførsler, førtidspension

14,6

17,6

15,4

19,6

33,4

33,4

33,4

33,4

Overførsler, ressource/jobafklaring

0,0

1,2

5,0

15,7

17,9

18,9

19,9

19,9

Lønudgift, Seniorjob

0,8

5,7

6,3

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

Integration

3,9

4,2

8,5

11,6

15,1

15,1

15,1

15,1

26,4

26,3

17,1

31,9

39,7

39,7

39,7

39,7

Beskæftigelsesordninger

5,5

5,2

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

Ungdommens uddannelsesvejledning

6,7

6,4

5,8

4,9

4,8

4,5

4,5

4,5

Ungdomsudd. særlige behov (STU)

0,0

3,1

11,7

11,1

11,0

11,0

11,0

11,0

Social formål og øvrigt

0,6

-0,4

0,8

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

Beskæftigelsesindsats

Kilde: Oplysninger fra kommunens økonomisystem. I B2015 er oprindeligt budget anvendt
Bemærk: Budget 2016 og overslagsår er beregnet ud fra de nye refusionsregler, der forventes at træde i kraft d. 1. januar 2016. Data til
beregninger er baseret på regnskab 2013 og vil blive justeret, når data fra regnskab 2014 er tilgængelige.
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Gevinstrealiseringen afhænger foruden investeringerne i nye måder at arbejde på også i høj grad af en intensivering i det tværgående samarbejde
mellem velfærdsområderne i Syddjurs Kommune. Potentialerne er afhængige af, at der ses positive resultater på tiltag særligt i folkeskolen og på
familieområdet.
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Forslagene lægger sig derudover i forlængelse af netop vedtaget virksomhedsstrategi, hvor jobcentrets indsats ift. virksomhedernes behov for hjælp til
rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af medarbejdergruppen ønskes styrket.

Det er en omfattende organisations-, indsats- og kulturændring, der er sat i værk i jobcentret som kræver en stor grad af detaljestyring, fokuseret
indsatsstyring og overblik fra ledelsens side. Ændringerne forventes fuldt implementeret primo 2018. Med forslagene i budgetanalysen her sættes der
yderligere pres på jobcentret, hvorfor det ikke vurderes realistisk at høste potentialerne, hvis ikke der sættes ind med yderligere ledelseskraft generelt.

Forslagene i dette katalog bygger således ovenpå de tiltag som allerede er iværksat i projektet. Forslagene arbejder med yderligere investering og
indsatsmuligheder som ikke er mulige indenfor den økonomiske ramme af ”Styrket kvalitet – bedre resultater”. Skal disse økonomiske potentialer
hentes skal indsatsen have en drejning eller intensiveres yderligere. I nærværende forslag styrkes indsatsen primært overfor unge,
kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og dagpengemodtagere – alle ydelser som borgerne så at sige kan ”debutere på”. Der vil være
afledte effekter til øvrige målgrupper i jobcentret.

Budget 2015 har indarbejdet 16 mio. kr. i besparelse på beskæftigelsesbudgettet og social- og beskæftigelseschefen vurderer at de tiltag, der er
iværksat i løbet af vinteren og foråret 2015 vil have den ønskede effekt. Projektets fokus har i 2014 og 2015 være på opbygning af administrative
forretningsgange, så jobcentret i løbet af 2015 forventes at have et administrationsgrundlag, der er tilpasset de fire reformer som området har været
underlagt over de sidste tre år (førtidspension- og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen og beskæftigelsesreformen). I
tilknytning hertil er der sat ind med opkvalificering af medarbejdergruppen og supervision af ledergruppen, så den fremadrettede daglige styring af
jobcentret bygger på stærk ledelse tæt på med et højt fagligt niveau og overblik over opgaverne. Der er for at høste projektets potentialer investeret i
yderligere sagsbehandlerressourcer, styrket virksomhedspraktikindsats og juridiske ressourcer til staben under social- og beskæftigelseschefen.

Baggrund for forslagene
Social- og beskæftigelseschefen vurderer, at der med de rette investeringer er gode muligheder for at bygge videre på de initiativer, der er iværksat
sommeren 2014 i projekt ”Styrket kvalitet – bedre resultater” i jobcentret.

For en mere detaljeret beskrivelse af forslagene henvises i øvrigt til bilagsmaterialet.

I dette afsnit fremgår en oversigt over de konkrete forslag på beskæftigelsesområdet, der kan indgå i den videre politiske drøftelse. Der gives en
vurdering af forslagets effekt, forudsætninger og det forventede økonomiske potentiale.

6. Forslag

2

Øget antal af
voksenlærlinge

Forslaget indebærer, at
jobcenteret øger antallet af
voksenlærlinge ved at blive
dygtigere til at sælge
voksenlærlingeordningen til
virksomhederne.

Voksenlærlingeordningen kan
være et godt springbræt for
nogle ledige til at komme ind
på arbejdsmarkedet.

