Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater

Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Dagsorden:
13.30

Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og
budgetanalysernes afsæt

13.45

Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise Juhl
Familieområdet v. Christina Simonsen
Beskæftigelse- og socialområdet v. Hanne Beyer
Skole- og dagtilbudsområdet v. Per Larsen

14.10

Pause

14.20

IT og digitalisering v. Eva Due
Det tekniske område v. Arne Gynther
Stabsområderne v. Thomas Palner
Eksterne samarbejder v. Poul Møller
Internt samarbejde på tværs af
velfærdsområder v. Jørgen Andersen

Budgetanalysernes afsæt
• Byrådsbeslutning fra budget 2016. En budgetreduktion på 20 mio. kr. på
baggrund af budgetanalyser blev indarbejdet i overslagsårene 2017 til
2019 for at der kunne opnås budgetbalance.
• Direktionen har efterfølgende besluttet, at pege på besparelsespotentialer
for samlet 30 mio. kr.
• Gennemført 9 forskellige budgetanalyser. De respektive analyser skulle
finde budgetreduktioner for:
•
•
•
•
•
•
•

Ældre- og sundhedsområdet – 3 mio. kr.
Familieområdet – 5 mio. kr.
Beskæftigelses- og socialområdet – 6 mio. kr.
Skole- og dagtilbudsområdet – 6 mio. kr.
IT og Digitalisering – 3 mio. kr.
De tekniske områder – 3 mio. kr.
Økonomiudvalgets område – 4 mio. kr.

• Derudover 2 tværgående analyser.
• potentialer i borgersager, der går på tværs af velfærdsområder og
• potentialer i øget samarbejde med eksterne parter.

Hovedresultater for budgetanalyser til 2017
Mål for
potentialer

Forslag til reduktionsblokke
Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb.
Budgetår

2017
-4.200

2018
-2.200

2019
-2.200

2020
-2.200

-3.000

Familieområdet

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-5.000

Social og
beskæftigelse
Skole og dagtilbud

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-4.300

-4.650

-6.000

-6.000

-6.000

IT og digitalisering

-1.500

-2.500

-2.500

-2.500

-3.000

De tekniske områder

-3.254

-3.454

-3.454

-3.754

-3.000

Økonomiudvalgets
område

-5.300

-6.000

-6.000

-6.000

-4.000

I alt

-25.954

-26.204

-27.554

-27.854

-30.000

Sundhed og ældre

•
•

Der er med analyserne peget på potentialer på 26 mio.
kr. i 2017 stigende til 28 mio. kr. i 2020.
Hertil kommer eventuelle potentialer fra de to
tværgående analyser.

SÆ-udvalget / Sundhed og Ældre
Forslag til reduktionsblokke
Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb.

Udvalgsområde – Sundhed og Ældre

Budgetår

2017

2018

2019

2020

1. Tandplejen – reduktion
forårsaget af faldende børnetal

-200

-200

-200

-200

2. Strukturændringer –
plejeboliger
Gradvis lukning af Ringparken

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-4.200

-2.200

-2.200

-2.200

3. Reduktion af serviceniveau i
hjemmeplejen – rengøring hver
3. uge
I alt

FI-udvalget / Familieområdet
Forslag til reduktionsblokke
DKK. 1.000
Udvalgsområde: Familie- og Institutioner

Budgetår

Børnehandicap -Tilpasning
af udgiftsniveauet for
kontante ydelser gennem
investering i
sagsbehandlingskvalitet
I alt

2017

2018

2019

2020

-1.400
-1.400

-1.400
-1.400

-1.400
-1.400

-1.400
-1.400

Kontante ydelser:
Merudgifter (SEL § 41): Løbende, enkeltudgifter, taxa,
Tabt arbejdsfortjeneste (SEL 42): Løbende eller ad hoc
Eksempler på andre typiske ydelser på børnehandicapområdet:
Aflastning (§ 84): Gives til forældrene
Aflastning (§ 52.3.5): På baggrund af barnets vilkår
Familievejledning og rådgivningsforløb til søskende (SEL § 11)
Forebyggende foranstaltninger og anbringelse
Specialskoletilbud – F.eks. Djurslandsskolen. OBS: Sammenhæng til TA (SEL § 42)

AU og SÆ-udvalget / Social og beskæftigelse
Forslag til reduktionsblokke
Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb.
Udvalgsområde – Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhed og Ældre

Budgetår
Skærpet fokus på
mellemkommunal refusion

2017
-1.000

2018
-1.000

2019
-1.000

2020
-1.000

Ændret brug af bostøtte i eget
hjem

-400

-400

-400

-400

Øget fokus på borgere uden
adresse og med c/o adresse

-250

-250

-250

-250

Øget fokus på førtidspension og
fleksjob

-250

-250

-250

-250

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

Bedre udnyttelse af den
eksisterende tilbudsvifte

-500

-500

-500

-500

Udvidelse af
voksenlærlingeordningen

-500

-500

-500

-500

-1.600

-1.600

-1.600

-1.600

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Færre tilkendelser af
førtidspension og fleksjob

Færre borgere på
uddannelseshjælp
I alt

FI-udvalget / Skole og dagtilbud
Forslag til reduktionsblokke
Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb.
Udvalgsområde – Familie og institutioner

Budgetår

2017

2018

2019

2020

-1.000

-2.000

-3.350

-3.350

-500

-1.000

-1.000

-1.000

3. Ledelse og bygninger,
dagtilbud

-2.800

-1.650

-1.650

-1.650

I alt

-4.300

-4.650

-6.000

-6.000

1. Specialskoler
2. Kørsel til skoler og SFO

Økonomiudvalget / IT og digitalisering
Forslag til reduktionsblokke
Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb.

Udvalgsområde: Økonomiudvalget
Budgetår
Drift/contract management

2017
-750

2018
-1.000

2019
-1.000

2020
-1.000

Monopolbrud

-500

-500

-500

-500

Digitaliseringsstrategi /
udvikling

-250

-1.000

-1.000

-1.000

-1.500

-2.500

-2.500

-2.500

I alt

NTM-udvalget / 2 modeller
Forslag til reduktionsblokke
Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb.

Udvalgsområde: Natur, teknik og miljø
Budgetår
Alternativ 1. Insourcing
vejservice, ejendomme,
natur, drift grønne områder
og renhold. Endvidere
belægning veje, vejbelysning, kollektiv trafik ,
betalingstoiletter m.v.

2017

2018

2019

2020

-3.254

-3.454

-3.454

-3.754

Alternativ 2. Alternativ til
insourcing, belægning veje,
vejbelysning, kollektiv
trafik, betalingstoiletter m.v.
I alt med alternativ 1

(-3.050)
-3.254

(-3.250)
-3.454

(-3.250)
-3.454

(-3.550)
-3.754

Økonomiudvalget / stabsområdet
Forslag til reduktionsblokke
Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb.

Udvalgsområde: Økonomiudvalget
Besparelsen ved forslag 1 vedrører finansiering, mens forslag 2 vedrører hele
driftsorganisationen
Budgetår
2017
2018
2019
2020
1. Afledt virkning af ny
finansiel strategi: Optimering
af forrentningen af den
overskydende driftslikviditet
med en fortsat defensiv
forvaltningstilgang
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
2. Styrket kendskab til og
udnyttelse af kommunens
indkøbsaftaler bl.a. gennem e
-handel (nettobesparelse)
-2.300
-3.000
-3.000
-3.000
I alt
-5.300
-6.000
-6.000
-6.000

Den eksterne tværgående budgetanalyse
• Tværgående analyse af alle områder for screening af potentialer for
øget samarbejde (tværkommunale og øvrige samarbejdsformer
• Deloitte har lavet screening med inddragelse af alle chefer og
afdelinger
• Fra 14 emner på bruttoliste til 8 emner til 2 udvalgte emner
IT og digitalisering,
Biblioteker og
borgerservice,
Bygningsdrift/Facility
management,
Miljøsagsbehandling, Veje,
Hjemmepleje og sygepleje,
Madservice, Tandpleje,
Befordring, Back Office,
PPR, Jobcenter, STU,
Hjælpemiddelområdet

Facility
Management, Back
Office, Veje,
Jobcenter,
Madservice,
Miljøsagsbehandling,
Tandpleje, Bibliotek
og borgerservice

Bibliotek og
borgerservice
Facility
Management

Budgetanalyse: Internt - På tværs af velfærdsområder
Faglige, kvalitetsmæssige, organisatoriske og økonomiske rationaler - på kort og lang sigt
Ser på områder, hvor en borger modtager tilbud fra mere end ét område i kommunen
Temaer:
•

Mulighed for at samme kontaktperson varetager flere opgaver/ydelser (§§ 54 og 85)

•

Specialundervisningsområdet, herunder kørsel og samarbejde med PPR og familieområdet

•

Familiesager (og samarbejdet med: skole, beskæftigelse og sundhed)

•

Overgange mellem områder (fx fra barn til voksen)

•

Koordinering og sammenhæng mellem §§ 85 og 83 indsatsen
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Økonomiaftalen 2017 - kommuner
- Fornuftig aftale for kommunerne generelt, men uændrede indtægtsvilkår for Syddjurs

Hovedresultater
§

§

§
§
§

Omprioriteringsbidraget er afskaffet i økonomiaftalen:
– 2,2 mia. kr. fastholdes i kommunerne uden bindinger i 2017.
– 200 mio. kr. føres tilbage via prioritering i Folketinget.
– Fra 2018 er omprioriteringsbidraget helt væk!
Fra 2018 og frem etableres et flerårigt moderniserings- og
effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt.
– Inden for programmet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering
bredt i den offentlige sektor. Den anden halvdel forbliver i
kommunerne.
Mere effektiv administrativ drift skal frigøre 0,3 mia. kr. i 2017.
Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. videreføres.
Sanktionsbelagt anlægsramme på budget i 2017 på 16,3 mia. kr., dvs.
0,3 mia. kr. lavere end i 2016.

Omprioriteringsbidrag ctr. det ”nye krav”

Andre hovedresultater i aftalen
§
§
§

§
§
§

Midtvejsregulering i 2016 på -1,5 mia. kr. Udgangspunktet var -2,9 mia. kr.
Fortsat skattestop. Skattepulje på 200 mio. kr. – tilskudspuljen betales af staten
Omlægning af to finanslovspuljer til bloktilskud (i alt 400 mio. kr.).
– Puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekort til ekstra
hjemmehjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere på i alt 0,4 mia. kr. fra
finansloven for 2015 omlægges til bloktilskud fra 2017.
Særtilskudspulje på 300 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner.
Lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede
kommuner.
Lånepulje - anlæg: 650 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale

Fornuftig aftale for kommunerne generelt, men ikke i samme grad for
Syddjurs pga. primært et skævt tilskuds- og udligningssystem
•
•
•

•

God nyhed 1: 8,5 mio. kr. i budgetteret ”tab” på omprioriteringsbidraget i 2017 ”bortfalder”.
God nyhed 2: Særtilskudspuljen fortsætter!
– Syddjurs har budgetteret med 5 mio. kr. i 2017. I 2016 modtog vi 7,5 mio. kr.
Dårlig nyhed 1: Finansieringstilskuddet udmøntes efter samme model i 2017, som i 2016.
– Vi modtager kun 11 mio. kr. i 2016, men har budgetteret med 21 mio. kr. i 2017.
– Fortsat håb vedr. ”strukturel balance”-kriteriet!
Dårlig nyhed 2: Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017 er 23 mio. kr. lavere for Syddjurs end
budgetlagt.
– Joker 1: Statens betalingskommunefolketal – skøn for 1.1.2017.
– Joker 2: Tilskud og udligning – forskydninger i forhold til basisbudget?
– Joker 3: AU - Bedre konjunkturer end oprindeligt forudsat – slår også igennem i
Syddjurs!

Økonomiaftalen for 2017- opsamling
§ Syddjurs Kommune har fortsat brug for skarpt fokus omstilling
og effektivisering i årene, der kommer!
§ Stærk fokus på omkostningsudvikling på de enkelte
velfærdsområder og styring heraf!
§ Råderum skabes fortsat i Syddjurs ”indefra” – ikke ”udefra”!

Budgetanalyse
Skole og dagtilbud
Muligheder for udvikling af opgaver og
tilvejebringelse af økonomisk råderum
Syddjurs Kommune - juni 2016
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1. Indledning
Som element i forliget for Budget 2016 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes budgetanalyser, der kan
tilvejebring et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra budget 2017.
Uddrag af budgetaftalen:

”Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling
Inden juli 2016 skal der udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens
opgaver og skabelse af et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra og med 2017. Analyserne skal i et
flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at skabe
et økonomisk råderum.
Analyserne skal have fokus på muligheden for at optimere driften gennem internt innovationsarbejde i
samarbejde med andre offentlige og private aktører. Afrapportering skal ske senest juni 2016 til det
samlede byråd, således at afrapportering kan indgå i budgetdrøftelserne for 2017.
Politisk styregruppe for analyserne er økonomiudvalget, der også vil få en særlig rolle omkring fremdriften i
analyserne. Byrådet involveres løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser, ligesom
byrådet skal behandle eventuelle forslag med budgetmæssige konsekvenser politisk.
Direktionen vil være administrativ styregruppe for analyserne, og skal blandt andet sikre en tværgående
forankring af analyserne og innovationsindsatsen gennem blandt andet koncernledelsen. Der kan tilknyttes
ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf, efter nærmere godkendelse i
økonomiudvalget.”
Samlet skal analyserne pege på muligheder for budgetreduktioner på 20 mio. kr. fra budget 2017 og i
overslagsårene. For at sikre, at der tilvejebringes et tilstrækkeligt økonomisk råderum, har direktionen
besluttet, at der i analysen skal peges på besparelsespotentialer for samlet 30 mio. kr.
På den baggrund har direktionen besluttet, at de respektive områder skal finde budgetreduktioner for:
 Ældre- og sundhedsområdet – 3 mio. kr.
 Familieområdet – 5 mio. kr.
 Beskæftigelses- og socialområdet – 6 mio. kr.
 Skole- og dagtilbudsområdet – 6 mio. kr.
 IT og Digitalisering – 3 mio. kr.
 De tekniske områder – 3 mio. kr.
 Økonomiudvalgets område – 4 mio. kr.
Derudover er der udarbejdet 2 tværgående analyse. Én analyse, der ser på potentialer i borgersager, der går
på tværs af velfærdsområder og én analyse af potentialer i øget samarbejde med eksterne parter.
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2. Opsummering
På baggrund af analysearbejdet peger Skole og dagtilbud på en række forslag, der samlet set har et
økonomisk potentiale på 6 mio. kr.
Forslagene fremgår nedenfor. I afsnit 6 angives en beskrivelse af de enkelte forslag.
Forslag til reduktionsblokke
Udvalgsområde:

(i hele 1.000 kr.)
Specialskoler
Kørsel til skoler og SFO
Ledelse og bygninger, dagtilbud
I alt

2017*

-1.000
-500
-2.800
-4.300

2018*

-2.000
-1.000
-1.650
-4.650

2019*

2020*

-3.350
-1.000
-1.650
-6.000

-3.350
-1.000
-1.650
-6.000

*Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb.

3. Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse
Arbejdet med analysen har været forankret politisk i Økonomiudvalget, og direktionen har været administrativ
styregruppe. Chefen for området har været ansvarlig for selve udarbejdelsen af analysen, herunder sikring af
medarbejderinddragelsen på eget område. De to tværgående analyser har været forankret hos direktørerne.
Endelig er Hovedudvalget løbende orienteret om processen.
Analysearbejdet er igangsat af chefen for området med udgangspunkt i det besluttede kommissorium.

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.

5. Kort om området
Økonomi og nøgletal
I 2016 har bevillingen for skoleområdet har et nettobudget på 406,7 mio. kr., mens dagtilbud har et
nettobudget på 125,1 mio. kr.
For en beskrivelse af budgettet i 2016 og overslagsårene 2017-2019 samt forudsætningerne henvises til
”Budget 2016” s. 95-99 samt ”Politikerhåndbogen 2016” s.94-106.
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Nøgletal folkeskolen

Udgifter i løbende og faste priser
Løbende priser
Syddjurs
Kommune

Sml.gruppen

Region
Midtjylland

2016-priser
Hele
landet

Syddjurs
Kommune

Sml.gruppen

Region
Midtjylland

Hele
landet

2010

68.390

66.950

67.912

70.722

74.409

72.842

73.888

76.945

2011

67.241

66.080

66.093

69.316

72.358

71.108

71.123

74.591

2012

69.408

67.101

67.452

70.282

73.010

70.584

70.952

73.930

2013

68.790

66.899

66.498

69.449

71.714

69.743

69.324

72.401

2014

71.851

70.664

70.064

72.499

73.949

72.728

72.110

74.616

2015

74.025

71.154

71.619

73.730

75.209

72.293

72.765

74.910

B2016

74.396

71.003

71.410

73.549

74.396

71.003

71.410

73.549

Note:
Nøgletallet viser skoleområdet inklusiv SFO. Syddjurs Kommunes udgiftsbehov har KORA sat til 95,4% af
landsgennemsnittet.
Sammenligningskommunerne er Silkeborg, Thisted, Varde, Hjørring, Sorø, Vejen, Vejle, Vesthimmerland,
Holstebro, Næstved og Syddjurs.
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Nøgletal dagtilbud

Udgifter i løbende og faste priser
Løbende priser
Syddjurs
Kommune

Sml.gruppen

Region
Midtjylland

2016-priser
Hele
landet

Syddjurs
Kommune

Sml.gruppen

Region
Midtjylland

Hele
landet

2010

52.919

56.381

60.187

65.921

57.575

61.343

65.484

71.722

2011

52.117

55.889

58.917

64.012

56.084

60.143

63.401

68.883

2012

55.959

56.284

60.373

65.849

58.863

59.205

63.506

69.266

2013

57.288

58.680

61.075

66.788

59.723

61.174

63.671

69.627

2014

55.715

59.844

62.543

67.257

57.342

61.592

64.369

69.221

2015

56.099

61.158

63.460

68.035

56.997

62.137

64.476

69.123

B2016

56.523

61.312

64.380

69.097

56.523

61.312

64.380

69.097

Note:
Nøgletallet viser Dagtilbudsområdet. Syddjurs Kommunes udgiftsbehov har KORA sat til 90,4% af
landsgennemsnittet.
Sammenligningskommunerne er Morsø, Kerteminde, Jammerbugt, Lemvig, Hjørring og Syddjurs.
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6. Forslag
I dette afsnit fremgår en beskrivende oversigt over de konkrete forslag på Skole og dagtilbud, der kan indgå i
den videre politiske drøftelse.
Der gives en vurdering af forslagets effekt, forudsætninger og det forventede økonomiske potentiale.
En styrket indsats i forhold til visiteringen til specialskoler forventes i årene 2017-2020 at give færre udgifter.
Nr.
1

Forslag
Specialskoler

Formål og
beskrivelse
Gennem fokus på at
midler der anvendes
på specialskoler
svarer til indsatsen i
den opgave der
løses. Gennem brug
af systematisk
tilgang
(visitationsprocedure
) at effektivisere og
kvalitetssikre
opgaveløsningen.