Nr. Forslag
Formål og beskrivelse
Den virksomhedsvendte indsats
1
Ny virksomhedsenhed
Jobkonsulenterne samles i én
enhed organiseret som et
særskilt team med egen
teamleder.

1,4 mio. kr.

 For at lykkes med indsatsen, skal
der etableres et tættere
samarbejde mellem konsulenter
hos jobcenter og hos
erhvervsskoler.
 Det er en forudsætning for
gennemførelsen af dette forslag,
at forslag 1 ”Ny
virksomhedsenhed”
gennemføres.
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1,5 mio. kr.

 Behov for en teamleder og en
administrativ medarbejder.
 Jobkonsulenterne skal
opkvalificeres, så de har
kendskab til
virksomhedsenhedens samlede
opgaveportefølje

Med enheden opnås:
 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.
Effekten vil være, at
 Virksomhederne oplever
bedre service fra
jobcenteret.
 Virksomhedernes
eksisterende
medarbejdere får
mulighed for at blive
opkvalificeret.
 Konsulenter fra
jobcenteret og fra
erhvervs- og
uddannelsesinstitutioner

Potentiale

Forudsætninger

Effekt

Hyppigere samtaler for
langtidsledige

Minimumsindsats for en
gruppe af borgere

4

5

Afprøvning af rådighed,
mobilitet og borgerens aktive
udnyttelse af sine
arbejdsmuligheder, bliver
vigtige pejlemærker for
indsatsen.
Nogle
kontanthjælpsmodtagere har
ofte meget lange og gentagne
aktiveringsforløb, uden
borgeren reelt flytter sig
tættere på arbejdsmarkedet.
Disse forløb optager ofte

Der tilknyttes en jobformidler
til målgruppen, der også skal
opsøge ledige småjobs

For 60 udvalgte borgere årligt
gennemføres hyppige,
strukturerede samtaler.

Færre borgere på uddannelses- og kontanthjælp
3
Tidlig intensiv indsats for
Formålet er via flere tidlige
ny-ledige aktivitetsparate
samtaler at understøtte den
kontanthjælpsmodtagere
enkelte borgers vej ind på det
ordinære arbejdsmarked.

Desuden vil forslaget
betyde, at
sagsbehandlernes tid

Effekten vil være en
reduktion af udgifterne til
aktivering.

Det forventes, at 10
fuldtidsledige pr. år af
målgruppen kan flyttes ud
af offentlig forsørgelse.

Det forventes, at en
tidligere, mere målrettet og
intensiv kontakt til nyledige
aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere
kan sikre en afkortning af
den enkelte borgers tid på
kontanthjælp.

får større viden om
hinandens produkter.
 Medarbejderne i
jobcentret opnår øget
kompetencer /viden om
erhvervsuddannelserne
og AMU-systemet.
 Den samlede
arbejdsstyrke
opkvalificeres.

 Minimumsindsatsen tilbydes
borgere, hvor motivation og andre
omstændigheder gør udsigten til
selvforsørgelse meget lang og
måske urealistisk.
 Borgere, der modtager en
minimumsindsats, men selv

Det forudsættes, at jobcentret har:
 En effektiv og kvalificeret
visitation og et tværfagligt
samarbejde om den enkelte
borger.
 Den rette tilbudsvifte.
Forslagets gennemførelse er
afhængigt af at forslag 5
”minimumsindsats” implementeres
 Der foretages et analysearbejde,
hvor der udvælges 30 borgere på
uddannelseshjælp og 30 borgere
på kontanthjælp.
 Der nedsættes en særlig
indsatsgruppe i jobcentret.
 Der opnormeres med 1
sagsbehandlerstilling samt 1
jobkonsulentstilling
 Der er behov for
kompetenceudvikling af de
medarbejdere, som skal
involveres i indsatsen.
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0,5 mio. kr.

2 mio. kr.

0,8 mio. kr.

Flere unge i uddannelse
og job

Større fokus på lokale
STU-forløb

6

7

Syddjurs Kommunes
fremtidige bevillinger af STUforløb skal tage afsæt i, at der
primært bevilges lokale tilbud
(kommunens egne tilbud på

Det foreslås, at der udvælges
en gruppe af aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere, der
som udgangspunkt tilbydes en
indsats, som følger de
minimumskrav, der er fastsat i
Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (§ 96).
Formålet med forslaget er at
få flere unge i uddannelse og
job ved at:
 Begrænse antallet af unge
under 30, der opsøger
jobcentret for at få en
ydelse.
 Sikre at de unge, der
kommer, ”vendes i døren”.

relativt mange
sagsbehandlerressourcer.

Forslaget vil indebære

Forslaget har ingen
konsekvens for
igangværende STU-forløb.

Det skønnes muligt at
reducere antallet af
borgere på
uddannelseshjælp med 45
helårspersoner frem til
2018.

frigøres fra disse relativt
”tunge” sager, der ofte
tager uforholdsmæssigt
meget tid.

Det er en forudsætning, at
 Unge skal sætte minumum 2
relevante uddanelsesønsker i
uddannelsesplanen
 Der arbejdes mere med
fastholdelsesmentorer.
 Der oprettes nye kurser, som
kommunen finansierer, men som
er SU-berettigede.
 Jobcentrets implementering af ny
modtagelse får den ønskede
effekt
 For at lykkes med den nye
strategi, skal de lokale STU tilbud
indgå nye samarbejdsaftaler med
eksterne leverandører, som kan
supplere og styrke det lokale

Det er en forudsætning, at:
 Folkeskolen øger antallet af
elever, der ved afslutning er
uddannelsesparate. Herunder
skal samarbejde mellem skoler,
jobcenter og UU styrkes.
 Produktionshøjskolen i højere
grad end hidtil sikrer, at unge
opnår kompetencer, der gør, at
de kan påbegynde og
gennemføre en
ungdomsuddannelse.

henvender sig til jobcentret og er
motiveret, skal tilbydes andet end
minimumsindsatsen.
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0,24 kr.

4, 5 mio. kr.

9

Nedbringelse af
sygefraværet i Syddjurs
Kommune

At mindske sygefraværet for
kommunens ansatte vil
nedbringe sagstallet for
sygedagpengeafdelingen i
jobcentret og reducere de
udgifter, kommunen har til
sygedagpengerefusion.
Desuden vil en nedbringelse
af sygefraværet hos

Færre borgere på sygedagpenge
8
Styrket
Ved at styrke
sygedagpengeindsats
sygedagpengeindsatsen kan
antallet af
sygedagpengesager
nedbringes. Der skal bla.
sættes yderligere fokus på
tilkendelse af sygedagpenge.

hhv. Følle og Skovly).

Det skønnes muligt at
reducere fraværet, så
kommunen ligger på
niveau med sygefraværet i
sammenlignelige
kommuner i Danmark.

Det vurderes muligt at:
 Nedbringe det samlede
antal af
sygedagpengesager
med 44 helårspersoner.
 En nedgang i antallet af
sygedagpengesager får
langsigtede effekter i
form af en nedgang i
tilkendelser af fleksjob og
i mindre grad tilkendelse
af førtidspension.

færre udgifter til STUområdet.

Desuden arbejdes med:
 Ændring af kommunens praksis
ift. tilkendelse af sygedagpenge,
så den ligger på linje med
sammenlignelige kommuner..
 Tiltag, der styrker borgeres
arbejdsevne.
 Skærpet visitation i forhold til
forlængelsessager.
 Styrket dialog meda a-kasser og
faglige organisationer.
 Øget samarbejde ml.
borgerservice og jobcenter om
sygedagpengesager.
For at lykkes med indsatsen skal:
 Der udarbejdes en ny strategi for
håndtering af sygefravær på
arbejdspladsen. Herunder skal
ledere sikres de nødvendige
kompetencer.
 Samarbejdet mellem jobcenter og
kommunens HR-afdeling styrkes.
 Der ansættes en

Indsatsen på
sygedagpengeområdet ændres i
øjeblikket i forbindelse med
projektet ”Styrket kvalitet – bedre
resultater”

tilbud med særlig ekspertise.
 Der etableres desuden et nyt
korterevarende afklarings og
introduktionsforløb, der skal
afklare, om den unge er i
målgruppen for STU. Forløbet
skal kunne give både de unge og
forældre mulighed for at
tilrettelægge en relevant
uddannelsesplan.
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0,2 mio. kr.

7,2 mio. kr.

Ændret praksis i brug af
revalidering

Teknisk korrektion

Integrationsområdet
11 Styrket
integrationsindsats

10

For borgere med ingen eller
svag skolemæssig baggrund
fra hjemlandet, skal der
arbejdes hen i mod brancher,
hvor der kan gennemføres
sidemandsoplæring.

Indsatsen skal derfor være
tidlig og målrettet
arbejdsmarkedet og om muligt
målrettes brancher, hvor
kvalifikationer fra hjemlandet
kan bruges.

En styrket integrationsindsats
skal sikre den enkelte borger
de bedste muligheder for at
komme i uddannelse og/eller
beskæftigelse.

Der vurderes derfor at være
en praksis på området, der er
markant anderledes end i
andre kommuner.
Desuden vil revalidering være
den ordning, der fremadrettet
vil påvirke de kommunale
udgifter mest negativt, hvis
refusionsreglerne ændres som
de fremgår i det nuværende
lovforslag.

kommunens medarbejdere
øge serviceniveauet for
borgerne og frigøre ressourcer
til andre opgaver.
Syddjurs Kommune har den
højeste andel af revalidender i
landet.

Efter den 3 årige
integrationsperiode overgår
borgeren til kontanthjælp.
Ved at målrette indsatsen i
integrationsperioden vil
man derfor kunne opnå en
besparelse på
kontanthjælp efter
integrationsperioden.

Forslaget har ingen
konsekvens for
igangværende
revalideringsforløb.