Effekt

Forudsætninger

Forbedre eller som
minimum sikre nuværende
kvalitet for lavere
omkostninger.

Der vil være en
usikkerhed på
potentialet men der
er en klar forventning
om det endelige
niveau.

Potentiale*
-3.350

*Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb.

(i hele 1.000 kr.)
Specialskoler

2017
-1.000

2018
-2.000

2019
-3.350

2020
-3.350

Skole og Dagtilbudsområdet har i samarbejde med Familieafdelingen (PPR) nedsat en arbejdsgruppe der i
juni måned fremlægger og efterfølgende implementerer procedure og retningslinjer for visitationen til
specialundervisning. Således vil en ensartet visitationsprocedure blive præsenteret for skolerne inden
sommerferien og dermed anvendes i skoleåret 2016-17 og fremefter.
Der er igangsat en dialog med Djurslandsskolen i forhold til takster kørsel mv. ligesom der forventes et
lavere antal elever fra Syddjurs Kommune på skolen.
Pindstrupskolen forventes over de kommende år at have færre elever. Dette skal ses i forlængelse af både
de omlægninger der er sat i værk samt naturligvis det faldende samlede elevtal der vil være i kommunen.
Der vurderes tidligst at være en effekt med skoleåret 2016/2017 som løbende vil stige til 3 mio. kr.
Nr.
2

Forslag
Kørsel til
skoler og SFO

Formål og
beskrivelse
Folkeskolens
afstandsbestemmels
er anvendes som
standard for al
skolebuskørsel.

Effekt

Forudsætninger

Væsentlig mindre bus og
taxakørsel.

At det besluttes at
kørsel administreres
efter
folkeskolelovens
afstandskriterier

Potentiale*
-1.000

*Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb.
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(i hele 1.000 kr.)
Kørsel til skoler og SFO

2017
-500

2018
-1.000

2019
-1.000

2020
-1.000

Skole og dagtilbud havde i 2015 udgifter på 15,9 mio. kr. til befordring. Dertil kommer udgifter til busruterne
som afholdes af Veje og trafik.
I 2015 var der er budget til befordring på 14,7 mio. kr., så der var et merforbrug på samlet 1,2 mio. kr. Med
de indlagte budgetreduktioner i overslagsårene giver det budget på 9,9 mio. kr. i 2019.
Det foreslås at kørsel administreres efter folkeskoleloven og alle særordninger nedlægges. Det estimeres
over tid at kunne bidrage med 1 mio. kr. Det foreslås at ændre reglerne ved skoleåret 2017/2018, derfor kun
halv virkning i 2017.
Nr.
3

Forslag
Ledelse på
skole og
dagtilbud

Formål og
beskrivelse
Forfølge visionerne i
sektorplanen for
dagtilbud om samling
af ledelse og samling
i større institutioner
bl.a. for at sikre
kvaliteten.

Effekt

Forudsætninger

Bevarelse/højnelse af
kvalitet for samme eller
færre penge.

At samlinger og
lukninger besluttes
og effektueres som
beskrevet nedenfor.

Potentiale*
-2.800

*Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb.

(i hele 1.000 kr.)
Ledelse på skole og dagtilbud

2017
-2.800

2018
-1.650

2019
-1.650

2020
-1.650

Kvalitet i forhold til dagtilbudsloven og effektiviteten i driften forbedres.
Der skal være færre, større og integrerede institutioner gerne samlet under fælles ledelse med skoler,
idrætscentre eller private virksomheder. Dermed også færre aftaleholdere.
Dagtilbud er nået langt i denne omstilling og vil fortsat forfølge den.
I forbindelse med ansættelsen af ny skoleleder i Ådalen sidst i 2016 vil der blive arbejdet med fælles
aftaleholder for skole og dagtilbud i Ådalen. Denne proces forfølges ligeledes andre steder når timing er
rigtig. Muligheder for samling af ledelse og/eller institutioner er der således i Ryomgaard, Mørke, Rønde
samt de to mindste institutioner i Nimtofte og Feldballe.
I Kolind slås de to daginstitutioner sammen til en ny fælles daginstitution i 2017. Således med kun en leder
og en bestyrelse.
Der er mulighed for at udvide processen med nedlæggelse af daginstitutionerne i Feldballe og Nimtofte.
Disse institutioner er driftsmæssigt meget små.
Nedlæggelse af disse to institutioner vil sammen med fælles aftaleholder i et eller flere områder give 1,5 mio.
kr. Dertil kommer sparede drifts udgifter hos Team Ejendomme på 0,15 mio. kr.
Det vurderes at de to bygninger i Nimtofte og Feldballe ved salg kan indbringe 2 mio. kr. som et
engangsbeløb i 2017. Driften stoppes senest til sommeren 2017,så driften har halv effekt i 2017.
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1. Indledning
Som element i forliget for Budget 2016 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes budgetanalyser, der kan
tilvejebring et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra budget 2017.
Uddrag af budgetaftalen:
”Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling
Inden juli 2016 skal der udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens
opgaver og skabelse af et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra og med 2017. Analyserne skal i et
flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at skabe
et økonomisk råderum.
Analyserne skal have fokus på muligheden for at optimere driften gennem internt innovationsarbejde i
samarbejde med andre offentlige og private aktører. Afrapportering skal ske senest juni 2016 til det
samlede byråd, således at afrapportering kan indgå i budgetdrøftelserne for 2017.
Politisk styregruppe for analyserne er økonomiudvalget, der også vil få en særlig rolle omkring fremdriften i
analyserne. Byrådet involveres løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser, ligesom
byrådet skal behandle eventuelle forslag med budgetmæssige konsekvenser politisk.
Direktionen vil være administrativ styregruppe for analyserne, og skal blandt andet sikre en tværgående
forankring af analyserne og innovationsindsatsen gennem blandt andet koncernledelsen. Der kan tilknyttes
ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf, efter nærmere godkendelse i
økonomiudvalget.”
Samlet skal analyserne pege på muligheder for budgetreduktioner på 20 mio. kr. fra budget 2017 og i
overslagsårene. For at sikre, at der tilvejebringes et tilstrækkeligt økonomisk råderum, har direktionen
besluttet, at der i analysen skal peges på besparelsespotentialer for samlet 30 mio. kr.
På den baggrund har direktionen besluttet, at de respektive områder skal finde budgetreduktioner for:
 Ældre- og sundhedsområdet – 3 mio. kr.
 Familieområdet – 5 mio. kr.
 Beskæftigelses- og socialområdet – 6 mio. kr.
 Skole- og dagtilbudsområdet – 6 mio. kr.
 IT og Digitalisering – 3 mio. kr.
 De tekniske områder – 3 mio. kr.
 Økonomiudvalgets område – 4 mio. kr.
Derudover er der udarbejdet 2 tværgående analyse. Én analyse, der ser på potentialer i borgersager, der går
på tværs af velfærdsområder og én analyse af potentialer i øget samarbejde med eksterne parter.
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2. Opsummering
På baggrund af analysearbejdet peger familieområdet på en række forslag, der samlet set har et økonomisk
potentiale på -1.4 mio. kr.
Forslaget fremgår nedenfor. I afsnit 6 angives en beskrivelse af de enkelte delelementer yderligere.
Tabel 1 - Forslag til reduktionsblokke
Udvalgsområde: Familie og Institutioner
År
Forslag 1
Tilpasning af udgiftsniveauet for
kontante ydelser efter
Servicelovens §§ 41 og 42
gennem investering i
sagsbehandlingskvalitet

2017
1.000 kr.
-1.400

2018
1.000 kr.
-1.400

2019
1.000 kr.

2020
1.000 kr.

-1.400

-1.400

3. Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse
Arbejdet med analysen har været forankret politisk i Økonomiudvalget, og direktionen har været administrativ
styregruppe. Chefen for området har været ansvarlig for selve udarbejdelsen af analysen, herunder sikring af
medarbejderinddragelsen på eget område. De to tværgående analyser har været forankret hos direktørerne.
Endelig er Hovedudvalget løbende orienteret om processen.
Analysearbejdet er igangsat af chefen for området med udgangspunkt i det besluttede kommissorie. Det
konkrete forslag er især fremkommet ved analyse og beregning af økonomiske potentialer på baggrund af
ECO nøgletal for regnskab 2015 og budget 2016, samt erfaringerne fra familieområdet over de senere år.
Der er i beregningen af potentialet korrigeret for allerede vedtagne besparelser.
ECO-nøgletallene viser umiddelbart et potentiale på børnehandicapområdet. Nærmere bestemt indenfor de
såkaldt kontante ydelser, der omfatter Servicelovens § 41 og § 42. Realiseringen af potentialet afhænger af,
at der foretages investeringer i Myndighed på børnehandicapområdet.
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.
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5. Kort om området
Økonomi og nøgletal
Familieafdelingens udgifter fordeler sig andelsmæssigt i budget 2016, som det fremgår af figur 1.
Figur 1 – Familieafdelingens udgiftsfordeling i 2016 – Opgjort i 2017 priser
Pædagogisk
Kontante ydelser
Psykologisk
m.v., 7,1%
Rådgivning, 9,6%
Særlige dagtilbud,
4,3%

Anbringelser, 43,4%

Sundhedsplejen,
4,8%

Forebyggende
foranstaltninger,
30,7%

Kommunens udgifter til familieområdet udgjorde i 2015 127,7 mio. kr. målt i 2016 priser.
Udviklingen de seneste år i budget og regnskab fremgår af nedenstående tabel.
Tabel 2 - Oversigt over regnskab og budget for 2013–2017
Mio. kr., 2016 p/l
R13
R14
R15

B15

B16

B17

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13,1

11,8

11,9

12,3

11,8

11,8

Sundhedsplejen
Forebyggende foranstaltninger
Anbringelser
Særlige dagtilbud
Kontante ydelser m.v.
I alt

6,1
37,3
83,4
5,8
8,5
152,9

5,8
31,3
65,0
5,0
8,7
127,7

5,9
31,5
77,1
4,9
9,6
141,3

5,9
37,7
53,4
5,3
8,8
122,9

5,9
32,6
53,2
5,3
8,7
117,7

5,6
42,6
91,8
6,8
10,4
170,3

Grafisk kan udviklingen i familieområdets faktiske og budgetterede forbrug i perioden 2013 – 2017 vises som
i figur 2.
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Figur 2 – Grafisk fremstilling af familieområdets forbrug og budget 2013 - 2017

Regnskab og budget 2013-2017 i mio. kr. , 2016 p/l
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Familieområdets samlede forbrug på Servicelovens område kan ved brug af ECO nøgletal vises som det
fremgår af figur 3, hvor Syddjurs Kommunes forbrug og budget er sat i relation til henholdsvis
sammenligningsgruppen, Region Midtjylland og hele landet.
Figur 3 – Udvikling af Syddjurs Kommunes udgifter på familieområdet

ECO tal med udgifter pr. 0-20 årig i kr. budget 2016
sammenholdt
10.500

Syddjurs
Kommune

10.000

Sml.-gruppen
Region
Midtjylland

9.500

Hele Landet
Udgiftsbehov

9.000
R2015

B2016

B2017

B2018

B2019

6. Forslag
I dette afsnit beskrives det konkrete forslag på familieområdet. Der gives så vidt det er muligt en vurdering af
forslagets effekt, forudsætninger og det forventede økonomiske potentiale.

6

Tabel 3 – Skematisk opstilling af forslag
Nr. Forslag
Formål og beskrivelse
1 Tilpasning af
Udgiftsniveauet for
udgiftsniveauet
kontante ydelser
for kontante
tilpasses ECO nøgletal
ydelser efter
for regnskab 2015 og
Servicelovens
budget 2016, således,
§§ 41 og 42
at de nærmer sig
gennem
sammenligningskommu
investering i
nernes niveau.
sagsbehandling
skvalitet
Realiseringen af det
teoretiske potentiale
forudsætter investering
i
sagsbehandlingskvalitet
en på
børnehandicapområdet,
så indsatserne opnår
tættere sammenhæng
til Familieafdelingens
indsatsgrundlag

Effekt
Forventelig
reduktion i det
faktiske
serviceniveau for
henholdsvis
merudgifter og
tabt
arbejdsfortjeneste
til forældre med
handicappede
børn.
Højere
sagsbehandlingsk
valitet og forbedret
myndighedsservic
e

Forudsætninger
Der gøres brug af
administrative
kompetencer til
forvaltning af
lettere
sagsbehandling

Potentiale
-1.4 mio. kr.
pr. år.

Familieværket får
succes med at
udvikle tilbud, der
er specifikt
målrettet
børnehandicapomr
ådet

A. Noter til forslag
Der pågår løbende ledelsestilsyn på myndighedsområdet. Udover familieområdets eget interne
ledelsestilsyn, har Familieafdelingen haft ekstern gennemgang af alle sager på området.
Der er sket væsentlige forbedringer af sagsbehandlingens kvalitet på området for udsatte børn og unge, hvor
der også har været investeret i opnormeringer løbende. Dette har vist en positiv effekt. Således både ift. til
kvaliteten i sagsbehandlingen, øget arbejdsglæde og – ikke mindst – væsentlige budgetreduktioner. På
børnehandicapområdet ses der fortsat et væsentligt potentiale i en forbedret sagsbehandling.
Erfaringerne på familieområdet viser det muligt at realisere økonomiske potentialer og samtidigt højne
sagsbehandlingskvalitet og arbejdsglæde gennem investeringer i myndighedsområdet. Dette vurderes også
at være tilfældet indenfor børnehandicapsager.
En opgørelse foretaget den 8. maj 2016 viser, at der på dette tidspunkt var 375 aktive individuelle
børnesager i Specialbistandsgruppen. Sagerne er fordelt på 8 medarbejdere. Det gennemsnitlige antal sager
pr. medarbejder kan således umiddelbart opgøres til 46,9 sager. Det er dog ikke alle ansatte i afdelingen,
der arbejder på fuld tid.
Medarbejderne i Specialbistandsgruppen har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 34,6 timer. Korrigeres
der for den reducerede ugentlige arbejdstid, er der aktuelt i Specialbistandsgruppen et sagstal pr.
fuldtidsansat på 50 sager.
En af de væsentlige årsager til, at familieområdet har opnået så positive effekter på området for udsatte børn
og unge vurderes at være investeringer i en forbedret sagsbehandlingskvalitet. Investeringerne har sikret, at
den enkelte familierådgiver er ansvarlig for et antal sager, som bl.a. sikrer kvaliteten i udredninger af barnets
og familiens behov, inddragelse og involvering af alle relevante parter, et solidt tværfagligt samarbejde og en
tæt opfølgning i sagerne.
For at sikre den nødvendige sagsbehandlingskvalitet, foreslås en investering på myndighedsområdet for
børnehandicap således, at familierådgiverne på området fremadrettet maksimalt er ansvarlig for ca. 35 sager
i gennemsnit. Det foreslås derfor, at der foretages investeringer i et omfang af 3 fuldtidsårsværk. Dette ville
nedbringe det gennemsnitlige sagstal pr. fuldtidsmedarbejder til 36 sager.
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Beregningen er foretaget på baggrund af følgende data indsamlet den 8. maj 2016.
Tabel 4 – Sagstal på børnehandicapområdet
Nuværende antal rådgivere
Antal sager pr. 8. maj 2016
Gennemsnitligt antal sager pr. medarbejder
Gennemsnitlig arbejdstid pr. medarbejder
Gennemsnitlig andel af fuldtid
Gennemsnitligt antal sager pr. fuldtidsstilling
Gennemsnitlig sagstal ved 11 rådgivere på fuldtid

8
375
46,9
34,6 timer pr. uge
0,94
50
36

Børnehandicapområdet er kendetegnet ved stor socialfaglig kompleksitet. Mulighederne for at realisere det
teoretiske potentiale, som beregnes via ECO-nøgletallene vurderes foruden investeringen i
basismedarbejdere også at afhænge af en øget koordinering af indsatserne. For at opnå en ensartet indsats
og et koordineret samarbejde med familierne og områdets mange øvrige aktører, foreslås derfor også at den
faglige ledelse på børnehandicapområdet styrkes, ved ansættelse af en socialfaglig koordinator på området.
Koordinatorens primære opgaver vil være at yde tæt faglig sparring til rådgiverne, støtte rådgiverne i et
komplekst samarbejde med familierne og andre samarbejdspartnere, udføre ledelsestilsyn og følge op
herpå.
Foruden de nævnte investeringer er det endvidere en forudsætning for at realisere det økonomiske
potentiale, at Familieværket supplerer sine hidtidige indsatser med flere tilbud på børnehandicapområdet.
Konkret vil Familieværket udvikle tilbud, der er specifikt målrettet børnehandicapområdet. Denne proces er
besluttet, og under udmøntning ved den nytiltrådte ledelse af Familieværket.
Den foreslåede investering i børnehandicapområdet ansættes til en netto udgiftsreduktion på 1.4 mio. kr. pr.
år. Nettoeffekten er beregnet således:
Tabel 5 – Beregning af nettoeffekt af investeringsforslag
Reduktion af udgiftsniveau på området for kontante ydelser (Servicelovens § 41 og § 42) jfr.
ECO nøgletal
Investeringer på børnehandicapområdet
Netto potentiale

Mio. kr. pr.
år
-3.5
2.1
-1,4
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1. Indledning
Som element i forliget for Budget 2016 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes budgetanalyser, der kan
tilvejebring et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra budget 2017.
Uddrag af budgetaftalen:

”Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling
Inden juli 2016 skal der udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens
opgaver og skabelse af et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra og med 2017. Analyserne skal i et
flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at skabe
et økonomisk råderum.
Analyserne skal have fokus på muligheden for at optimere driften gennem internt innovationsarbejde i
samarbejde med andre offentlige og private aktører. Afrapportering skal ske senest juni 2016 til det
samlede byråd, således at afrapportering kan indgå i budgetdrøftelserne for 2017.
Politisk styregruppe for analyserne er økonomiudvalget, der også vil få en særlig rolle omkring fremdriften i
analyserne. Byrådet involveres løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser, ligesom
byrådet skal behandle eventuelle forslag med budgetmæssige konsekvenser politisk.
Direktionen vil være administrativ styregruppe for analyserne, og skal blandt andet sikre en tværgående
forankring af analyserne og innovationsindsatsen gennem blandt andet koncernledelsen. Der kan tilknyttes
ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf, efter nærmere godkendelse i
økonomiudvalget.”
Samlet skal analyserne pege på muligheder for budgetreduktioner på 20 mio. kr. fra budget 2017 og i
overslagsårene. For at sikre, at der tilvejebringes et tilstrækkeligt økonomisk råderum, har direktionen
besluttet, at der i analysen skal peges på besparelsespotentialer for samlet 30 mio. kr.
På den baggrund har direktionen besluttet, at de respektive områder skal finde budgetreduktioner for:
 Ældre- og sundhedsområdet – 3 mio. kr.
 Familieområdet – 5 mio. kr.
 Beskæftigelses- og socialområdet – 6 mio. kr.
 Skole- og dagtilbudsområdet – 6 mio. kr.
 IT og Digitalisering – 3 mio. kr.
 De tekniske områder – 3 mio. kr.
 Økonomiudvalgets område – 4 mio. kr.
Derudover er der udarbejdet 2 tværgående analyse. Én analyse, der ser på potentialer i borgersager, der går
på tværs af velfærdsområder og én analyse af potentialer i øget samarbejde med eksterne parter.
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2. Opsummering
Der har været igangsat et analysearbejde, hvor alle Syddjurs Kommunes områder er screenet for potentialer
for øget samarbejde (tværkommunale og andre samarbejdsformer med eksterne samarbejdspartnere).