En omlægning af indsatsen
vil mindske udgifterne til
revalidering og øge
udgifterne til
ressourceforløb. Samlet vil
der blive tale om en
besparelse for kommunen,
da udgifter til revalidering
er væsentligt højere end
udgifter til ressourceforløb.

 Jobcentret skal understøtte
borgeren i at holde fokus på
uddannelse og/eller job – bla. ved
i højere grad at tilbyde
virksomhedspraktik og hjælp til
uddannelsessøgning /start.
 Der skal ansættes 2
virksomhedskonsulenter og 2
mentorer til det
virksomhedsvendte arbejde og til
øget mentorindsats.
 Samarbejdet mellem jobcenter og
sprogskole skal styrkes. Desuden
skal UU-Djursland tænkes
tættere ind i samarbejdet.
 Der skal bruges flere midler på
fastholdelsesmentorer.

 Opkvalificering af medarbejderne
i jobcentret ift nye
arbejdsmetoder
 Det forudsættes desuden, at den
faglig linje ændres, så
målgruppen for revalidering
afgrænses (max antal nye forløb
pr. år fastsættes til 20).

fastholdelseskonsulent i
Jobcenteret.
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1,6 mio. kr.

5,2 mio. kr.

Nedgang i antal
dagpengemodtagere

Nedgang i antal borgere
på førtidspension

Mere ledelseskraft i
jobcentret

12

13

14

Reformen af førtidspension og
fleksjob har til hensigt at
mindske antallet af borgere på
varig offentlig forsørgelse.
Borgere, der har behov for en
langsigtet indsats for at kunne
vende tilbage til
arbejdsmarkedet, tilbydes i
stedet – via anbefalinger fra et
tværfagligt team – et
ressourceforløb.
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.

Konjunkturerne peger i retning
af højere vækst og dermed et
øget antal jobåbninger.
Erfaringsmæssigt har sådanne
konjunkturer størst indvirkning
på antallet af borgere på adagpenge.

At jobcenteret har de
nødvendige
ledelsesmæssige
ressourcer til at kunne løfte
de grundlæggende
forandringsprocesser, der
vil følge af
budgetanalysens forslag.

Bedre konjunkturer
forudsættes at betyde
reduktion i udgifter til
forsørgelse (a-dagpenge)
Dette mindre-forbrug
modsvares dog af mindre
indtægter fra
beskæftigelsestilskuddet.
Desuden vil en reduktion i
antal også medføre en
reduktion i driftsudgifter.
Det afsatte budget til
førtidspension vurderes at
være for højt.

-
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28,4 mio. kr.

 Elementerne i reformen af
førtidspension og fleksjob er
implementeret i kommunen.
Forudsætningerne for at opnå det
økonomiske potentiale er derfor
tilstede.

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 kan
findes indenfor eksisterende
økonomiske ramme.

1,6 mio. kr.

 Det er en forudsætning, at
konjunkturerne udvikler sig som
forudsat.

Projekt med fokus på
fælles mål og koordineret
indsats

Nedgang i antal borgere på
førtidspension

1

13

At udvælge 5 familier på tværs
af organisationen, der er kendt
i både jobcenter, børn- og
familie og på socialområdet.
At stramme op på
tilkendelsespraksis på
førtidspensionsområdet. KLK
har vurderet at Syddjurs
Kommunes tilkendelsespraksis
er en smule højere end
sammenlignelige kommuner

Formål

0,7 mio. kr.

Økonomisk potentiale i
2018
0,7 mio. kr.

Forslaget er kommet så sent ind i processen, at
beskæftigelsesområdet ikke har haft mulighed for at
kvalificere det indholdsmæssigt og økonomisk

Forslaget er kommet så sent ind i processen, at
beskæftigelsesområdet ikke har haft mulighed for at
kvalificere det indholdsmæssigt og økonomisk

Begrundelse

Forslag

Øget antal voksenlærlinge

Flere unge i uddannelse og
job

Styrket sygedagpenge

Nr.

2

6.

8.

5,2 mio. kr. + 5 mio. kr. I alt
10,2 mio. kr.

2,4 mio. kr.

2,6 mio. kr.

KLKs Potentiale i 2018

7,2 mio. kr.

4,5 mio. kr.

Kommunens potentiale i
2018
1,4. mio. kr.

65

Jobcenteret vurderer KLKs potentiale som værende
for højt. Der foretages ikke investeringer i
forbindelse med forslaget. Desuden er antallet af
store virksomheder i Syddjurs begrænset, hvilket
gør potentialet for voksenlærlinge mindre.
Jobcenteret vurderer at kunne nedbringe antallet
mere end KLK. Der er (og bliver) iværksat mange
tiltag på området i dette og de kommende år.
Jobcenteret har allerede indregnet et mindre-forbrug
i budgettet i forbindelse med projekt ”Styrket kvalitet

Begrundelse

KLK har angivet andre besparelsespotentialer for nogle af Syddjurs kommunes egne forslag. Der, hvor der er væsentlige forskelle i vurderingen af de
økonomiske potentialer, kommenteres disse.

Forslag

Nr.

I dette afsnit gives en kort beskrivelse af disse forslag-– herunder gives en forklaring på, hvorfor forslaget ikke er inddraget.

KLK har i deres rapport angivet forslag, som chefen for området har valgt ikke at inddrage.

7. Bemærkninger i øvrigt

Ændret brug af revalidering

Nedgang i antal
dagpengemodtagere

10

12

1.2 mio. kr.

12,9 mio. kr.

1.6 mio. kr.

5,2 mio. kr.
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– bedre resultater” Hvis dette medregnes er KLK’s
vurdering den samme som jobcenterets.
KLK medtager en teknisk korrektion, hvilket
jobcenteret ikke er enig i. Denne bør stadig indgå i
budgettet som merudgift specielt på kontanthjælp.
KLK mener ikke at konjunkturskøn bør foretages
længere ud end 2017

Budgetanalyse
Skole og Dagtilbud
Muligheder for udvikling af opgaver og
tilvejebringelse af økonomisk råderum
Syddjurs Kommune - juni 2015
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1. Indledning
Som del af aftalen for budget 2015 besluttede Byrådet i Syddjurs Kommune i efteråret 2014 at udarbejde en
analyse, der peger på muligheder for udvikling af kommunens opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk
råderum.
Uddrag af budgetaftalen:

”Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling
At der inden juni 2015 udarbejdes en analyse, der peger på muligheder for udvikling af kommunens
opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum. Analysen skal i et flerårigt perspektiv (fra 1 – 10 år)
pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at tilvejebringe et økonomisk
råderum.
Analysen skal have fokus på muligheden for gennem internt innovationsarbejde – og samarbejde med
andre offentlige og private aktører, at kunne optimere driften.
Afrapportering skal ske senest juni 2015 til det samlede byråd, således at afrapporteringen kan indgå i
budgetdrøftelserne for 2016. For så vidt angår skole- og dagtilbudsområderne afrapporteres maj 2015,
således at eventuel beslutning kan få budgetmæssig virkning fra august 2016.
Politisk styregruppe for analysen er økonomiudvalget, der også vil få en særlig rolle omkring fremdriften i
analyserne.
Byrådet tænkes involveret løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser, ligesom
Byrådet skal politisk behandle eventuelt forslag med budgetmæssige konsekvenser.
Direktionen vil være administrativ styregruppe for analyserne, og skal bl.a. sikre en tværgående forankring
af analyserne såvel som innovationsindsatsen gennem bl.a. koncernledelsen.
Der kan tilknyttes ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf, efter nærmere
godkendelse i økonomiudvalget.”

Det er 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 skal levere 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.
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2. Opsummering
Analysen på skole- og dagtilbudsområdet har samlet skulle pege på mulige reduktioner på området for 30
mio. kr. i 2018.
Samlet har analysen afdækket følgende forslag, som har et samlet varigt reduktionspotentiale på 36 mio. kr.
i 2018.
Nr.
1
2
3
4

Forslag
Demografiregulering af budgettet på dagtilbudsområdet
Tilpasning af dagtilbudsstrukturen samt implementering af
ny tildelingsmodel
Omstilling og tilpasning af skoleområdet
Demografiregulering af budgettet på ungdomsskoleområdet
samt samtænkning af juniorklub og SFO

I alt

Økonomisk potentiale
9,5 mio. kr.
1,5 mio. kr.
21 mio. kr.
4 mio. kr.
36 mio. kr.

3. 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
Kenneth Enrico Petersen har været ansvarlig for udarbejdelsen af analysen. Analysen er udarbejdet i tæt
samspil med KL’s konsulentvirksomhed KLK.
Udover økonomiske nøgletal og centrale dokumenter for området er analysen baseret på en lang række
aktiviteter og bred involvering af både interne og eksterne aktører. Der er blandt andet gennemført;
• Kvalitative interview med lederne for alle kommunens folkeskoler inklusive ungdomsskolen
• Kvalitative interview med konsulenter, koordinatorer mv. med ansvar for specialundervisning og
inklusion
• Kvalitative interview med lederne for alle kommunens dagtilbud inklusive lederen af dagplejen (to
interviews pga. antallet)
• Kvalitative interview med formændene for skolebestyrelserne og bestyrelserne for dagtilbuddene
• Kvalitative interview med fagkonsulenter og økonomikonsulenter på skole- og dagtilbudsområdet
• Kvalitativt interview med leder og medarbejdere fra PPR (i alt kun ét interview, fælles med analysen
på Familieområdet)
• Validerende workshop med de internt interviewede
Lederne for området har i processen inddraget medarbejderne ligesom Hovedudvalget løbende er blevet
orienteret.
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4. Læsevejledning
Rapporten består af 2 dele:
Kort om området
Del 1 beskriver udvalgte økonomistyringsmæssige forhold for området. Her fremgår økonomi og nøgletal,
samt andre faktuelle forhold, der giver et indblik i områdets overordnede økonomiske struktur.
Forslag og potentialer
Del 2 præsenterer de konkrete forslag. I præsentationen fremstilles hvert forslag med en kort beskrivelse,
herunder vurderes forslaget effekt, forudsætninger og økonomisk potentiale.
Analyserapporten fra KLK er vedlagt som bilag.