Analysearbejdet har i første omgang resulteret i en beslutning om at arbejde videre med 2
områder:
1. Facility management, hvor der også ses på en effektiv kapacitetsudnyttelse af
bygningsmassen. Dette sker med henblik på overflytning af ressourcerne herfra til kvalitet
og kerneopgaver.
2. Bibliotek og borgerservice, hvor samarbejde med Norddjurs analyseres yderligere.
Dette arbejde er igangsat, og der er/har været nedsat 2 arbejdsgrupper.
I forhold til Bibliotek og borgerservice forelægger i juni 2016 en indledende analyse, og i forhold til
Facility Management vil der i forbindelse med budget 2017 forhandlingerne forelægge et oplæg.

3. Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse
Arbejdet med analysen har været forankret politisk i Økonomiudvalget, og direktionen har været administrativ
styregruppe. Alle kommunens områder har været inddraget.

Analysearbejdet er igangsat med udgangspunkt i det besluttede kommissorium, og der har været
nedsat en arbejdsgruppe bestående af Økonomisk Sekretariat og Ledelsessekretariatet.
Deloitte har bistået med en screening og en foranalyse. Foranalysen er baseret på en kort og
indledende screening af mulige forslag, der kan danne grundlag for en drøftelse og udvælgelse i
direktionen.

4. Analyse
Foranalysearbejdet har taget afsæt i Deloittes tidligere analyser vedr. eksterne samarbejder på
området samt en dialog og interviewrunde med alle afdelingscheferne, hvorefter der blev
udarbejdet en bruttoliste med forslag og efterfølgende blev 8 temaer udvalgt. Af de 8 temaer
besluttede direktionen i første omgang at gå videre de to udvalgte temaer: Facility Management og
Bibliotek og borgerservice.
Deloitte identificerede 8 temaer, som ud fra kriterier som kvalitet, økonomi samt ledelsesmæssig
og organisatorisk modenhed kan arbejdes videre med i en nærmere afklaring af mulige eksterne
samarbejder. Det har desuden indgået i udvælgelsen af temaerne, at de repræsenterede
forskellige dele af den kommunale driftsvirksomhed, ligesom de otte temaer spænder fra
videreudviklingen af eksisterende velafgrænsede samarbejdsmuligheder, til meget ambitiøse og
vidtgående muligheder for eksterne samarbejder.
På bruttolisten var emnerne:





It og digitalisering
Biblioteker og borgerservice
Bygningsdrift/porteføljestyring (herunder sikringsydelser mv.)
Miljøsagsbehandling
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Veje (herunder GIS)
Hjemmepleje og sygepleje
Madservice
Tandpleje/tandregulering
Befordring (tværgående)
Back-officefunktioner(løn, økonomiadministration mv.)
PPR
Fælles jobcenter og drift af tilbud
STU
Hjælpemiddeldepot

De 8 temaer var:









Facility Management
Back Office (minus IT)
Vej og Park
Jobcenter og drift af tilbud
Madservice
Miljøsagsbehandling
Samarbejde om tandpleje og tandregulering
Bibliotek og borgerservice

Arbejdsgruppen har vurderet, at der er forskel på potentialerne indenfor de 8 temaer både i forhold
til hvor stort et økonomisk potentiale de enkelte temaer kan opnå, og i forhold til, hvorvidt der
forventes et udviklings- og kvalitetsmæssigt potentiale gennem et eksternt samarbejde med andre
aktører og kommuner.
Analysearbejdet har i første omgang resulteret i en beslutning om at arbejde videre med 2
områder:
1. Facility management, hvor der også ses på en effektiv kapacitetsudnyttelse af
bygningsmassen. Dette sker med henblik på overflytning af ressourcerne herfra til kvalitet
og kerneopgaver.
2. Bibliotek og borgerservice, hvor samarbejde med Norddjurs analyseres yderligere.
Dette arbejde er igangsat, og der er/har været nedsat 2 arbejdsgrupper.
I forhold til Bibliotek og borgerservice forelægger i juni 2016 en indledende analyse, og i forhold til
Facility Management vil der i forbindelse med budget 2017 forhandlingerne forelægge et
beslutningsoplæg.
Det vurderes, at det er muligt at de to udvalgte områder vil kunne indhente potentialer både
økonomisk og i forhold til bedre service og løsning af opgaverne. Deloitte pegede på i deres
indledende screening, at der bør kunne indhentes et økonomisk potentiale på mellem 5-9 mio. kr.
vedr. Facility Management og mellem 1,5-3,0 mio. kr. vedr. Bibliotek og borgerservice.

Facility Management og en centralisering af opgaveløsningen er et område der i flere kommuner
har vist sig at have et økonomisk potentiale. Desuden har KL igangsat organisering af den
kommunale ejendomsdrift som et af 7 delprojekter for det fælleskommunale styrings- og
effektiviseringsprograms (SEP).

4

Der vil i løbet af de kommende måneder blive udarbejdet et mere præcist bud på de konkrete
økonomiske og udviklingsmæssige potentialer.
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Muligheder og potentialer for øget
samarbejde med eksterne parter
Opsamling og casebeskrivelser

April 2016

Projektets afsæt
Projektet har haft fokus på mulige samarbejdsområder og beskrivelse heraf
Samarbejder på kommuneområdet generelt

Tilgang

Der eksisterer i dag mange kommunale samarbejder, og en række
forskellige analyser har dokumenteret potentialer ved øget samdrift og
fælles løsninger på tværs af kommunerne.

Med udgangspunkt i drøftelser med hvert fagområde i kommunen blev der
udarbejdet en bruttoliste af mulige fagområder, som har generelle
karakteristika der egner sig godt til samarbejder som følge af specifikke
kendetegn og erfaringer. Med afsæt i denne blev otte opgaveområder, af
projektgruppen, udvalgt til en yderligere beskrivelse. De otte områder blev
dels udvalgt grundet en forventning om mulige potentialer herpå, dels ud fra
et ønske om bred dækning af forskellige typer af opgaveområder. De
udvalgte opgaveområder udgøres af:

Samarbejderne er ofte knyttet til historik, lokalt fokus og relationer.
Mange kommuner har dog realiseret betydelige besparelser såvel som
opnået kvalitetsløft og øget driftssikkerhed med udgangspunkt i
samarbejder med enten andre kommuner eller private aktører.
Projektets afsæt og formål

Byrådet i Syddjurs Kommune har besluttet, at der inden juli 2016 skal
udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af
kommunens opgaver og skabelse af et økonomisk råderum fra og med
2017. For at sikre at der tilvejebringes et tilstrækkeligt økonomisk
råderum, har direktionen besluttet, at der i analysen skal peges på
besparelsespotentialer for samlet 30 mio. kr.
Projektets fokus
Projektets formål er, at belyse mulige rationaler for stordriftsfordele
gennem nye måder at løse opgaver, herunder gennem samarbejder
med andre kommuner og eksterne samarbejdspartnere.
Projektet skal i første omgang identificere en række udvalgte områder
med væsentligste økonomiske og/eller kvalitative potentialer, som kan
realiseres inden for rammerne af Syddjurs Kommunes aktuelle situation.

• Facility management
• Backoffice (fælles)
• Vej og Park
• Jobcenter og drift af tilbud
• Madservice
• Miljøsagsbehandling
• Tandpleje og tandregulering
• Bibliotek og borgerservice.
Disse områder er overordnet beskrevet for så vidt den nuværende
løsningsform i kommunen, drivere for stordrift og erfaringer fra andre
kommuner. Derudover er der udarbejdet et potentialeestimat i forhold til de
mulige besparelser, der kan realiseres på området ved et samarbejde.
Det er vigtigt at understrege, at potentialerne er indikative. Projektet har
således ikke indeholdt egentlige analyser af de enkelte områder.
Casebeskrivelserne bør således ikke stå alene, men bør bruges som
udgangspunkt for valg af gennemførelse af dybdegående analyser af
udvalgte opgaveområder.
Beskrivelsen af de enkelte cases fremgår fra side 6 og frem.
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Udgangspunktet
Hvorfor samarbejder og stordrift
Drivere for stordriftspotentialer

Erfaringerne generelt med samarbejder

Generelt er der er en række generiske drivere for stordriftspotentialer i
forbindelse med samarbejder:

Samarbejder på tværs af kommunerne har oftest afsæt i forventninger om
øget kvalitet i opgaveløsningen og/eller reducerede driftsudgifter. Deloitte
har gennemført en omfattende analyse blandt kommunerne. Af denne
fremgår det således, at 73 pct. angiver øget kvalitet i løsningen eller har en
forventning om, at dette vil ske. Kun 8 pct. svarer nej til, at samarbejdet har
eller forventelig vil medføre en øget kvalitet i opgaveløsningen. Forbedring i
kvalitet er eksempelvis set ved udvidelse af åbningstider, mere miljørigtig
produktion, øge oplevet brugertilfredsheden såvel som mulighed for at løse
opgaven i en højere kvalitet ved at anvende specialister.

 Bedre kapacitetsudnyttelse af medarbejdere, bl.a. mindre eksternt
vikarforbrug og bedre udnyttelse af specialistkompetencer.
 Øget automatisering og øget anvendelse og udnyttelse af maskiner,
herunder bl.a. i relation til madproduktion, vaskeanlæg til hjælpemidler,
dental udstyr og rengøringsmaskiner (facility management). Dette
gælder dog også mulig automatisering og digitalisering i
administrationen.
 Mere effektivt indkøb, herunder i forhold til specialiseret varekøb og
ydelser, som typisk ikke er indeholdt i nuværende indkøbsaftaler/
indkøbssamarbejder.
 Højere faglighed og dybere specialisering som grundlag for bedre
fastholdelse af medarbejdere, øget medarbejdertilfredshed og øget
kvalitet i opgaveudførelsen og slutydelsen.
 Øget genanvendelse af aktiver og mindre spild, herunder eksempelvis i
forhold til it-komponenter, hjælpemidler og madproduktion.
 Mere effektiv anvendelse af bygningsmassen, herunder typisk ift. bygninger relateret specifikt til given opgave såsom depoter, materielgårde,
tandklinikker mv.
 Digitalisering og bedre udnyttelse af systemer som afsæt for mere
effektive administrative processer.
 Mere professionel ledelse og bedre styringsmodel, herunder i relation til
blandt andet it-området og hjemmepleje som afsæt for bedre kvalitet og
mere effektiv planlægning og styring af levering af ydelser.
 Mulighed for større sortiment/produktudvalg og dermed øget oplevet
kvalitet i form af eksempelvis flere alternative madretter, flere typer
hjælpemidler mv.
 Faldende marginalomkostninger som følge af at opgavens omfang ikke
relaterer sig direkte til antal ydelsesmodtagere, herunder eksempelvis
3 ift. udvikling af kompetenceplaner, lønadministration, it-strategi mv.

Tilsvarende fremgår det, at 58 pct. enten forventer eller har reduceret
driftsudgifterne i forbindelse med samarbejdet, mens 21 pct. Af kommunerne har angivet, at der ikke forventes eller har været reducerede driftsudgifter.
Af tidligere gennemførte casestudier fremgår det, at besparelserne på driften
typisk er drevet af produktion i større skala, herunder en mere effektiv
anvendelse af kapitalapparat som fx maskiner samt mere effektiv anvendelse af personaleressourcer ifm. øget specialisering og bedre mulighed for at
kunne inddække medarbejdere, som er fraværende. Endelig anføres det, at
pres for i højere grad at beskrive ydelser og serviceniveau har medvirket til
en større omkostningsbevidsthed, hvilket også kan medvirke til en reduktion i
driftsudgifter.
Resultatet af det tidligere gennemførte analyse peger desuden på, at en stor
del af samarbejderne har medført en øget driftssikkerhed. Således angiver
55 pct., at samarbejdet har medført en øget driftssikkerhed, bl.a. ved itsamarbejder.
Mange samarbejder er etableret med det formål at øge driftssikkerhed og
kvalitet, men har som sidegevinst oplevet reducerede driftsudgifter.
Effekter (realiseret eller forventet)

Ja

Nej

Ej angivet

Øget kvalitet

73 % (462)

8 % (49)

19 % (123)

Reducerede driftsudgifter

57 % (362)

21 % (134)

22 % (138)

Øget driftssikkerhed

55 % (346)

23 % (145)

23 % (143)
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Udvalgte cases for Syddjurs Kommune
De konkrete cases i Syddjurs Kommune
Mulighederne for samarbejde i Syddjurs Kommune
 Som følge af stordriftsfordele vil der i udgangspunktet på mange områder
være potentialer ved samarbejde. Dog er der en række betragtninger som
kan trække i den anden retning i kommunerne, som fx forventede
implementeringsudfordringer, forskelle i udgangspunkt for opgaveløsning,
politiske forhold og udviklingsressourcer som ofte dimensionerer, hvorvidt
man vælger at samarbejde eller ej. Derudover er der selvfølgelig
betydelige forskelle i hvilke potentialer der kan realiseres på de forskellige
opgaveområder.
 De udvalgte opgaveområder udgør områder, hvorpå der enten er
eksisterende samarbejder eller klare drivere for at samarbejde med andre.
Fx grundet en betydelig udvikling på området.
 Syddjurs Kommune vurderer selv, at man på mange områder har en
meget effektiv drift. Herunder er der allerede indgået en række
samarbejder med andre kommuner. Dette være sig fx på madområdet og i
forhold til vej og park. Derudover har man også på flere områder en
tilsyneladende effektiv driftsmodel, som fx på vej- og parkområdet, hvor
alle opgaver systematisk vurderes i forhold til mulighed for udlicitering.
Denne modenhed betyder dog ikke at der ikke er potentialer ved
samarbejderne. Snarere kan en effektiv drift ofte lette en realisering af
potentialer.
 Erfaringer viser, at det er centralt at udvælge få samarbejder som man
vælger at implementere idet etableringen af samarbejder kræver en del
organisatoriske ressourcer. Man skal således vælge hvor man vil satse.
 Realisering af økonomiske potentialer gennem samarbejde er meget
sjældent ”lavt hængende frugt” og et betydeligt arbejde er nødvendigt for
at få det til at fungere og realisere gevinsterne i opstarten.
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Casene for Syddjurs Kommune
Område

Drivere for potentialer ved stordrift


Facility management 


Backoffice

Vej og Park





Digitalisering og standardisering
Personalestabilitet og robusthed
Forbedret styringsmodel



Udnyttelse af medarbejderressourcer (herunder ledelse og
administration)
Effektivt indkøb af varer og tjenesteydelser
Effektiv anvendelse af bygningsmasse og kapitalapperat





Jobcenter og drift af
tilbud

Madservice

Bedre priser ifm. køb af varer og tjenesteydelser
Professionalisering og effektivisering
Effektiv anvendelse af medarbejderressourcer




Mere effektiv udnyttelse af medarbejderressourcer og
anvendelse af specialister
Ledelse og administration
Reduktion i antallet af lokationer







Effektiv produktion og arbejdstidstilrettelæggelse
Udnyttelse af maskiner
Automatisering af processer
Effektivt indkøb og mindre råvarespild
Øget egenproduktion



Udnyttelse af medarbejderressourcer herunder særligt
specialistkompetencer i sagsbehandlingen
Ledelse og administration
Bedre muligheder for digitalisering og dermed løbende
procesforbedringer

Miljøsagsbehandling




Samarbejde om
tandpleje og
tandregulering





Kapacitetsudnyttelse
Effektiv anvendelse af medarbejderressourcer
Effektiv anvendelse af bygningsmasse





Udnyttelse af medarbejderressourcer
Ledelse og administration
Bedre muligheder for digitalisering og dermed løbende
procesforbedringer
Optimering af logistik og indkøb
Udnyttelse af eksisterende bygningsmasse

Bibliotek og
borgerservice
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Sammenfatning af cases
Potentialer på de enkelte områder er samlet set betydelige
Potentialer for samarbejde
 Det er særligt på de store driftsområder (facility management, vej- og
park, og madservice), hvor opgaverne har et produktionspræg, hvorpå
der er betydelige mulige besparelser ved at samarbejde eller gentænke
løsningsformen. Det er dog centralt at bemærke, at en forudsætning for
indhøstning af potentialet er, at der kan findes samarbejdspartnere i
umiddelbar geografisk nærhed.
 Udover de traditionelle drivere for stordrift er en anden typisk gevinst, at
man opnår en større kapacitet i forhold til udvikling, hvilket kan øge
organisationens tilpasningsdygtighed og driftsudvikling.
 Der er i casebeskrivelserne udarbejdet betragtninger omkring indikative
potentialer. Det skal understreges, at der er behov for at lave yderligere
analyser såfremt man skal tættere på et reelt potentiale. Størrelsen på de
indikative potentialer vurderes dog, som en fornuftig rettesnor i forhold til
det realiserbare potentiale på området.
 Implementeringsomkostninger er ikke medtaget idet disse i meget høj
grad afhænger af specifikt valg af samarbejdsform. Dog må det
forventes, at størstedelen af potentialerne vil tage to til tre år at høste.
 De økonomiske fordele kan i vidt omfang omsættes til kvalitative
gevinster eller service. Det skal således også bemærkes, at det på flere
områder er andre betragtninger end nødvendigvis økonomi, der skal
drive et samarbejde frem. Således er der ofte specialiserede opgaver,
som eksempelvis miljøsagsbehandling, hvorpå man i de meget små
kommunale enheder kan have vanskeligheder ved at finde kvalificerede
medarbejdere. Samarbejder kan således blive en forudsætning for
overhovedet at kunne løfte en given opgave i fremtiden.
 Flere steder vil blot en intern konsolidering kunne genere betydelige
besparelser på driften (mad og facility management).
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Analysens resultater
Volumen, mio. kr.
(ca.)*

Indikativt økonomisk
potentiale, mio. kr.