5. Kort om området
Skoleområdet
Skoleområdet i Syddjurs Kommune består af 11 skoler – 10 folkeskoler (Ådalsskolen med udvidet
specialklassetilbud) og 1 specialskole – samt Ungdomsskole. Skolerne dækker årgangene fra 0. til 10.
klasse samt SFO-tilbuddene., og varierer i størrelse fra 130 til 770 elever.
Den overordnede økonomiske styring af skoleområdet
• 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 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 lærerpersonale 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, indvendig bygningsvedligeholdelse er dannet på baggrund af en
tildeling samt 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
Det samlede budget for skoleområdet er på ca. 400 mio. kr., hvilket fordeler sig som vist i diagrammet
nedenfor;
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Skoleområdets budget er sammensat som følger;

Mio. kr.

R12

R13

R14

B15

243,2

228,3

245,7

249,3

Fællesudgifter

0,0

0,0

0,0

0,0

Syge- og hjemmeundervisning

0,6

0,1

0,1

0,1

22,1

23,6

20,0

17,3

Befordring

5,3

6,4

6,6

5,2

Specialundervisning i regionale tilbud

2,2

1,7

0,6

1,9

Kommunale specialskoler

90,2

85,2

80,8

77,5

Statslige og private skoler

35,4

38,0

37,7

37,7

Efterskoler

11,8

12,6

11,1

11,4

1,0

0,7

0,0

0,0

412,0

396,7

402,5

400,3

Folkeskoler

Skolefritidsordninger

Specialpædagogisk bistand
I alt
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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.
Endvidere er reduktioner fundet på rengøring af skolerne og ved øget forældrebetaling.
Demografi
Flere af de forslag der fremkommer i KLK’s analyse er baseret på den demografiske udvikling, som vil få stor
indvirkning på området de kommende år.
Som det tydeligt ses af nedenstående graf, har Syddjurs Kommune i en årrække oplevet et markant
faldende børnetal.

Faldet forventes at falde de kommende år, men som det vil fremgå af demografigrafen på
dagtilbudsområdet, så vil antallet af de mindste børn begynde at stige igen fra 2019. I forslagene på
skoleområdet er der derfor taget hensyn til at tilpasningen af området sker, således at området om nogle år
fortsat er gearet til en fremgang i børnetallet.
Specialområdet
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.
Pindstrupskolen 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.
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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 Pindstrupskolen til 70 elever.
Udgifterne til Pindstrupskolen 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.
Udgifterne til specialklasse og udgiften pr. barn i klasserne er fordelt således på de enkelte 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

Ungdomsskolen
Ungdomsskolen i Syddjurs Kommune består af en række tilbud, og varetager overordnet følgende områder;
•
•
•
•
•

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.
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Budgettet for ungdomsskolen fordeles således;

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%

Beskrivelse

Dagtilbudsområdet
Dagtilbudsområdet i Syddjurs Kommune omfatter dels den private pasning, den kommunale dagpleje,
23 kommunale og fire private daginstitutioner.
Den overordnede økonomiske styring af dagtilbudsområdet
• 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 børnehave barn sker når barnet er to år og ni måneder.

Det samlede budget for dagtilbudsområdet er på 131 mio. kr., hvilket fordeler sig som vist i diagrammet
nedenfor;
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R12

R13

R14

B15

Fælles formal

18,5

18,4

16,4

16,3

Dagpleje

46,4

43,4

33,8

29,5

Børnehaver

21,8

14,7

14,3

-

Integrerede inst.

57,2

63,6

65,1

77,1

8,6

9,1

8,9

8,5

152,5

149,2

138,6

131,4

Tilskud til private inst., dagpl.
I alt

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),
mens tilskuddet til private institutioner og dagpleje er stabilt.
I perioden har der været et stort fokus på samling af ledelsesfunktionerne, hvilket er medført
reduktioner på grund af færre ledere i dagtilbuddene.
Demografi
Flere af de forslag der fremkommer i KLK’s analyse er baseret på den demografiske udvikling, som vil have
stor indvirkning på området de kommende år.
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Som det tydeligt ses af nedenstående graf, har Syddjurs Kommune i en årrække oplevet et markant
faldende børnetal.

Faldet forventes at fortsætte de kommende år, men vil herefter flade ud og børnetallet igen være stigende
fra 2019. I forslagene er der derfor fokuseret på at tilpasningen af området sker, således at området om
nogle år fortsat er gearet til en fremgang i børnetallet.
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Forslag

Demografiregulering af
budgettet på
dagtilbudsområdet

Tilpasning af
dagtilbudsstrukturen og
etablering af fælles
ledelse

Nr.

1

2

Samlingen i færre og større
enheder vil endvidere kunne
styrke det pædagogiske
arbejde og kvaliteten i

Den økonomiske tildelingsmodel
til daginstitutionerne betyder, at
hvert børnehavebarn tildeles et
fast beløb på 48.000 kr. og

Et fald på 12 % i børnetallet frem
mod 2019 betyder, at det er
nødvendigt at tilpasse strukturen
på området, så den matcher
behovet.

Budgettet for området er årligt
blevet korrigeret for den
demografiske udvikling, men ved
at korrigere tættere på den
forventede udvikling kan budgettet
reduceres yderligere

Den demografiske
regulering af budgettet har i
princippet ikke
servicemæssige
konsekvenser, da udgiften
pr. barn fastholdes.
Den faktiske udmøntning af
den demografibaserede
budgetregulering kan dog
afstedkomme, at der er
behov for
strukturtilpasninger på
området, der vil kunne
opfattes som
serviceforringelser.
Ved at samle børnene i
større enheder på
dagtilbudsområdet opnås
den fulde økonomiske effekt
ved stordriftsfordelene.

Effekt

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 %.

Formål og beskrivelse

For en mere detaljeret beskrivelse af forslagene henvises i øvrigt til bilagsmaterialet.

Tilpasning af strukturen på
dagtilbudsområdet
forudsætter ligesom
demografireguleringen, at
der politisk tages stilling,
hvordan tilpasningen skal
ske – hvorvidt tilpasningen
skal ske ved nedlæggelse
eller sammenlægning af
tilbud.

Indhøstningen af det
økonomiske potentiale ved
en tættere
demografiregulering
forudsætter, at der politisk
tages stilling til, hvordan
besparelsen konkret skal
udmøntes – både hvad
angår struktur og kvalitet på
området.

Forudsætninger
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Potentialet er
inklusiv
nedgangen i
forældrebetaling
en.

1,5 mio. kr.

9,5 mio. kr.

Potentiale

Der gives en vurdering af forslagets effekt, forudsætninger og det forventede økonomiske potentiale.
For flere af forslagene fremgår et højere økonomisk potentiale af KLK’s analyse (se vedlagte bilag). Chefen for området har vurderet potentialet, og har
herefter fastsat det potentiale det forventes at kunne realiseres i årene 2016-2018.

I dette afsnit fremgår en oversigt over de konkrete forslag på skole- og dagtilbudsområdet, der kan indgå i den videre politiske drøftelse.

6. Forslag

3

Omstilling og tilpasning
af skoleområdet

På skoleområdet fastlægges
budgetterne for de enkelte skoler
– på både almen og
specialområdet – efter en
økonomisk tildelingsmodel.
På almenområdet tildeles
budgetterne efter de forventede
udgifter på den enkelte skole. De

I de seneste år har området
løbende tilpasset strukturen, og
blandt andet samlet børnene i
større enheder og etableret
samdrift med folkeskoler. Denne
udvikling vil fortsætte de
kommende år.
På baggrund af den demografiske
udvikling reguleres budgettet for
skoleområdet, så det i højere grad
matcher det faldende børnetal.

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.

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.

Omstillingen og tilpasningen
af skoleområdet forudsætter
implementeringen af en ny
tildelingsmodel på både det
almene skoleområde og på
specialområdet.
Det endelige potentiale
forudsætter en revisitation
af eleverne i
sammenlignelige
takstgrupper.

Der implementeres en ny
tildelingsmodel, hvor
skolerne tildeles et fast
beløb pr. elev, og at
skolernes budget derved
afhænger af elevantallet.
En højere grad af
differentiering og enkelthed i
forhold til taksterne vil give
sammenhæng mellem pris
og kvalitet for de enkelte

tilbuddet.
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Gentænkning af
strukturen på
specialområdet:

Revision af
taksterne på
specialområdet:
.

Demografisk
regulering af
budgettet:

Der er derfor behov for en ny
tildelingsmodel på det samlede
skoleområde, som dels vil sikre
en mere ligelig fordeling af midler
på området, og som samtidig vil
frigøre et økonomisk rationale.
Modellen skal udarbejdes ud fra
følgende principper;
• Budgetterne fastsættes ud fra
en elevbaseret tildelingsmodel
• Budgettet til
specialundervisning bliver
elevbaseret og følger børnene.
Formålet med en ny
tildelingsmodel er endvidere at
styrke områdets arbejde med
inklusion. Ved at lade økonomien
på specialområdet følge eleven,
øges incitamentet til at fastholde
eleverne i almenmiljøet, og
fokusere på opbyggelsen af

På specialområdet varierer
tildelingen til specialklasserne
meget, og der er forskel på hvor
økonomisk effektivt drevne
klasserne er.