Facility management

61

5-9

Backoffice (ekskl. It)

9 - 10

0,5 – 1

Vej og Park

45

3–6

Jobcenter og drift af tilbud

65

4 – 13

Madservice

24

3,5 – 5

Miljøsags-behandling

5

0,5 – 1,5

Samarbejde om tandpleje og
tandregulering

13

-

Bibliotek og borgerservice

22

1,5 – 3,0

Fokusområde

*Volumen er anført i kr. også hvor udgangspunktet er årsværk. Her er der regnet med en gennemsnitlig
pris pr. medarbejder på 400.000 kr. I forhold til tandplejeområdet og miljøsagsbehandlingsområdet er dette
gennemsnit for lavt, hvorfor der er regnet med en gennemsnitlig omkostning på 550.000 inkl. overhead.
Denne gennemsnitlige pris dækker over en samlet betragtning af den typiske medarbejdersammensætning på området.
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Ejendomsadministration – facility
management

April 2016

Nye løsninger på ejendomsadministrationsområdet
Ejendomsadministrationens organisering og karakteristika
Opgaven i dag
 Syddjurs Kommune ejer, administrerer og drifter ca. 178.000 m2
ejendomme. Derudover lejer kommunen ca. 2.000 m2. Denne opgørelse
inkluderer ikke materielgårde og selvfinansierende enheder. De opgjorte
m2 fordeler sig på ca. 150 forskellige lokationer. Kommunen har i forhold
til andre kommuner af samme størrelse og geografi en relativt
gennemsnitlig antal m2.
 Opgaverne, som eksempelvis almen ejendomsservice (pedeltjeneste) og
delvist rengøring, relateret til kommunens ejendomsdrift er spredt på
forskellige fagområder, hvilket vanskeliggør et samlet overblik og en
strategisk styring af området. Dette både for så vidt angår anvendelsen af
bygninger og driften heraf. Som eksempel kan nævnes, at ca. halvdelen
af kommunens institutioner og områder er omfattet af et fælles
rengøringsudbud mens ca. halvdelen selv varetager opgaven.
 Ansvaret for udvendig bygningsvedligehold, større tekniske anlæg,
forbrug og udenoms-arealer er allerede centralt placeret i team
ejendomme. Udvendig bygningsvedligehold udbydes i større samlede
mængder – dog under hensyntagen til at mindre lokale entreprenører kan
deltage. Større tekniske anlæg udbydes altid i konkurrence ved
udskiftning. Det angives samtidig af kommunen, at der er løbende fokus
på omkostningsposten ‘forbrug’, som søges reduceret løbende. Fx
investeres hele tiden i energibesparelse og der indregnes de opnåede
besparelser i budgettet.

Kategori

Mio. kr.

Udvendig bygnings-vedligehold

7,3

Større tekniske anlæg

2,3

Forbrug

15

Udenoms-arealer

3,7

Rengøring

20

Pedeltjeneste mv.

12

Sikring

0,8

I alt

61,1

Opgavens indhold og eventuelle samarbejders afgrænsning
 Facility managementopgaven indeholder principielt alle delopgaver
der vedkommer bygninger og brugen af disse.
 Eventuelle samarbejde kan både angå den samlede drift af området,
herunder den strategiske styring af både brug (optimering af antallet
af m2) samt drift, herunder opbygning af volumen i enten større
driftsenheder eller gennem udbud.
 Der knytter sig en lang række delopgaver til området som fremgår af
nedenstående tabel.

Økonomi og omkostningsstruktur
 Samlet set er det opgjort, at der anvendes ca. 61 mio. kroner på området
(budgettal for 2016). Dette er opgjort uden en række omkostninger til
lejede bygninger, som afholdes decentralt. En mere deltaljeret opgørelse
er ikke gennemført. Nedenstående vurderes dog, at udgøre en
nogenlunde retvisende billede fsva. ressourceforbruget til området.
 Som fremgår udgør særligt vedligeholdelse, pedeltjeneste og rengøring
de primære omkostninger.
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Delopgaver
Vedligehold

Vagt, sikkerhed og postservice

Forsyning (varme, el, vand og afløb,
renovation)

Kontorstøtte (Reception, Omstilling,
Postservice, IT-service, flytteservice)

Pasning, styring og overvågning

Catering

Renhold, indvendig

Planlægning af operationelle funktioner
© 2016 Deloitte

Erfaringer på området og egnethed til samarbejde
Erfaringer og områdets karakteristika er udgangspunkt for en vurdering af egnethed
Hvorfor er der skalafordele på området

Erfaringer med nye løsninger på området

 Effektiv anvendelse af medarbejderressourcer. Der knytter sig
betydelige medarbejderressourcer til bygningsdriften til både
vedligeholdelses- og rengøringsopgaver. Disse kan anvendes mere
optimalt ved en konsolidering og større masse. Dette angår både
ikke-specialiserede medarbejdere såvel som specialiserede, særligt
håndværkere.

 En række større offentlige organisationer arbejder med facility management
og har udbudt dette samlet til private aktører. I boksen nedenfor beskrives
Politiets outsourcing af facility management. Forsvaret er et andet godt
eksempel på udlicitering af facility managementydelsen, hvilket også har
medført betydelige omkostningsreduktioner på ejendomsdriften.

 Bedre priser ifm. køb af varer og tjenesteydelser. I forlængelse af
ovenstående knytter der sig også væsentlige køb af særligt
tjenesteydelser til opgaven. Mere specifikt angår dette typisk
rengøring og køb af håndværksydelser og materialer.
Erfaringsmæssigt kan større driftsenheder opnå markante
besparelser herpå. Derudover vil en konsolidering af området internt
og eventuelt med eksterne parter gøre det muligt, at udbyde området
på baggrund af et datamateriale af høj kvalitet, hvilket er en
forudsætning for udarbejdelse af et solidt udbud på området. Netop
udbud har erfaringsmæssigt givet betydelige besparelser på driften i
andre offentlige institutioner.
 Professionalisering og effektivisering. En konsolidering vil dels skabe
et mere professionaliseret miljø omkring den strategiske
porteføljestyring. Dette vil eksempelvis muliggøre en mere strategisk
tilgang til bygningsanvendelse og optimering. Dels vil en større enhed
give muligheder for i højere grad at ansætte mere specialiseret
personale.
 Ledelsesmæssig konsolidering. Konsolidering af området vil
forventeligt frigøre ledelsestid til løsning af kerneopgaver på de
enkelte områder og institutioner.

 Udlicitering til en privat aktør bør ikke være første skridt i forhold til
kommunens arbejde med facility management. Dette kan dog være et
langsigtet pejlemærke. Inden der udbydes ligger således et betydeligt
konsolideringsarbejde. Dette kan dog med god mening omfatte flere
kommuner i samarbejde for at realisere de stordriftspotentialer der findes på
området.
Eksempel: Facility management (FM) i Politiet
Der blev anslået et nettoeffektiviseringspotentiale på kr. 78 mio. kr. ved fuld indfasning af
både centralisering og konkurrenceudsættelse af facility management (FM) i Politiet. Dette
udgjorde ca. 30 pct. af det samlede oprindelige årlige ressourceforbrug for FM hos politiet.
Det blev vurderet at de største besparelser kunne opnås ved at udbyde serviceydelserne
samlet, idet leverandøren får mulighed for at optimere opgavevaretagelsen og dermed
opnår de fornødne synergier, der i sidste ende er afgørende for realiseringen af markante
besparelser.
En grundlæggende overvejelse forud for samarbejdet var hvorvidt og i hvilket omfang FM
skulle leveres af medarbejdere ansat i politiet eller via eksterne leverandører. I sidste ende
blev den økonomisk mest rentable model valgt, hvilket indebar en outsourcing af FM
opgaverne til en ekstern leverandør. Hermed kunne der sikres dels den mest
konkurrencedygtige pris for ydelserne og dels en relativt smal intern organisation på
området, hvilke understøttede effektiviseringsmålet.
Politiet har realiseret de forventede 30 procent på driften af området.

 Udvikling af medarbejdere. Medarbejdertilfredshed i de berørte
personalegrupper øges forventeligt på sigt, som en følge af, at
medarbejderne får bedre mulighed for udvikle deres kompetencer.
8
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Effekter ved nye løsninger
Grundlaget for vurdering bygger på volumen, drivere for stordrift og erfaring med området
Drivere for omkostningsreduktioner

Potentialeopgørelse

 Bedre priser ifm. køb af varer og tjenesteydelser. Dette angår særligt
rengøring og køb håndværksydelser og materialer. Erfaringsmæssigt
kan større driftsenheder opnå markante besparelser herpå.
Derudover vil en konsolidering af området internt og eventuelt med
eksterne parter gøre det muligt at udbyde området, som
erfaringsmæssigt har givet betydelige besparelser på driften.

 På baggrund af konkrete erfaringer vurderes at der samlet set kan spares i
størrelsesordenen minimum 10-15 procent på en fuldstændig intern
konsolidering af området fra kommunens nuværende organisatoriske
udgangspunkt. En øget udvidelse af volumen, gennem et samarbejde med
andre kommuner vil medføre et endnu større potentiale. Outsourcing af det
samlede område enten i regi af egen kommune eller i samarbejde med
flere kommuner, vil medføre endnu en betydelig omkostningsreduktion.

 Professionalisering og effektivisering. En konsolidering vil dels skabe
et mere professionaliseret miljø omkring den taktiske og strategiske
porteføljestyring. Dette vil muliggøre en mere strategisk tilgang til
bygningsanvendelse og optimering. Dette kan ofte nedbringe det
samlede arealforbrug markant ved at skabe et samlet overblik
herover. Derudover vil en større enhed give muligheder for i højere
grad at ansætte mere specialiseret personale. Netop muligheden for
at have specialiseret personale til facility management vil typisk
udelukkende være muligt såfremt man har en betydelig volumen i
ejendomsporteføljen.
 Effektiv anvendelse af medarbejderressourcer. Der knytter sig
betydelige medarbejderressourcer til bygningsdriften til både
vedligeholdelses- og rengøringsopgaver. Disse kan anvendes mere
optimalt ved en konsolidering og større masse. Dette angår både
ikke specialiserede medarbejdere såvel som specialiserede som
eksempelvis håndværkere.

9

 For at skabe udgangspunkt for beskrivelse af den præcise omkostningsreduktion er et yderligere analysearbejder dog nødvendigt for at sikre et
fuldt billede af omkostningsbasen.
 Nedenfor er der lavet estimater på de vurderede besparelsespotentialer.
Her er der taget højde for den nuværende løsningsform på området. Fx
rengøring, hvor der er en delvis konsolidering internt i kommunen.
 Udover nedenstående estimater vurderes desuden, at mere strategisk
tilgang til ejendomsanvendelsen vil medføre omkostningsreduktioner i
størrelsesordenen 1-5 mio. kr. som følge af reduktion i antallet af m2.
Kategori

Omkostningsbase (mio. kr.)

Estimat på mulig
besparelsesprocent

Omkostningsreduktion (mio. kr.)

Udvendig bygningsvedligehold

7,3

5 procent

0,4

Større tekniske anlæg

2,3

5 procent

0,1

Forbrug

15

5 procent

0,8

Udenoms-arealer

3,7

5 procent

0,2

Rengøring

20

10 procent

2,0

Pedeltjeneste mv.

12

20 procent

2,4

Sikring

0,8

20 procent

0,2

I alt

61,1

6,1
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Organisering af samarbejde
For at høste potentialer skal fremtidig organisering overvejes
Forudsætninger og afsæt for organisering
 Organiseringen af ejendomsområdet er relativt fragmenteret i kommunen.
En konsolidering af området er nødvendigt såfremt man vil realisere
besparelser på området.
 Såfremt man vil gå videre i forhold til enten samarbejde med andre
kommuner eller udlicitering af området, er det centralt, at der etableres et
omfattende datagrundlag i forhold til både organisering, omkostninger
såvel som serviceniveauer. Dette udgangspunkt er erfaringsmæssigt
særdeles vanskeligt at oparbejde uden en konsolidering af området.
 Såfremt potentialerne i forhold til den strategiske tilgang til
ejendomsdriften skal realiseres, bør der være allokeret dedikerede
ressourcer til den strategiske styring området. Dette kan således betyde
en opnormering i kommunens afdeling for ejendomme.

Fremtidige modeller for organisering
 Perspektiverne for omkostningsreduktioner på området er betydelige.
Såfremt kommunen ønsker at maksimere omkostningsreduktionerne på
området, kan der indgås samarbejde med andre kommuner og evt.
overvejes fællesudbud på den samlede bygningsdrift. Dette vurderes, at
ville skabe en betydelig volumen, hvilket ville give afsæt for at tiltrække
flest mulige bydere og dermed de laveste priser på driften.
 Der er en betydelige geografisk synergier i driften og eventuelle
samarbejder, hvorfor man er afhængige af at samarbejde med
kommunerne i en geografisk nærhed, som samtidig har en
sammenlignelig ejendomsportefølje. Alt andet lige reducerer det de
mulige samarbejdskommuner til to eller tre.

10
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Fælles backoffice – løn- og
økonomiadministration

April 2016

Nye løsninger for backofficeopgaver – generel administration
Back-officefunktionernes organisering og karakteristika
Opgavens organisering

Opgavens indhold og eventuelle samarbejders afgrænsning

 Backoffice funktionerne forstås her, som de tværgående administrative
opgaver der angår hele kommunen. Herunder løn, it, regnskab og
økonomiadministration samt budget og controlling.
 Overordnet set kan opgaverne opdeles i standardiserbare adminstrative
processer og en mere analysepræget controlling-opgave knyttet til
kommunens økonomi. Fokus i det følgende vil være på opgaverne løn og
økonomiadministration, idet disse udgøres af standardiserede,
afgrænsede, administrative opgaver. It behandles ikke yderligere i det
følgende.
 Funktionerne i Syddjurs Kommune er forankret i økonomisk sekretariat.
Derudover ligger der erfaringsmæssigt typisk et betydeligt ressourceforbrug ifm. særligt økonomiadministration i kommunens øvrige enheder.
Dette udgør således typisk mellem 30 og 60 procent af det samlede
ressourceforbrug i en kommune. Det decentrale ressourceforbrug
behandles ikke i det følgende.

 Der er tale om velafgrænsede opgaver – hvor beskrivelse af opgaven
og serviceniveau er relativt nem og som kan flyttes ind i enten et
administrativt fællesskab eller outsources uden, at der går
styringsmæssige kompetencer tabt.
Delopgaver
Løn

Regnskab/økonomiadministration

•

Beregning af løn

•

Betaling af regninger

•

Beregning af variable ydelser

•

Bogholderi

•

Lønudbetaling

•

Rejseafregning

•

Lønrefusioner

•

Administration af stamoplysninger

 Opgavernes karakteristika som rutineprægede, delvist automatiserede
processer medfører, at der er en tydelig kobling til kommunens it-område.
Koblingen vil blive endnu tydeligere i fremtiden grundet muligheden for i
endnu højere grad at automatisere opgaverne.
Økonomi og omkostningsstruktur
 Samlet set anvendes i størrelsesordenen 23-25 årsværk til opgaverne
uden it. Dette er udelukkende det centrale ressourceforbrug. De nævnte
opgaver udgør i størrelsesordenen 12-13 årsværk.
Kategori

Årsværk (ca.)

Løn

6

Regnskab/økonomiadministration

6-7

Budget/controlling

11-12

I alt

23-25
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Erfaringer på området og egnethed til samarbejde
Erfaringer og områdets karakteristika er udgangspunkt for en vurdering af egnethed
Hvorfor er der skalafordele på området
 Der er tale om standardiserbare opgaver, hvor større skala alt andet
lige vil medføre produktivitets-gevinster som følge af mere effektive
processer og øget standardisering.

 Erfaringer tilsiger desuden, at opgaverne ofte løftes til en højere kvalitet efter
en konsolideringsperiode, hvilket er erfaringen fra Koncernservice i
Københavns Kommune, som har samlet både it og øvrige tværgående
administrative opgaver. Koncernservice er et godt eksempel på, at betydelig
skala medfører gode muligheder for omkostningsreduktioner.

 Øget digitalisering indenfor området har resulteret i, at opgaver i højere
grad er flyttet ud til institutionerne, idet nyere løn- og økonomi-systemer  Det skal bemærkes, at gevinster typisk først kan realiseres efter et par år idet
en udvikling og konsolidering af området på helt kort sigt typisk øger
er kendetegnet ved decentral registrering direkte i systemerne.
omkostningerne.
Derudover er der en lang række delopgaver som kan automatiseres
gennem brug af fx robotics. Initial- og driftsomkostningerne betyder, at
Eksempel: Statens Administration – ekstern konsolidering
en vis volumen er nødvendig for at realisere potentialer på området.
Økonomiservicecentret (ØSC) i Statens Administration blev dannet i 2008 som et shared
Automatiseringsmulighederne på området betyder desuden, at
service center. Formålet med samarbejdet var at opnå en betydelig effektivisering af
omkostningerne til opgaven ikke vil stige, selvom der kommer en
statens administration af løn og regnskab på tværs af en række ministerier og styrelser.
markant stigning i antallet af transaktioner.
Etableringsperioden løb over to år og omfattede flytning af godt 350 medarbejdere fra
 En central udfordring på løn- og økonomiadministrationsområdet i dag
er, at det er vanskeligt at fastholde og rekruttere administrative
medarbejdere. Det er en udfordring, der ikke forventes at blive mindre
de kommende år. I flere kommuner har de nuværende medarbejdere
en høj anciennitet, hvilket indikerer, at der på sigt kan opstå en
udfordring i forhold til at rekruttere nye, kompetente medarbejdere og
dermed opretholde driftssikkerhed, kvalitet og produktivitet.
Erfaringer med nye løsninger på området

 Erfaringer fra Statens Administration viser, at det er muligt at opnå
betydelige besparelser på varetagelse af de centrale dele af
opgaveområdet samtidig med, at både kunder og medarbejdere
oplever en høj tilfredshed.
 Nogle af de kommuner, der har udliciteret lønadministrationen, har
opnået besparelser på op til 30 procent af de samlede omkostninger,
mens andre kommuner har oplevet meromkostninger. Syddjurs
Kommune har haft udliciteret området og realiseret besparelser, men
har efterfølgende hjemtaget området, som følge af kvalitetsproblemer,
til en endnu lavere samlet omkostning. Der er således allerede
13 realiseret besparelser på området i de seneste år.

mere end 50 forskellige arbejdspladser.
De forventede besparelser på lønadministrationen i ØSC blev opnået i 2012, mens der
udestår en væsentlig del af gevinstrealiseringen hos brugerorganisationerne. Derudover
medførte etableringen af en fælles løsning en standardisering af opgaver og
gennemførelse af en række digitaliseringsløsninger, der understøtter effektive
arbejdsgange.
En af hovederfaringerne fra casen er, at der er essentielt med tålmodighed – både når det
handler om skabe gode relationer til kunderne, og når det handler om at opnå den
ønskede kvalitet.
Eksempel 2: Koncernservice i Københavns Kommune – intern konsolidering
Københavns Kommune har i 2007 oprettet Koncernservice, der er en central enhed, der
håndterer løn, økonomistyring, personaleadministration og it på tværs af kommunens
forvaltninger. På it-området varetager enheden alle opgaver indenfor it-drift samt
systemforvaltning af fælles-systemer, herunder ESDH, løn og økonomi.
Enhedens formål er på samme tid at sikre forbedret kvalitet og service. Dette realiseres
gennem stordriftsfordele ved drift og indkøb samt kompetenceløft gennem øget
specialisering. Koncernservice har sikret synergier mellem it og de meget stanrdiserbare
administrative områder, hvilket har medvirket til effektive processer omkring disse.
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Effekter ved nye løsninger og overvejelser om organisering
Grundlaget for vurdering bygger på volumen, drivere for stordrift og erfaring med området
Drivere for omkostningsreduktioner
 Digitalisering og standardisering af processer gennem blandt andet
automatisering. En administration med et standard opgavesplit mellem
den fælles løsning og de decentrale enheder i kommunerne samt ens
systemunderstøttelse fører til optimering af centrale processer og giver
bedre mulighed for at lære af bedste praksis.
 Personalestabilitet og robusthed. Der etableres mere attraktive og
udviklende administrative arbejdspladser, hvilket giver bedre mulighed
for at tiltrække og fastholde medarbejdere. I den sammenhæng skaber
samarbejdet også øget personalefleksibilitet, der sikrer, at ferie og barsel
ikke påvirker arbejdet.
 Forbedret styringsmodel. Der kommer en forbedret dokumentation og
styrbarhed, når ydelserne standardiseres og måles mere systematisk.
Desuden bliver det nemmere, at arbejde fokuseret med at optimere
servicen over for brugere eller kunder af den fælles løsning, idet der kan
måles mere systematisk på kundetilfredshed.
Potentialeopgørelse
 På baggrund af erfaringer fra shared servicecentre kan
ressourceforbruget ved markant større volumener reducere det
gennemsnitlige ressourceforbrug i størrelsesordenen 10-20 procent. Det
vurderes dog, at dette forudsætter en volumen i størrelsesordenen det
dobbelte eller tredobbelte befolkningsgrundlag end i Syddjurs Kommune.
Potentialet knytter sig særligt til backofficefunktionerne af en
administrativ karakter, hvortil der er knyttet i størrelsesordenen 13
årsværk. Således vurderes at opgaven kan løses med ca. 2 årsværk
mindre – svarende til en lønudgift (inkl. overhead) på samlet set ca. 0,8
mio. kr. Således vurderes, at der kan realiseres i størrelsesordenen 0,5-1
mio. kr. Det begrænsede økonomiske potentiale skal desuden ses i lyset
af, at Syddjurs Kommune har et tilsyneladende lavt centralt
ressourceforbrug på området. Det skal dog bemærkes, at det decentrale
ressourceforbrug ikke er kortlagt, hvilket kan give et andet billede.
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 Samlingen af de administrative ressourcer giver mere bæredygtige
faglige miljøer, hvor der er større mulighed for sidemandsoplæring og
for specialisering.
Forudsætninger og afsæt for organisering
 Der er ikke lovgivningsmæssige hindringer i forhold til etablering af
fælles administration, og der forudsættes heller ikke overførsel af
myndighedskompetence kommuner i mellem.
 Opgaven vurderes at være af kritisk karakter for kommunen, og der
kan kun accepteres en meget lav fejlmargin. I et samarbejde som
dette, er det derfor vigtigt med en meget tydelig ansvarsfordeling
mellem en enhed for fælles løsning og kommunerne. I sammenhæng
hermed er det centralt at have fokus på det faktiske niveau for
kvalitet og service ved den hidtidige varetagelse, så der fastsættes
realistiske forventninger til en fælles løsning.

Fremtidige modeller for organisering
 På baggrund af opgavens karakter er det Deloittes vurdering, at der
vil være relativt frie rammer for organiseringen af samarbejder på
dette administrative område – således kan opgaven principielt løftes
uden betydelig hensyntagen til geografi.
 Det er dog centralt, at der i samarbejderne tages højde for
nødvendigheden af et ensartet systemlandskab.
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Vej- og parkområdet

April 2016

Nye løsninger på vej- og parkområdet
Vej- og parkområdets organisering og karakteristika
Området i dag

Opgavens indhold og eventuelle samarbejders afgrænsning

 Vejområdet håndteres i Syddjurs Kommune som en del af det samlede
vej- og parkområde, herunder vedligeholdelse af grønne arealer.

Vejvedligeholdelsesopgaven spænder typisk over nedenstående
delopgaver. I forhold til samarbejde med kommuner eller andre
leverandører vil der typiske ikke være væsentlige afgrænsninger fra den
samlede opgaveportefølje

 Vej- og parkområdet er organiseret som en bestiller/udfører model, hvor
fagcenteret tasker Natur- og Vejservice, som er en selvstændig kommunal
enhed, til opgaven. Natur- og Vejservice vurderer for hver opgave, om
denne skal konkurrenceudsættes eller løses med interne ressourcer.
 Området vurderes som havende en relativ høj grad af modenhed i forhold
til mange andre kommuner. Typisk konkurrenceudsættes samtlige
opgaver, hvor Natur- og Vejservice også ofte selv byder på opgaven.
Udliciteringsgraden på området er over 50 procent. Derudover er der i de
seneste år gennemført en række rationaliseringer, som eksempelvis
samling af materielgårde.
 Den eksisterende struktur, gør det alt andet lige væsentligt nemmere at
løfte opgaven over i et samarbejde mellem flere kommuner eller en privat
aktør idet opgaveløsningen i høj grad er baseret på beskrevne
serviceniveauer.

Delopgaver*
Renholdelse af veje

Reparation af fortove og kantsten, vejbaner

Vedligeholdelse af signalanlæg

Reparation af vejbaner og udbedring af
slaghuller

Registrering af trafikforhold

Snerydning og saltning

Vedligeholde og supervisere vandafvanding Føre tilsyn med anlæggelse af veje
Håndtere anmeldelser om
vejforbedringsbehov

Besigtigelse af veje

*Det er centralt at bemærke, at opgaven ikke angår decideret anlæggelse af nye vejanlæg.

Økonomi og omkostningsstruktur
 Kommunen bruger jf. budget 2016 godt 45 mio. kr. på driften af vej og
parkområdet. Heraf angår ca. 38 mio. kr. vejvedligeholdelse. Af budgettet
fremgår desuden, at de budgetterede driftsudgifter er nogenlunde
konstante frem til 2019. Af kommunens regnskab for 2014 fremgår
følgende fordeling af udgifterne til området baseret på udvalgte relevante
funktioner.
Løn

Tjenesteydelser

Varekøb

Øvrige tjenesteydelser

33 pct.

35 pct.

29 pct.

4 pct.
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Erfaringer på området og egnethed til samarbejde
Erfaringer og områdets karakteristika er udgangspunkt for en vurdering af egnethed
Hvorfor er der skalafordele på vej- og parkområdet

Erfaringer med nye løsninger på området

Vej- og parkområdet er (på tværs af kommunerne) karakteristeret ved en
række generelle forhold som understøtter et potentiale ved at øge
volumen i opgaveudførsel gennem samarbejder med andre kommuner
eller private leverandører, herunder i forhold til

Der eksisterer forskellige samarbejdsformer omkring vej- og parkområdet
rækkende fra uformelle samarbejder til et § 60-fælles-skab såvel som et
offentligt-privat-selskab. Der er dog typisk tale om relativt små samarbejder,
som angår enkeltområder indenfor vejvedligeholdelse. Nordsjællands Park og
Vej og PV Greve A/S udgør dog de mere omfattende samarbejder omkring
blandt andet vejvedligeholdelse, men som også omfatter det grønne område.

 At områdets udvikling i nogen grad er investeringskrævende. Dette
angår primært særdeles omkostningstunge entreprenørmaskiner. I
forhold til sådanne maskiner er kapacitetsudnyttelse særdeles
relevant som udgiftsdriver, hvilket taler for større driftsenheder for
derigennem at sikre en høj kapacitetsudnyttelse. Dette angår særligt
specialiserede maskiner, som fx lastvogne med termolad og tromler.
 I forlængelse af ovenstående knytter der sig også væsentlige varekøb
til udførelse af vejvedligeholdelse. Dette angår særligt, udover indkøb
af maskiner, eksempelvist indkøb af vejsalt og drivmidler. Ved samarbejde i større enheder kan der hentes besparelse som følge af større
volumen i indkøb. Dette understøttes af eksisterende samarbejder på
området.
 At opgaveområdet er karakteriseret ved specialistkompetencer. Dette
angår både eksempelvis struktører, brolæggere samt medarbejdere,
som kan betjene specialmaskiner. Større enheder vil medføre dels en
mere effektiv anvendelse af specialistkompetencer, dels medføre
faglige fællesskaber for specialistgrupper.
 Derudover er forskellige serviceniveauer (som eksempelvis hyppighed for reparation af vejhuller eller snerydning) relativt uproblematiske
at håndtere i et driftssamarbejde. Dette gør det muligt at samarbejde
flere kommuner imellem uden at harmonisere et politisk besluttet
serviceniveau.
 At opgaven kan udføres uden væsentlige lokationsmæssige bindinger
betyder desuden, at der ved et samarbejde potentielt kan reduceres i
bygningsmassen med deraf følgende besparelser i driftsudgifterne.
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Eksempel 1 : Samarbejde om vej og park mellem Fredensborg og Helsingør
Kommuner
Helsingør og Fredensborg Kommuner indgik, med driftsstart 1. januar 2014, samarbejde
omkring fælles vej- og parkfunktion. Samarbejdet er forankret i et § 60-fællesskab, som
står for hele park- og vejområdet i begge kommuner. Samarbejdet har et driftsbudget på
ca. 90 mio. kr. årligt. Selskabet er organisereret således, at de to kommuner betaler en
timepris til samarbejdsselskabet for hver udført opgave, som er beskrevet i en
servicestandard.
Udgangspunktet for samarbejdet var ikke, at der skulle hentes besparelser på driften, men
at løfte kvaliteten i løsningen af opgaven samt opretholde en høj bruger- og medarbejdertilfredshed. Dog regner selskabet med, at der kan spares i størrelsesordenen 5-15
procent på driften af vej- og parkfunktioner som følge af samarbejdet. Besparelserne
forventes at blive hentet gennem en bedre kapacitetsudnyttelse af medarbejder-ressourcer
og maskiner.
Eksempel 2: Offentlig privat samarbejde mellem Arkil A/S og Greve Kommune
I 2014 gik Greve Kommune og entreprenørkoncernen Arkil A/S sammen og dannede det
offentligt - privatejede selskab (OPS) PV Greve, som nu står for park-og vejdriften i Greve
Kommune. Selskabet varetager dels Greve Kommunes vej- og parkområde. Dels udfører
selskabet opgaver for privatpersoner og virksomheder på asfalt- og parkområdet.
Det delte ejerskab gør det muligt, at udjævne maskine- og medarbejderkapacitet ved både
at udføre faste opgaver for Greve Kommune såvel byde på opgaver for privatpersoner og
virksomheder.
Yderligere er det forventningen, at selskabet danner fundamentet for innovation og
udvikling af nye services og ydelser ved at kombinere det private erhvervslivs kompetencer
relateret til fx optimering af arbejdsgange- og processer samt identifikation og udnyttelse af
indtjeningsmuligheder med den offentlige sektor vides om borgeradfærd og regulatoriske
rammer samt systematiske tilgang til indsamling af data.
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Effekter ved nye løsninger
Grundlaget for vurdering bygger på volumen, drivere for stordrift og erfaring med området
Drivere for omkostningsreduktioner

Potentialeopgørelse

 Udnyttelse af medarbejderressourcer (herunder ledelse og
administration). Medarbejderressourcer kan kapacitetsudnyttes bedre.
Samtidig begrænses sårbarhed ved sygdom og fravær med stigende
skala, idet der er bedre mulighed for inddækning medarbejderne i
mellem, når der er flere medarbejdere og specialister, fx brolæggere og
struktører, som kan anvendes mere effektivt. Administrative processer
kan typisk også gennemføres mere effektivt i større enheder. Samling
medfører også en mulighed for reduktion i antallet af ledelseslag, hvilket
medfører færre udgifter til ledelse og administration pr. medarbejder. Med
udgangspunkt i gennemførte analyser og erfaringer på området vurderes
det, at der kan spares i størrelsesordenen 16-22 procent af lønudgifterne.

 Området i Syddjurs Kommuner fremstår effektivt drevet og med lave
gennemsnitlige timepriser. På baggrund af eksisterende erfaringer og
analyser af området, herunder de centrale drivere vurderes det, at der
normalt kan realiseres en besparelse i størrelsesordenen ca. 10 procent
af de samlede driftsudgifter alt efter størrelsen af samarbejdet (forøgelse
af volumen). Således vurderes, at der kan realiseres besparelser i
størrelsesordenen 3-6 mio. kr.

 Effektivt indkøb af varer og tjenesteydelser. Ved større indkøbsvolumen
sikres bedre priser hos leverandører. Dette er særligt relevant i forhold til
indkøb af tjenesteydelser og entreprenørmaskiner, men også indkøb af
salt og drivmidler. Dette skal ses i lyset af, at en betydelig andel af
budgettet for vej og park kan henføres til varekøb og tjenesteydelser. Det
vurderes, at der kan realiseres besparelser i størrelsesordenen 8-10
procent på varekøb og køb af tjenesteydelser.
 Effektiv anvendelse af bygningsmasse og kapitalapperat. Der kan ved
stordrift opnås en bedre udnyttelse af det samlede kapitalapparat i form af
maskiner, da der kan produceres mere over afskrivningsperioden.
Derudover er der generelt behov for færre maskiner. Derudover knytter
sig betydelige omkostninger til en materielgård for så vidt angår leje,
vedligehold, afskrivninger mv. Således kan en reduktion i antallet af
materielgårde medføre betydelige besparelser på driften. Potentialet her
er ikke opgjort grundet usikkerhed, men kan skønsmæssigt estimeres til
ca. fem procent af de samlede omkostninger.
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 De opstillede potentialer tager udgangspunkt i nyligt udarbejdede
analyser på området og der tages udgangspunkt i km. vej som proxy for
størrelsen af driften. Der er opstillet konkrete skønsmæssige potentialer
for samarbejdsformer hvor man samarbejder henholdsvis to og tre-fire
kommuner. Det vurderes, at der ved samarbejde med en privat aktør, vil
kunne realiseres et lignende beløb, såfremt man formår at øge volumen
betragteligt på lignende opgaver.
 I potentialer skal der tages højde for, at der i Syddjurs Kommune
umiddelbart er en i forvejen effektiv drift og velfungerende bestillerudfører-model. Driverne for effektivisering peger dog alligel i retning af
et betydeligt potentiale på driften ved en større volumen.
Enheds-størrelse
(km. vej i
kommunen)*

Antal
samarbejdende
kommuner

Besparelsesprocent,
estimeret,
samlet drift**

Besparelse på
driften årlig

1.857 km.

2

8,5

3,6 mio. kr.

3.360 km.

3-4

11,0

5,0 mio. kr.

 Opgørelsen fokuserer på det samlede vej og parkområdet. De opgaver
som ikke omhandler vedligeholdelse af veje på området er i
altovervejende grad karakteriseret ved de samme omkostningsdrivere
og dermed relevante for potentialet.
*Syddjurs Kommune har 1.053 km vej. Mulige samarbejdskommuner (Norddjurs, Randers, Favrskov Kommuner)
har mellem 907 og 1.219 km. Vej (kilde Vejdirektoratet), **Potentialerne er opgjort med udgangspunkt i analyse
gennemført på området af Struense og Co. for Finansministeriet i 2015
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Organisering af samarbejde
For at høste potentialer skal fremtidig organisering overvejes
Forudsætninger og afsæt for organisering

Fremtidige modeller for organisering

 Der er ikke lovgivningsmæssige hindringer i forhold til etablering af
fælles vejvedligeholdelse (eller fælles samarbejde på tværs af hele
vej- og parkområdet), idet dette angår en klar driftsopgave for
kommunerne. Det forudsætter således ikke overførelse af myndighedskompetence kommuner i mellem eller til anden part.