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.
Både nationalt og
kommunalt er der fokus på
at styrke inklusionen, og
fastholdelsen af elever med
i almenmiljøet fremfor en
eksklusion til
specialklasser. I Syddjurs
Kommune kan der blandt
andet udbredes erfaringer
fra Marienhoffskolen, som
har fokus på netop dette.
Skolens pædagogiske
tilgang til at arbejde med
børn med særlige behov
dækker ikke over en
traditionel
specialklasserækketankega
ng, men derimod en
inkluderende tilgang, hvor
børn ikke ekskluderes til
specialklasser, men
inkluderes i almenmiljøet
med den nødvendige
støtte.
En ændret tildelingsmodel
vil give skolerne et større
incitament til at arbejde
med inklusionen.

tilbud.
Samlet
potentiale:
21 mio. kr.

.
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4

Demografitilpasning af
Ungdomsskolens
budget samt samling af
juniorklub og SFO

Antallet af indmeldte børn i
juniorklubberne er blevet halveret
igennem det sidste år. Som en
konsekvens af det ventede
fortsatte fald i børnetallet,
samtænkes juniorklubben og
SFO som ét samlet tilbud under
SFO-området.
Samtænkningen vil både styrke
det samlede tilbud samt frigøre
et økonomisk potentiale på
baggrund af en fælles ledelse på
området.

Samtidig ligger taksterne for både
specialskoler og SFO-tilbuddene
væsentligt højere end i
sammenligningskommunerne, og
der er brug for at se på det
generelle takstniveau.
Budgettet til ungdomsskolen er i
dag givet som en rammebevilling,
og i stedet indføres en
elevtalsbaseret tildeling ligesom
på det øvrige skoleområde.

Taksterne på specialområdet
revideres, idet de ikke fuldt ud
afspejler det fastlagte
serviceniveau for den enkelte elev.
Det skyldes, at Syddjurs Kommune
for nuværende opererer Syddjurs
Kommune med én takst pr. tilbud
mod andre kommuners
differentierede takster afhængig af
børnenes funktionsniveau.

kompetencerne på de enkelte
skoler til at håndtere inklusionen.

Der er næsten fuld
forældrebetaling til SFOtilbuddet, mens
forældreandelen til
juniorklubben er 20 %. Ved
at sammenlægge SFO og
juniorklubben bliver der fuld
forældrebetaling til det
samlede tilbud.
Personalegrupperne i de
fire eftermiddagstilbud er
små. Ved at samle
personalet med personalet
fra SFO, vil denne større

En elevbaseret økonomisk
tildeling vil bevirke, at
serviceniveauet fastholdes i
både op- og nedgående
retning afhængig af den
demografiske udvikling.

4 mio. kr.
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Nr.
Nr. 2.2.4. i KLK’s rapport

Forslag
Fælles aktiviteter i
ferieperioder – flere
lukkedage

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

Formål og beskrivelse
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.

Økonomisk potentiale
1,9 mio. kr.

Begrundelse
Der arbejdes allerede på
området med fælles
aktiviteter i ferieperioder,
og på sigt vil disse
aktiviteter blive udbredt i
større omfang. Det
vurderes derfor ikke
hensigtsmæssigt at øge
antallet af lukkedage
markant som foreslået.

I dette afsnit gives en kort beskrivelse af disse forslag-– herunder gives en forklaring på, hvorfor forslaget ikke er inddraget.

KLK har i deres rapport angivet forslag, som chefen for området har valgt ikke at inddrage.

7. Bemærkninger i øvrigt

personalegruppe gives
bedre mulighed for
pædagogisk udvikling og
samlet pædagogisk
tilrettelæggelse på tværs af
aldersgrupper.
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Nytænkning af
heltidsundervisningen

Optimering af
bygningsanvendelsen på
skole- og
dagtilbudsområdet samt
ungdomsskolen

Nr. 4.2.3. i KLK’s rapport

Nr. 2.2.2., 3.2.2. og 4.2.4 i
KLK’s rapport

Dette fald betyder, at der
vil være en stor ledig
kapacitet i både skoler og
daginstitutioner.
Det foreslås, at den ledige
kapacitet udnyttes til brug
af andre kommunale
tilbud, og der tænkes

vedtagelsen af
sampasning blev
budgettet reduceret.
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.
Heltidsundervisningen
bør således indtænkes i
denne nye
sammenhæng, således at
alle tilbud der ligger
udover
almenundervisning
vurderes pædagogisk og
økonomisk af
skolelederen.
Den demografiske
udvikling betyder, at der
frem mod 2019 forventes
et fald i antallet af 0-5
årige børn på 280 børn
og et fald i antallet af 6-16
årige på 450 børn.
5 mio. kr.

2,2 mio. kr.

I forbindelse med
tilpasningen af
dagtilbudsstrukturen
tænkes i samdrift, ligesom
udnyttelsen af den ledige
bygningsmasse løbende
vurderes på området.
Der indhøstes således
løbende økonomiske
besparelser.

KLK anbefaler, at ansvaret
for børn og unge med
særlige behov placeres
hos skolelederne
understøttet af PPR.
I forbindelse med
udarbejdelsen af en ny
tildelingsmodel arbejdes
på en model for
specialundervisning, hvor
heltidsundervisningen og
budgettet herfor
indarbejdes.
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samdrift af skoler og
institutioner for derved at
reducere
driftsomkostningerne.
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