 Kommunens geografiske sammenhæng, vejstruktur mv. vurderes som
relevant for sammensætning og indgåelse af eventuelle samarbejder.
Det betyder, at særligt et samarbejde med Norddjurs Kommune
vurderes relevant. Derudover er implementeringsomkostningerne
centrale at betragte i forhold til samarbejders relevans. Dette skyldes
potentielt høje udgifter til implementering, hvis en sammenlægning af
materielgårde er en central parameter i forhold til at realisere
besparelser. Derudover kan materielgårde ikke betragtes isoleret i
forhold til vejområdet.

 Opgaverne relateret til vejdrift er i ringe grad præget af
lokationsmæssige bindinger eller behov for borgerinddragelse, og de
kan derfor løses i en fælleskommunal struktur. Dog skal det
bemærkes, at placering af materielgårde i en samarbejdsstruktur er
relativ centralt at optimere for at reducere køretid, som ikke er del af
den direkte opgaveløsning. Materielgårdene i Syddjurs Kommuner er
for år tilbage samlet til en lokation. Herunder er placering blevet
optimeret i forhold til det nuværende dækningsområde. I forhold hertil
skal det desuden bemærkes, at etableringen af nye materielgårde er
særdeles omkostningsfuldt, hvorfor der kan argumenteres for, at
eksisterende materielgårde på kort og mellemlang sigt (og mulighed
for udbygning af disse) bør indvirke på tilrettelæggelse af
samarbejder.
 Det er centralt at bemærke, at opgaven i høj grad er knyttet til
kommunernes løsning af vedligeholdelse af grønne områder såvel
som den generelle vedligeholdelse af kommunale arealer. Også i
forhold til vedligehold af kommunens bygningsmasse vil man kunne
anvende funktionen og derigennem øge volumen i arbejdet.
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 På baggrund af opgavens karakter er det Deloittes vurdering, at flere
løsningsmodeller vil være egnet til organisering af fælles vejvedligeholdelse, fx § 60-fællesskaber, hvor kommunerne overlader
vejvedligeholdelse og evt. andre relaterede opgaver til et fælles
selskab.
 Det er centralt at bemærke, at samarbejder på tværs af enkeltkommuner, som udelukkende fokuserer på vejvedligeholdelse, kan
have svært ved at opnå tilstrækkelig volumen til at understøtte en
effektiv drift, for så vidt angår eksempelvis synergier i administration.
Volumen kan øges gennem et bredere samarbejde, der eksempelvis
omfatter den samlede vej- og parkdrift.
Beredskabet
Området kan grundet det driftsmæssige karakter samtænkes med beredskabets opgaver
(faste brandfolk). Der er fx flere eksempler på, at kommunale beredskaber løser opgaver af
driftsmæssig karakter under beredskabstid, herunder også varetagelse af vej- og
parkområdet.
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Jobcenter og drift af tilbud

April 2016

Nye løsninger på arbejdsmarkedsområdet
Områdets organisering og karakteristika
Opgavens organisering

Opgavens indhold og eventuelle samarbejdsmuligheder

 Syddjurs Kommune driver som størstedelen af landets egne kommuner
deres jobcenter selv. Hele kommunens jobcenteret er placeret på
Rådhuset i Ebeltoft.

Det vurderes umiddelbart, at der kan samarbejdes omkring en række
delopgaver på arbejdsmarkedsområdet. Dette kunne eventuelt gøres i
rammen af et fælles jobcenter med en anden kommune.

 På beskæftigelsesområdet er alle de interne tilbud organiseret i
projektcenteret som både har generelle tilbud og STU.

Mere specifikt vurderes, at nedenstående delopgaver på området kunne
være relevante til samarbejde.

 Syddjurs Kommune havde i periode 2010 til 2013 et servicepartnerskab
med Varda Jobservice A/S på området. Samarbejdet betragtedes samlet
set at have medført et række positive effekter i forhold til eksempelvis
arbejdsgange. Samarbejdet har givet kommunen erfaringer med
omfattende brug af privat aktør på området. På denne baggrund beskrives
samarbejdsmodeller med private aktører ikke i det følgende.

 Sagsbehandling: Eksisterende samarbejder på dette område i
kommunen er typisk på specifikke projekter. Der er således ingen
driftsmæssige samarbejder. Sagsbehandling udgør tyngden af
ressourceanvendelsen og der kan findes en række drivere som gør
opgaven velegnet til samarbejder med andre kommuner eller private
aktører.

 Området har desuden været præget af hjemtagninger af opgaver.
Herunder er STU hjemtaget grundet betydelige omkostninger til den
tidligere løsning. Dette blandt andet som følge af høje udgifter til
befordring.

 Mentorordning: Fælles mentorkorps på tværs af Djursland vurderes
som en mulighed i forhold til udnyttelse af synergier i indsatsen og
ressourceanvendelsen. Det vurderes dog, at der kan være
problematikker i forhold til de enkelte kommuner, som kan have svært
ved opfølgning i et sådant fællesskab.

Økonomi og omkostningsstruktur
 Driftsomkostningerne på arbejdsmarkedsområdet er i høj grad drevet af
national regulering og proceskrav. Det omfattende administrative
processer, der er i forbindelse med sagsbehandling giver dog gode
muligheder for at reducere omkostninger ved en effektiv organisering.
 Jobcenteret beskæftiger samlet set 76 årsværk, hvortil der knytter sig
lønudgifter på godt 29 mio. kr. Derudover har jobcenteret driftsudgifter på
godt 36 mio. kr. som angår indsatser mv.
Personaleudgifter

Driftsudgifter

29 mio. kr.

36 mio. kr.
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 Beskæftigelsesrettede tilbud: På nuværende tidspunkt er der kun ét
egentligt beskæftigelsesrettet tilbud på området. Størstedelen af
indsatsen er virksomhedsrettet. Drift af tilbud vurderes dog som
relevant dels for at opnå stordriftsfordele, men også for at muliggøre
specialisering. Der foregår på nuværende tidspunkt desuden drøftelser
med Norddjurs Kommune om fælles køb og drift af et tilbud.

 STU: Man har drøftet samarbejde med Norddjurs Kommune.
Umiddelbart kan et sådant samarbejde give god mening, for at opnå en
volumen i arbejdet som dels kan medføre omkostningsreduktion idet
antallet af lokationer og ledelseslag kan reduceres, men samtidig give
et fagligt løft i driften af STU. Erfaringsmæssigt er det dog centralt, at
der tages højde for fremtidige befordringsudgifter, som kan være af en
betydelig størrelse ved større geografier.
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Erfaringer på området og egnethed til samarbejde
Erfaringer og områdets karakteristika er udgangspunkt for en vurdering af egnethed
Hvorfor er der skalafordele på arbejdsmarkedsområdet

Erfaringer med nye løsninger på området

Beskæftigelsesområdet er karakteristeret ved en række generelle forhold
som understøtter et potentiale ved at øge volumen i driften:

Der eksisterer forskellige alternative løsningmodeller på området. Disse
tager dog primært udgangspunktet i, at to kommuner samarbejder, hvor
den ene kommune har overtaget driften af opgaven. Samarbejderne er
typisk oprettet som et led i Strukturreformen i 2007, hvor der for mindre
kommuner blev indført obligatoriske samarbejdsområdet.

 Der kan peges på fordele i form af realisering af et stordriftspotentiale
gennem tilrettelæggelse af samtaleforløb og aktiveringsindsatser, der i
højere grad udnytter sagsbehandlingskapacitet og medarbejdernes
kompetencer. Brugen af fagkonsulenter, specialister, lægekonsulenter,
teamkoordinatorer og andre supporterende ressourcer varierer betydeligt.
Disse ressourcer kan anvendes mere effektivt gennem en større
volumen.
 Udgifter til bygninger (drift) og vedligehold af bygninger kan reduceres,
hvis man reducerer antallet af lokationer. Lokationen er relativt vigtig fsva.
jobcenteret idet fysisk fremmøde i mange tilfælde er nødvendige.
 Administration, herunder it, forbundet med løn og personale som samles
på én lokation og under én myndighed, rummer et besparelsespotentiale.
Derudover kan ledelsesstrukturen typisk lettes markant. Idet der er tale
om et økonomistyringsmæssigt særdeles komplekst område, anvendes
typisk betydelige ressourcer på controlling. En konsolidering vil bibringe
klare synergier i forhold til denne opgave, som dels kan gennemføres til
en højere kvalitet, dels kan gennemføres med samlet set færre
ressourcer.
 En række af jobcenterets indsatsområder, herunder særligt indsatser
rettet mod sygedagpenge, forsikrede ledige (evt. delmålgrupper som fx
højtuddannede) kan med fordel understøttes bedre gennem yderligere
specialisering, som er mulig ved en større volumen.
 Der bruges på hvert af landets jobcentre betydelige ressourcer på
implementering af ny lovgivning og udarbejdelse af nye processer knyttet
hertil. Ved en fælles løsning af denne opgave flere kommuner imellem, vil
der samlet set kunne spares ressourcer til både arbejdet med processer,
økonomistyring og it. Dette kan således evt. frigøre ressourcer til intern
udvikling og procesoptimering.
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Eksempel: Fælles drift af jobcentre i Vallensbæk og Ishøj Kommuner
Som led i strukturreformen i 2007 indgik en række mindre kommuner samarbejder
omkring driftsområder.
Ishøj og Vallensbæk Kommuner gik grundet deres begrænsede størrelse sammen
om udførelse af jobcenteropgaven. I praksis er dette gjort således, at Vallensbæk
Kommune formelt set har overtaget den samlede drift.
Der er udarbejdet en samarbejdsaftale for den fælles løsning. Samarbejdsaftalen
stiller krav til, at der er tæt dialog kommunerne imellem ifm. fastlæggelse af
serviceniveauet. De to kommuner kan have forskellige serviceniveauer. For at
disse kan håndteres i samarbejder skal disse dog være veldefineret.
Generelt er der stor tilfredshed med løsningsmodellen i de to kommuner.

Kommunerne i casen udgør en lille geografi i form af samlet areal. Andre
kommuner som fx Læsø og Esbjerg løser dog også opgaven fælles i en
geografi med betydelige transportafstande.
En central bemærkning i forhold til denne case er, at det har været muligt
at håndtere forskellige politisk besluttede serviceniveauer i den fælles
enhed. Således har man fortsat den fornødne politiske og
omkostningsmæssige fleksibilitet i sin beskæftigelsesindsats selvom
driften principielt gennemføres samlet.

.

© 2016 Deloitte

Effekter ved nye løsninger og organisering af samarbejde
Grundlaget for vurdering bygger på volumen, drivere for stordrift og erfaring med området
Drivere for omkostningsreduktioner

Potentialeopgørelse

Der er begrænsede erfaringer at støtte sig op af for så vidt angår
konkrete potentialevurderinger af sammenlægninger på området. Dog er
der erfaringer på øvrige kommunale sektorområder, som kan anvendes
til en skønsmæssig vurdering af potentialerne ved en sammenlægning af
to jobcentre. Såfremt mindre, afgrænsede samarbejdsområder vælges
vil potentialer være vanskeligere at udsondre.

 Som nævnt er der på det pågældende område begrænsede erfaringer, hvilket
giver et betydeligt spænd i potentialet. På baggrund af eksisterende erfaringer
og analyser af området vurderes, at være et potentialet på samlet set 4-13
mio. kr. årligt på jobcenterdelen. Dertil kommer implementeringsomkostninger
til fx udvidelse af lokationer. Disse er ikke estimeret idet disse i høj grad
afhænger af valget af specifik løsnings-/organisationsform. Samtidig skal det
bemærke, at realiseringen af potentialet vil tage en årrække.

 Mere effektiv udnyttelse af medarbejderressourcer og anvendelse af
specialister. Meget tyder på, at større volumen giver mulighed for
specialisering og mere effektiv ressourceanvendelse af både
specialister og almindelige sagsbehandlere. Potentialet vurderes at
være en årsværksreduktion i størrelsesordenen 6-12 medarbejdere
under forudsætning af en fordobling af sagsmængden. Dette svarer til
4-8 procent af medarbejderne og hvor Syddjurs besparelsesandel vil
være ca. 1-3 mio. kr. En mere detaljeret potentialeopgørelse
forudsætter en nøjere kortlægning af de anvendte ressourcer såvel
som konkrete betragtninger om arbejdsgange.
 Ledelse og administration: Der vurderes at knytte sig et potentiale
hertil i størrelsesordenen 1-2 mio. kr. Det laveste potentiale angår
udelukkende reduktion i ledelseslaget. Potentialet på de øvrige
medarbejderressourcer skal analyseres yderligere. Potentialerne kan
særligt hentes på automatisering af processer samt standardisering af
afgørelser, beregninger mv.
 Reduktion i antallet af lokationer: Potentialet afhænger i høj grad af
hvorvidt der kan findes en anvendelse af eksisterende lokaler, eller
afhændelse af disse samt hvorvidt en nyinvestering vil være
nødvendig. Det vurderes, at potentialet vil være i størrelsesordenen 28 mio. kr. Hvorvidt dette er muligt at realisere er dog usikkert.

 Potentialerne på samarbejde omkring STU og mentorområdet er mere
vanskelige at opgøre.
Personaleudgifter

Driftsudgifter (øvrige)

Ressourceforbrug

29 mio. kr.

36 mio. kr.

Potentiale (skønsmæssigt)

2-5 mio. kr.

2-8 mio. kr.

Forudsætninger og afsæt for fremtidig organisering
 Det er væsentligt at en samarbejdsaftale konkret beskriver den konkrete
udmøntning af samarbejdet og at der ligger en grundig politisk og
administrativ proces til forud for udarbejdelsen.
 Generelt observeres det ifm. flere forpligtende samarbejder i kommunerne, at
selve samarbejdsaftalen kan give udfordringer hvis den ikke er udarbejdet
tilstrækkeligt operationelt og konkret. Dette kan omhandle fastlæggelse af
form og frekvens for kontrol og ledelsestilsyn, deling af oplysninger, rammer
for sagsbehandlingen samt udvikling af opgaveområdet mv. Ligeledes kan
manglende tydeliggørelse af ansvarsplacering ifm. håndtering af fejl i
sagsbehandlingen og de økonomiske konsekvenser, fejlene får, påvirke de
forpligtende samarbejder negativt.
 Jobcenteret kan håndtere forskellige serviceniveauer understøttet af
standardiserede processer og tydelige snitfladebeskrivelser
 Snitflader til fx ydelsesopgaver bør medtænkes i samarbejdet, hvis der skal
opnås yderligere stordriftsfordele.
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Madservice

April 2016

Nye løsninger på madområdet
Madområdets organisering og karakteristika
Opgavens organisering

Opgavens indhold og eventuelle samarbejders afgrænsning

 Madproduktionen til ældre-handicap-området i kommunen varetages på
nuværende tidspunkt i tre spor:

 Kommunerne leverer mad til en række kommunale tilbud (vuggestuer,
børnehaver, plejecentre, sociale institutioner mv.) og til borgere i eget
hjem der er visiteret hertil. Madservice på ældreområdet og
socialområdet, herunder mad til plejecentre, bosteder og borgere i eget
hjem, udgør den største del af opgaven.

1) Køkkener tilknyttet plejeboliger (Søhusparken og Lyngparken).

2) Køkken Syddjurs, som producerer døgnkost ekskl. middagsmad til
plejeboliger og rehabiliteringscenter. Derudover produceres til ældrecaféer samt forplejning til møder på ældre og sundhedsområdet.
3) Djursmad I/S som er et fælleskommunalt selskab som ejes sammen
med Norddjurs Kommune.

 Opgaven madproduktion indeholder en række delopgaver, som er
beskrevet herunder.
Delopgaver

 De to sidstnævnte køkkener udgør produktionskøkkener som også
bringer mad ud.

Produktion af mad

Opvask

Pakning

Rengøring af køkkenarealer

 Udover ovenstående produktion leverer den private leverandør Det
Danske Madhus mad til 85 af de ca. 330 borgere som er visiteret til
ordningen.

Lager/depot

Kantinedrift på aktivitetstilbud

Distribution og udbringning

Selskabsforplejning

Økonomi og omkostningsstruktur
 Som fremgår af tabellen produceres der I størrelsesordenen 700
fuldkostenheder i kommunen på tværs af flere køkkener, inkl. hvad der
produceres i Djurs Mad, som også leveres til Norddjurs Kommune. Dette
er et estimat baseret på udregninger leveret fra Kommunen. Med
udgangspunkt i stykprisen pr. fuldkostenhed og portionspris
(tilrådigthavende data) fra Djurs Mad kan de samlede omkostninger
opgøres til at være i størrelsesordenen 24 mio. kr.
Produktionssted

Antal fuldkost-enheder
(pr. dag)
Samlede omk. (ca.)

Plejeboliger

Køkken
Syddjurs

Djurs Mad I/S
(udgangspunkt i
portioner)

131

129

437 (begge
kommuner)

697

6,9 mio. kr.

6,8 mio. kr.

21 mio. kr.
(SD ca. andel)

24,2
mio. kr.

 Det er central at bemærke, at der er brugerbetaling på området.
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I alt (ca.)

 Opgaven vedrører således en relativt bred portefølje af delopgaver, som
spænder bredt, men hvor tyngden ligger i selve mad-produktionen og
distribution af maden.

 Kommunerne bruger betydelige ressourcer på madproduktion Syddjurs
Kommune har dog oplevet, at der har været et vigende antal borgere
som får leveret mad i de seneste år.
 Borgerne efterspørger i højere grad flere valgmuligheder og således et
bredere sortiment, for så vidt angår udvalget af retter i tilbuddet. Et bredt
sortiment kan være svært at honorere i mindre driftsenheder indenfor en
mindre driftsøkonomisk ramme.
 Eftersom området er kendetegnet ved ret til frit-valg for borgeren i eget
hjem, kan det være svært for kommunen at forudse produktionsbehovet, idet borgerne kan vælge private leverandører til levering af
mad. I Syddjurs Kommune er Det Danske Madhus godkendt som
fritvalgsleverandør.
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Erfaringer på området og egnethed til samarbejde
Erfaringer og områdets karakteristika er udgangspunkt for en vurdering af egnethed
Hvorfor er der skalafordele på madområdet
 Større volumen giver mulighed for en bedre styring og
kapacitetsudnyttelse af medarbejderressourcer og produktionsfaciliteter
hvilket kan medvirke til en billigere produktion og samtidig muliggøre
udvidelse af det udbudte sortiment.
 Øget mulighed for egenproduktion af produkter som ellers skal købes
færdige af eksterne leverandører og ofte af mindre god kvalitet end det
eget-producerede og til en højere stykpris.
 Områdets udvikling er investeringskrævende, og der knytter sig
betydelige omkostninger til indkøb af nye produktionsfaciliteter som kan
effektivisere produktionen. Dette taler for en konsolidering af
produktionen i større enheder for at sikre en til stadighed mere effektiv
produktion.
 En betydelig del af udgifterne til området kommer fra varekøb. Der kan
typisk opnås markante besparelser på råvarer ved at øge volumen i
indkøb.
 Produktionen af mad er præget af standardiserbare processer og
produktionen er i høj grad karakteriseret ved betydelige fordele, når der
produceres i større skala. Dette angår både, at der kan produceres flere
kostenheder af gangen, men også i forhold til eksempelvis rengøring af
maskiner og udbringning af mad, hvor der kan etableres mere
tidseffektive rutesystemer.
 Potentialet for stordrift skal ses i tæt sammenhæng med muligheden for
at producere køle- eller frostmad, der særligt understøtter produktion i
en central struktur med længere afstand til brugerne. Djurs Mad
anvender produktionsformen køle-vakuum, hvilket understøtter
muligheden for produktion i store mængder.
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Erfaringer med nye løsninger på området
 Samarbejderne omkring madproduktion er centreret omkring
fælleskommunale selskaber eller selskaber etableret i samarbejde mellem
regioner og kommuner, alle i rammen af § 60-fællesskaber.
 Djurs Mad er et godt eksempel på tværkommunale samarbejde. Nedenfor
beskrives et andet kommunalt eksempel som arbejder med en større skala
i produktionen.
Eksempel: MAD til hver DAG
MAD til hver DAG I/S er et partnerskab mellem Allerød, Hillerød, Frederikssund og
Halsnæs Kommuner. Befolkningsgrundlaget for samarbejdet udgør således ca.
150.000 indbygger mod et befolkningsgrundlag på ca. 80.000 for Djurs Mad. Selskabet
er etableret som et § 60 selskab og har været i drift siden april 2012.
Produktionsfaciliteterne består af et centralkøkken beliggende i Hillerød. MAD til hver
DAG producerer primært kølevakummad til plejecentre og borgere i eget hjem, men
har også produktion til flere kantiner og en række daginstitutioner.
Der er opnået betydelige besparelser som følge af konsolidering af en række lokale
køkkener. Således er antallet af medarbejdere, der er beskæftiget med produktion af
mad til det samme antal borgere, reduceret fra 97 til 50 som følge af den centrale
produktion. Erfaringen herfra er også, at konsolideringen på en række andre parametre har medført en markant mere effektiv ressourceudnyttelse. Dette gælder blandt
andet som følge af mindre madspild og på sigt lavere priser på råvarer som følge af
den større indkøbsvolumen. Derudover har samarbejdet medført en reduktion i
udgifterne til husleje, vedligeholdelse af køkkenmaskiner og administration.
Derudover giver størrelsen på produktionen mulighed for specialisering og øget
egenproduktion, hvilket medfører en betydelig besparelse på indkøb af typisk dyre
halvfabrikerede varer, samtidig med at brugerne får produkter af højere kvalitet.

 Udover ovenstående samarbejder er der desuden flere samarbejder
mellem kommuner og private udbydere med fælles ejerskab til
virksomheder. Herunder kan nævnes flere kommuners samarbejde med
Det Danske Madhus i forskellige selskabskonstruktioner.
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Effekter ved nye løsninger
Grundlaget for vurdering bygger på volumen, drivere for stordrift og erfaring med området
Drivere for omkostningsreduktioner

Potentialeopgørelse

Samarbejder indenfor madservice rummer en række
produktionsrettede stordriftspotentialer vedrørende blandt andet:

 Det er Deloittes erfaring, at en økonomisk optimal madproduktion omfatter
køle- eller frostproduktion med en minimumsproduktion på 1.200-1.500
enheder per dag, som illustreres i nedenstående figur. Syddjurs og
Norddjurs Kommuner har ikke en befolkningsbase til at understøtte et så
stort antal, hvorfor dette skal øges såfremt man skal genere en
tilstrækkelig volumen.

 Effektiv produktion og arbejdstidstilrettelæggelse. Det er generelt
mere effektivt (i forhold til tidsanvendelse) at lave et stort antal
portioner. Det er desuden mere effektivt at gøre rent, når
produktionen er høj, da eksempelvis rengøring af maskiner og
udstyr stort set er uafhængigt af antal producerede enheder.

Effektivitet
Effektivitet

 Udnyttelse af maskiner. Øget produktion giver en bedre kapacitetsudnyttelse af maskiner, da der kan produceres flere antal måltider
over afskrivningsperioden, ligesom større køkkenmaskiner generelt
giver en bedre økonomi i driften.

Minimumsoptimum

 Automatisering af processer. Stordrift giver mulighed for yderligere
at automatisere en række funktioner i produktionen, hvilket medfører
besparelser på lønomkostningerne.
 Effektivt indkøb og mindre råvarespild. Ved større indkøbsvolumen
sikres bedre råvarepriser hos leverandørerne. Derudover medfører
en samlet produktion et mindre råvarespild.
 Øget egenproduktion. I større køkkener er det muligt at lave flere
hjemmelavede produkter (eksempelvis eget brød) og dermed
reducere indkøb af halv- eller helfabrikerede varer, hvilket giver
betydelige besparelser i forhold til indkøb.

1.200 – 2.200

230 - 500
50 - 200
Decentral
produktion

Central
produktion

Produktion på tværs af
kommuner

Enheder per dag

 På baggrund af den nuværende køkkenstruktur i kommunen som er
karakteriseret ved en middel centraliseringsgrad – vurderes konservativt,
at der kan spares yderligere ca. 15-20 procent i omkostninger af den
samlede omkostningsbase på godt 24 mio. kr., svarende til ca. 3,5-5 mio.
kr. Dette underbygges af tidligere analyser gennemført af Deloitte for en
række kommuner. Potentialet kan realiseres ved at øge volumen i Djurs
Mad gennem både en intern konsolidering i kommunen såvel som en
udvidelse af samarbejdet.
 Det skal bemærke, at meget af dette beløb kan omsættes til enten
reduktion af omkostninger eller til reduceret brugerbetaling for kommunens
borgere.
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Organisering af samarbejde
For at høste potentialer skal fremtidig organisering overvejes
Forudsætninger og afsæt for organisering

Fremtidige modeller for organisering

 Der er ikke lovgivningsmæssige hindringer i forhold til udvidelse af
det fælles selskab til evt. at omfatte flere kommuner eller evt.
regionen.

 Der er flere eksisterende samarbejder på området med en større
volumen som rummes inden for en samarbejdsform, der er valgt på
Djursland. Således kan der argumenteres for blot at udvide
produktionen ved Djurs Mad.

 Det er centralt at volumen øges for at opnå en tilstrækkelig volumen
fsva. det forudsatte antal daglige minimumsenheder for en effektiv
produktion. En første skridt i kan være at øge volumen gennem en
intern konsolidering af madproduktionen i kommunen.
 Ved at øge volumenen fra en kommunes til flere kommuners
produktion opnås der således for de fleste kommuners
vedkommende yderligere stordriftsfordele.

 Det er centralt, at der gennemføres en specifik analyse af i hvilket
omfang produktionen i Djurs Mad kan øges indenfor det nuværende
produktionsapparat.

 Der er intet der tilsiger, at produktionen skal gennemføres i umiddelbar
nærhed af borgerne, hvorfor opgaven også er egnet til samling i store
enheder evt. med samarbejdspartnere som ikke ligger helt op ad
kommunen. Særligt hvis produktionsformerne frost eller/og kølemad
anvendes kan produktionen udføres langt fra borgeren. Distributionsopgaven påvirkes også af produktionsformen, idet udkørslen kan
reduceres til 1-2 gange om ugen, hvis der eksempelvis anvendes
frostproduktion.
 Uagtet produktionsform vil omfanget af distributionsopgaven dog stige
i omfang sammen med afstand til borgeren. Dog medfører større
enheder også, at man har bedre mulighed for at planlægge ruter mest
muligt effektivt.
 Det er dog centralt at bemærke i forhold til serviceniveau, at man ved
at indgå et samarbejde træffer valg om at anvende samme produktionsform, idet ensartet produktionsform er en forudsætning for en
fælles effektiv produktion. Hertil skal bemærkes, at produktionsformen
(varmeholdig mad, kølemad eller frostmad) ofte påvirker det hos
borgerne oplevede serviceniveau.
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Miljøsagsbehandling

April 2016

Nye løsninger på miljøområdet
Miljøsagsbehandlingens organisering og karakteristika
Opgavens organisering

Opgavens indhold og eventuelle samarbejders afgrænsning

 Miljøsagsbehandling i Syddjurs Kommune varetages i Natur og Miljø.

 Opgaven indeholder både sagsbehandling og tilsyn på miljøområdet.
Kommunen anfører, at særligt sagsbehandlingen kan egne sig godt til
samarbejde med andre kommuner og eventuelt konsolidering.

 Samtidig anfører kommunen, at det er vanskeligt at finde
medarbejderressourcer med de rette kompetencer til sagsbehandlingen
grundet dennes komplekse natur. Dette skaber et naturligt pres på
løsningen af opgaven i kommunen.
Økonomi og omkostningsstruktur
 Der anvendes ni årsværk til sagsbehandling og konkrete tilsyn i Syddjurs
Kommune. Disse fordeler sig således:
Miljøgodkendelse af
landbrug

Miljøgodkendelse af
virksomheder

Miljøtilsyn af landbrug og
virksomheder

4

2

3

 Det bemærkes, at 0,8 årsværkene som anvendes til til miljøgodkendelse
af virksomheder, udgøres af en ekstern konsulent. Anvendelse af
eksterne konsulenter udgør alt andet lige en markant fordyrelse i forhold til
anvendelse af et medarbejderårsværk.
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 Tilsynsdelen vurderes af området som potentielt mere vanskelig at
samarbejde om, idet en centralisering/konsolidering af denne kan
opfattes af virksomheder som værende en serviceforringelse. Generelt
på tværs af kommunerne udgør tilsynsopgaven dog typisk en opgave
som giver god mening at samarbejde om eller konkurrenceudsætte
grundet denne relativt set afgrænsede karakter. Det kan dog opleves
problematisk af de enkelte virksomheder eller landbrug såfremt det
ikke er en sagsbehandler, der kender den konkrete virksomhed, som
gennemfører en tilsynsopgave.
 Sagsbehandling på miljøområdet har en særdeles velafgrænset
karakter og er karakteriseret ved, at være et specialiseret arbejde.

© 2016 Deloitte

Erfaringer på området og egnethed til samarbejde
Erfaringer og områdets karakteristika er udgangspunkt for en vurdering af egnethed
Hvorfor er der skalafordele ift. miljøsagsbehandling

Erfaringer med nye løsninger på området

 Mulighed for specialisering. Sagsbehandling på området kræver i
udgangspunktet meget specialiserede kompetencer. Dog vil en øget
volumen medfører, at de enkelte medarbejdere kan have endnu
dybere fagkompetencer, hvilket forventeligt vil medvirke til en mere
effektiv sagsbehandling.

Der eksisterer forskellige samarbejdsformer omkring sagsbehandling generelt i
kommunerne. Byggeområdet har mange fællestræk med miljøområdet og der
findes her samarbejder kommuner imellem. En central forskel på de to
områder er, at der på miljøområdet er et mere ensartet systemlandskab på
tværs af kommunerne, hvilket alt andet lige markant letter udgangspunktet for
et samarbejde.

 En større volumen vil medvirke til, at det kan betale sig, at digitalisere
processer og indkøbe digitale løsninger idet implementeringsomkostningerne kan fordeles på flere kommuner.
 Kvalitetssikring og højere grad af genbrug af informationer. Sager
klassificeres (opmærkes) så de kan genfindes i andre sammenhænge
– eksempelvis lignende ansøgninger. Større volumen af sager der
genbruges forventes at give hurtigere sagsbehandling.
 Styrkelse af det faglige miljø. En større enhed med specialiserede
kompetencer vurderes at ville medføre højere kvalitet og medvirker til
fastholdelse af medarbejdere.
 Ledelsesmæssig konsolidering. Eventuelt større volumen vil samlet
set reducere behovet for ledelsesårsværk.
 Kapacitetsudnyttelse og driftssikkerhed. Mulighed for og koordinering
af medarbejderressourcer, fx i forhold til inddækning ved barselfravær
og sygdom etc. giver øget fleksibilitet og robusthed i
opgaveløsningen.
 Ensartet systemlandskab. Kommunerne anvender i vid udstrækning
de samme systemer i forbindelse med sagsbehandling, hvilket
markant letter udgangspunktet for eventuelle samarbejder.

Eksempel: Samarbejde omkring byggesagsbehandling i Nordsjælland
I regi af det veletablerede 4-kommune-samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk, Rudersdal,
Gentofte og Gladsaxe Kommuner blev der i 2012 indgået aftale om samarbejde om
byggesagsbehandling – det såkaldte ”Center uden vægge”. Samarbejdet omfatter 47
medarbejdere.
Samarbejdet består blandt andet af videndelingsarbejdsgrupper på en række faglige
specialområder såvel som mulighed for specialisering i enkeltsager. Eksempelvis havde
alle fire kommuner tidligere hver sin ingeniør med speciale i statik ansat, til trods for at der
ikke var nok byggesager med bærende konstruktioner til at beskæftige en statiker fuld tid. I
Center uden vægge kan kommunerne samlet set nøjes med at have tre statikere ansat.
Derudover har det tværkommunale samarbejde givet mulighed for større
kapacitetsudnyttelse, ved at kommunerne kan hjælpe hinanden og være fleksible over for
udfordringer omkring bemanding. For eksempel er der mulighed for at overflytte
medarbejdere ved vakancer i forbindelse med sygdom eller barselperioder.
De enkelte medarbejdere er fysisk placeret på den oprindelige adresse i tilhørskommunen.
Derved bevares både den lokalpolitiske nærhed og egen myndighedsbehandling og den
tætte kontakt til andre afdelinger (f.eks. byplan, miljø, vej, park), med henblik på lokalt at
kunne understøtter en helhedsorienteret sagsbehandling.
Parterne i Center uden vægge bidrager økonomisk med et fast mindre beløb til
administration. Såfremt én kommune i samarbejdet ønsker at købe en ydelse hos en
anden kommune aftales dette direkte mellem de to parter.
Konkret vurderes det, at samarbejdet har resulteret i besparelser på ca. 10 procent på
driften i kommunerne.
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Effekter ved nye løsninger og betragtninger om fremtidig organisering
Grundlaget for vurdering bygger på volumen, drivere for stordrift og erfaring med området
Drivere for omkostningsreduktioner
 Udnyttelse af medarbejderressourcer herunder særligt
specialistkompetencer i sagsbehandlingen. Meget tyder på at større
volumen giver mulighed for specialisering og mere effektiv
ressourceanvendelse af både specialister og almindelige
sagsbehandlere. Potentialet vurderes at være en årsværksreduktion i
størrelsesordenen et til halvandet årsværk.
 Ledelse og administration: Der vurderes at knytte sig et potentiale hertil i
størrelsesordenen et halvt årsværk.
 Bedre muligheder for digitalisering og dermed løbende
procesforbedringer. Den øgede volumen vil i højere grad gøre det
rentabelt at investere i øget digitalisering og dermed på sigt reducere
ressourceforbruget yderligere.
Potentialeopgørelse
 Der er flere muligheder for samarbejde. Hvis der tages udgangspunkt i
de i den beskrevne case, kan der spares i størrelsesordenen 10 procent
på driften, hvis volumen øges til det tredobbelte. Det vurderes dog, at i
et samarbejde i en formaliseret, samlet form er mulighed for
specialisering og mere effektive arbejdsgange, som kan medføre
besparelser i størrelsesordenen 15-20 procent. Dette svarende til ca. to
årsværk til en samlet omkostning på godt 1,1 mio. kr. Et indikativt
potentiale er således i størrelsesordenen 0,5 – 1,5 mio. kr.

Forudsætninger og afsæt for fremtidig organisering
 Principielt ikke geografiske bindinger fsva. sagsbehandlingen.
Potentielle samarbejder udelukker sig således ikke nødvendigvis til
enkelte nabokommuner, men kan principielt udgøres af kommuner
længere væk.
 Det er centralt at samarbejdsformen overvejes nøje. Det vurderes, at
såfremt der skal høstes økonomiske potentialer er en
samorganisering og samlokering nødvendig.
 Dette betyder dog ikke, at der ikke kan være betydelige synergier i
andre samarbejdsformer, som fx et virtuelt fællesskab.
 Formen der kunne overvejes kunne være sig, at en kommune
overtager driften eller dannelse af et fælleskommunalt I/S.
 Det skal bemærkes, at Syddjurs Kommune har prøvet at finde
samarbejdspartnere blandt nabokommuner, men ikke er lykkedes
med dette.

 Det er centralt at bemærke, at potentialet er opgjort som et skønnet
estimat idet der er begrænsede erfaringer med samarbejder på dette
område.
 En anden fordel ved et samarbejde er, at det vil lette tiltrækning af
kvalificeret arbejdskraft gennem skabelsen af et større fagligt miljø.
Derudover vil der i kraft af størrelsen være øvrige fordele i forhold til
eksempelvis inddækning ved barsel mv.
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Samarbejde om tandpleje og tandregulering

April 2016

Nye løsninger på tandpleje og tandregulering
Tandpleje og tandreguleringsområdets organisering og karakteristika
Opgavens organisering

Opgavens indhold og eventuelle samarbejders afgrænsning

 Tandplejeområdet i Syddjurs Kommune er lokaliseret på tre klinikker i
henholdsvis Ebeltoft, Hornslet og Rønde. Klinikken i Rønde ligger
samlokeret med kommunens tandreguleringsklinik.

 Kommunerne har pligt til at tilbyde børne- og ungetandpleje, herunder
tandregulering, til kommunens 0-17 årige børn og unge efter bestemte
retningslinjer fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og
Sundhedsstyrelsen. Denne service leveres typisk af den enkelte
kommune.

 Tandreguleringsklinikken er en del af et samarbejde med Norddjurs
Kommune. Netop tandreguleringen er således organiseret i en
fælleskommunal enhed. Det er Syddjurs Kommune som varetager
opgaven på vegne af de to kommuner.
 Deloittes tidligere analyser peger på, at netop den valgte
samarbejdsstruktur for tandregulering udgør en effektiv løsningsform, som
sikrer såvel. Derfor vil fokus være på den almene tandpleje i det følgende.

 Opgaverne omfatter forebyggende, sundhedsfremmende og
behandlende tilbud, herunder undersøgelse for og regulering af
tandstillingsfejl.
 Som nævnt samarbejdes der allerede på tandreguleringsområdet,
hvorfor der i det følgende er fokus på tandplejeområdet.

Økonomi og omkostningsstruktur
 Årsværk udgør en væsentlige omkostningsdriver på området. Der er
samlet set godt 23 årsværk som både dækker den fælles kommunale
enhed og den almene tandpleje i kommunen.
 En anden central omkostningsdriver på området er det overordentlig dyre
udstyr som anvendes på området.
 På tandplejeområdet er særligt tandlægelønninger den centrale
udgiftsdriver idet disse lønninger udgør nogle af de højeste i kommunen.
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Almen tandpleje

Tandregulering
(fælleskommunalt selskab)

15,7 årsværk

7,3 årsværk
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Erfaringer på området og egnethed til samarbejde
Erfaringer og områdets karakteristika er udgangspunkt for en vurdering af egnethed
Hvorfor er der skalafordele på tandpleje- og regulering

Erfaringer med nye løsninger på området

 Nyt og bedre dentaludstyr som fx units, patientstole, røntgen- og
scanningsudstyr er yderst investeringskrævende. Anvendelse af det
nye dentaludstyr muliggør dog en markant reduktion i den tid en
medarbejder skal anvende til fx en forundersøgelse af en patient. I
den sammenhæng forudsætter en effektiv brug af udstyret typisk et
betydeligt befolkningsgrundlag til at sikre en effektiv udnyttelse.

 Flere kommuner har samarbejder på tandlægeområdet. Det er dog særligt
på tandreguleringsområdet, hvor også Nord- og Syddjurs Kommuner
samarbejder, hvorpå der er flere samarbejder. Syddjurs Kommune er
således et eksempel på et lønsomt samarbejde, med et
befolkningsgrundlag i størrelsesordenen 80.000 indbyggere.

 Standardiserbare processer muliggør stordriftsfordele, herunder
særligt hvad angår dokumentation (registrering i EPJ og andre IT
systemer), korrespondance, telefonsamtaler m.v.
 Opgaven er karakteriseret ved overvejende at være afhængig af
specialistkompetencer (tandlæger), som typisk efterspørger mulighed
for faglig sparring i hverdagen. Igennem samarbejder kan den øgede
volumen medvirke til styrkelsen af det faglige miljø.
 Endelig er ydelsen delvist standardiserbar, samtidig med at
kommunerne i høj grad kan vælge et differentieret serviceniveau i
form af fx forskellige opfølgningskadencer på behandlinger.

 Det vurderes, at der kan opstilles to nye alternative løsningsformer af
tandplejeopgaven i kommunen, som hver især kan muliggøre realisering af
økonomiske besparelser. Således vurderes ikke, at et samarbejde på tværs
af flere kommuner nødvendigvis medvirker til et væsentligt
besparelsespotentiale.
1) Løsning hvor man anvender en private tandlæger til at løse opgaven
(eller delopgaven i et givent geografisk område) mod betaling fra
kommunen.
2) Løsning, hvor man gennemfører en yderligere centralisering af de tre
klinikker i kommunen og sammenlægger disse i en klinik i Rønde.
I det nedenstående opridses fordele og ulemper ved de enkelte løsninger.
Frit-valgsordning (anvendelse af
privatpraktiserende tandlæger)

Centralisering af eksisterende tilbud

Fordele

+
+
+

Markedskonforme priser
Eventuelt faste enhedspriser
Kortere afstand til tandplejetilbud

+
+
+

Fastholdelse af ekspertise
Overblik over tandlægefaglig kvalitet
Effektiv drift

Ulemper

-

Tab af ekspertise
Behov for afhændelse af bygninger og
inventar
Øget administration og kvalitetskontrol
Mulige begrænsninger i markedet

-

Evt. overkapacitet
Længere afstand til tilbud
Varierende markedspriser

-
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Effekter ved nye løsninger og organisering
Grundlaget for vurdering bygger på volumen, drivere for stordrift og erfaring med området
Drivere for omkostningsreduktioner
 Kapacitetsudnyttelse: Dental udstyr kan anvendes mere effektivt ved
stordrift, idet der erfaringsmæssigt kan ”produceres” mere over afskrivningsperioden. Det vurderes, på baggrund af erfaringer på andre områder,
at der herigennem kan realiseres en væsentlig besparelse på driften.
 Effektiv anvendelse af medarbejderressourcer. Større enheder giver
mulighed for, at den mest specialiserede arbejdskraft i videst mulige
omfang kun varetager specialiseret arbejde. Dette er en fordel, da fx
tandlægelønninger er blandt de højeste i en kommunal sammenhæng.
Samtidig begrænses sårbarhed ved sygdom og fravær med stigende skala,
i det der er bedre mulighed for inddækning af personaleressourcer.
Generelt giver dette en bedre økonomi i driften, som vil kunne give
væsentlige besparelser.
 Effektiv anvendelse af bygningsmasse. Et samarbejde vil betyde en
mulighed for at reducere arealanvendelsen og dermed omkostninger til drift
af disse.
Potentialeopgørelse

Forudsætninger og afsæt for organisering
 Der er ikke lovgivningsmæssige hindringer i forhold til etablering af
fælles tandpleje, anvendelse af privatpraktiserende tandlæger eller
konsolidering i færre enheder.
 Løsningsmodeller i denne sammenhæng vurderes primært at skulle
tage hensyn til afstandsmæssige bindinger, da kerneydelserne ikke
kan gennemføres uden borgeren samt at den primære målgruppe
udgøres af børn som i ringe grad er selvtransporterende.
 Såfremt det vælges at konsolidere tilbuddene kan dette medføre et
lavere oplevet serviceniveau såvel planlægningsudfordringer i forhold
til gennemførelse af undersøgelserne.

Fremtidige modeller for organisering
 På baggrund af opgavens karakter er det Deloittes vurdering, at flere
løsningsmodeller vil være egnet til organisering af fælles tandpleje.
Dette være sig primært intern konsolidering eller anvendelse af
privatpraktiserende tandlæger på lokationer med et lavt antal
behandlinger.

 Potentialerne vurderes primært at angå tandplejen. Således er
omkostningsbasen på godt 16 årsværk. Det er er vanskeligt at vurderede
egentlige potentialer ved de alternative løsningsformer idet der findes
meget begrænsede erfaringer. Alle erfaringer peger desuden på, at private
tandplejeklinikker har en højere produktivitet end kommunale
tandplejeklinikker og dermed kan gennemføre undersøgelser til en lavere
omkostning.
 Såfremt man konsoliderede de tre klinikker til en i Rønde, kunne man med
stor sandsynlighed reducere enkelte årsværk som følge af en bedre
kapacitetsudnyttelse. En egentlig kvantificering er dog overordentlig
vanskelig grundet mangelende erfaringer hermed.
 Derudover vil der være besparelser på driften af bygninger. En central
bemærkning er dog, at ændringen, ifølge kommunen, vil kræve en
betydelig investering i klinikken i Rønde.
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Borgerservice og biblioteker

April 2016

Nye løsninger på biblioteks- og borgerserviceområdet
Områdets organisering og karakteristika
Området i dag

Opgavens indhold og eventuelle samarbejders afgrænsning

 Der er fire biblioteker i Syddjurs Kommune placeret i henholdsvis Ebeltoft,
Hornslet, Kolind og Rønde. Der er i den nuværende struktur mulighed for
assistance til selvbetjening her. Derudover har kommunen en primær
borgerserviceindgang, som også er placeret i Ebeltoft på Rådhuset på
Lundbergsvej. Kommunen anfører, at etableringen af den ene
borgerindgang har medført betydelige synergier i tilrettelæggelsen af
arbejdet.

Der er tale om to opgaveområder med en betydelig bredde, som
indeholder en række forskelligartede opgaver, som også fremgår af
nedenstående. Et fællestræk ved de to områder er det store pres der er
på udviklingen af området grundet den teknologiske udvikling og
nationale initiativer og krav.
Delopgaver

 Flere af medarbejderne i borgerservice er specialiseret i visse funktioner
som fx folkeregister eller afdækning af socialt bedrageri.

Bibliotek

Borgerservice*

Fysisk udlån

Generel vejledning af borgere

 De to områder er generelt på tværs af kommunerne begge kendetegnet
ved en høj grad af digitalisering og udvikling af nye løsninger og der er en
særdeles tæt kobling til kommunens generelle digitaliseringsindsats.

Lager

Folkeregister

Digitale udlån

Udbetalinger/pension

Indkøb af materialer

Ejendomsbeskatning

Distribution

Kontrol af socialt bedrageri

 Der er allerede samarbejde mellem de to områder i Syddjurs Kommune i
forhold til oplæring af bibliotekspersonale, undervisning mv.
Økonomi og omkostningsstruktur
 Der er fire biblioteker i kommunen og en tilknyttet bogbus. Samlet set er
der 20,6 årsværk tilknyttet bibliotekerne. Omkostningsniveauet på
biblioteksområdet afhænger generelt i høj grad af serviceniveauet givet
ved åbningstid og antallet af biblioteker.

*Bemærk at listen ikke er udtømmende.

En række muligheder for nye løsningsformer kan være interessante
fsva. angår biblioteker og borgerservice i Syddjurs Kommune.
1) Fuldstændig sammenlægning af borgerservice front og biblioteker
og ikke længere tilbyde den rene borgerserviceindgang – men
udføre al fremmødeservice fra bibliotekerne.

 Der er ca. 33 årsværk knyttet til kommunens borgerservicefunktion. En
række medarbejdere har specialfunktioner som fx udbetaling/pension (7
ÅV) ejendomsbeskatning (2 ÅV), folkeregister (2 ÅV) og socialt bedrageri
(3 ÅV).

2) Sammenlægning af biblioteksstrukturen med en nabokommune.
Herunder opnå synergier i forhold til antallet af samlede lokationer,
mulig reduktion i ledelseslag, mere effektive processer og en
markant øget udviklingskraft.

 Under antagelse af et gennemsnitligt årsværksomkostning på 400.000 kr.
pr. medarbejder (inkl. overhead) anvendes der således ca. 22,2 mio. kr. til
løn på de to områder. Dertil kommer omkostninger til bygninger.

3) Fuldstændigt samarbejde om både borgerservice og biblioteker med
en nabokommune og dermed opnå begge ovenstående gevinster.

Område

Årsværk

Omtrentlige lønomkostninger

Borgerservice

33

14 mio. kr.

Biblioteker
38

20,6

8,2 mio. kr.
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Erfaringer på området og egnethed til samarbejde
Erfaringer og områdets karakteristika er udgangspunkt for en vurdering af egnethed
Hvorfor er der skalafordele på borgerservice og biblioteksområdet

Erfaringer med nye løsninger på området

 Mulighed for specialisering. En større skala vil give medarbejderne
mulighed for i højere grad at specialisere sig og dermed i
udgangspunktet have en mere effektiv sagsbehandling.

 Der eksisterer forskellige kommunale samarbejdsformer på
biblioteksområdet. Herunder blandt andet materialeindkøb, distribution,
digitalisering og materialevalg.

 Kapacitetsudnyttelse og driftssikkerhed. En konsolidering kan skabe
bedre mulighed for og koordinering af medarbejderressourcer, fx i
forhold til inddækning ved barselfravær og sygdom, hvilket giver øget
fleksibilitet og robusthed i opgaveløsningen.

 Der er også samarbejder på de klassiske borgerserviceområder. Dette
være sig eksempelvis ift. fælles call-center, hvor Syddjurs Kommune
allerede indgår med en lang række andre kommuner. Her deles
telefonbetjening af kommunerne, hvilket medfører betydelige synergier i
forhold til ressourceforbrug de samarbejdende kommuner imellem.

 En større volumen vil medvirke til, at det kan betale sig, at digitalisere
processer og indkøbe digitale løsninger idet implementeringsomkostningerne kan fordeles på flere kommuner.
 Styrkelse af det faglige miljø. En større enhed med specialiserede
kompetencer vurderes at ville medføre højere kvalitet og medvirker til
fastholdelse af medarbejdere.
 Ledelsesmæssig konsolidering. Eventuelt større volumen i ét
organisatorisk setup vil samlet set reducere behovet for
ledelsesårsværk.
 Reduktion i antal lokationer. Borgerservice- og biblioteksområdet er
lokationsafhængigt og omkostninger til bygninger udgør en væsentlig
del af omkostningsbasen. Denne betragtning er særligt relevant
grundet det betydelige fald der ses i udlån af fysiske materialer på
bibliotekerne. De fysiske bibliotekers rolle og betydning er således
ved at ændre sig.
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 Samtidig er der en række kommuner som har sammenlagt de to
områder organisatorisk for at sikre synergier mellem dem. Dette særligt
idet en betydelig del af den fysiske borgerservice nu i de fleste
kommuner gennemføres på kommunernes biblioteker. Et eksempel
herpå er Nordfyns Kommune, som har lavet en organisatorisk og fysisk
sammenlægning.
 Derudover har enkelte kommuner erfaringer med at drive
folkebiblioteker og skolebiblioteker sammen og derigennem opnå
synergier. Dette kan således også være en relevant løsningsform for
kommunen. En analyse af strukturen (herunder bemanding åbningstider
mv.) og lokationer for de to delområder er dog nødvendig for at
analysere på de mulige synergier herpå.
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Effekter ved nye løsninger
Grundlaget for vurdering bygger på volumen, drivere for stordrift og erfaring med området
Drivere for omkostningsreduktioner

Potentialeopgørelse – fremtidige løsninger

 Udnyttelse af medarbejderressourcer. Meget tyder på at større
volumen giver mulighed for specialisering og mere effektiv
ressourceanvendelse af både specialister (fx i forhold til socialt
bedrageri) og almindelige sagsbehandlere i administrationen.

 Alt efter hvilken løsningsform der vælges, vil der være et muligt provenu. Dette er
dog vanskeligt at opgøre uden yderligere analyse af området. Derudover vil dette
i meget høj grad afhænge om valg af serviceniveau (åbningstid og lokationer). Et
centralt potentiale ved samarbejde på dette område udgøres dog særligt at den
øgede udviklingskraft som et samarbejde vil give.

 Ledelse og administration: Det vurderes, at der kan reduceres i
antallet af ledelsesårsværk i en helt samlet konstellation.
Derudover vil der være synergier i det administrative arbejde som
kan medvirke til en reduktion i årsværk.
 Bedre muligheder for digitalisering og dermed løbende
procesforbedringer. Den øgede volumen vil i højere grad gøre det
rentabelt at investere i øget digitalisering og dermed på sigt
reducere ressourceforbruget yderligere. Dette er særdeles
relevant i det både biblioteksområdet og borgerserviceområdet i
stigende grad oplever krav om digitalisering.
 Optimering af logistik og indkøb. Særligt på bibliotekerne er der
en betydelige indkøbs- og logistikopgave, som i et større
samarbejde samlet set vil kunne løftes til et lavere
omkostningsniveau.

 Udnyttelse af eksisterende bygningsmasse. Såfremt der vælges
en løsning hvor antallet af biblioteker og borgerservice lokationer
begrænses, er der som minimum en reduktion af
driftsomkostningerne til bygninger såvel som et eventuelt provenu
på salg af ejendomme.
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 Alt andet lige bør omkostningsreduktioner være mulige ved en intern
sammenlægning og overgang til fysisk fremmøde kun ved bibliotekerne. Dette
ved, at det samlede frontpersonale reduceres. De mulige besparelser er dog
usikre og beror på betragtninger om serviceniveaureduktioner.
 På baggrund af tidligere analyser vurderes, at der er et muligt provenu på den
almindelige borgerbetjening og tilknyttede sagsbehandling, som fx
folkeregisteropgaven. En sammenlægning med en anden kommune vil således
forventeligt medføre synergier som kan medvirke til årsværksreduktioner. På
baggrund af erfaringer fra andre områder, vurderes dog at synergier i særligt
specialistfunktioner vil kunne medfører en reduktion i årsværk i borgerservice på
samlet set 10-15 procent. Dette vil dog kræve en hel eller delvis fysisk
sammenlægning og samtænkning af ledelsesopgaven. Dette betyder således at
der kan realiseres i størrelsesordenen 1-2 mio. kr.
 I forhold til bibliotekerne er der i højere grad tale om et besluttet serviceniveau.
Det vurderes dog, at en sammenlægning af biblioteksstrukturen med en
nabokommune vil spare et ledelsesårsværk såvel som tilknyttet administration.
En markant større reduktion er dog muligt såfremt man ændrer serviceniveauet.
 Samlet set vurderes der, at være et indikativt potentiale i størrelsesordenen 1,5 –
3 mio. kr.
Enhed

Årsværksforbrug

Mulig reduktion ved
sammen-lægning
med anden kommune

Reduktion
i årsværk

Reduktion kr.

Borgerservice

35 ÅV

10-15 procent

3-5

1,2 - 2,0

Biblioteker

20,6

5-10 procent

1-2

0,4 - 0,8
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Organisering af samarbejde
For at høste potentialer skal fremtidig organisering overvejes

Fremtidige modeller for organisering
 Der er en række mulige modeller for samarbejde og andre løsninger på
området.
 Den interne konsolidering kan relativt nemt implementeres. I forhold hertil
er det centralt at bemærke, at såfremt der skal høstes synergier i denne
konstellation – kan det komme til at medføre oplevede serviceforringelser
for borgerne. Spredningen af kompetencer kan desuden i nogen grad
medføre uhensigtsmæssigheder i forhold til at tilrettelægge arbejdet så
effektivt som muligt. Derudover er de reelle mulige
omkostningsreduktioner usikre.
 Samarbejder med øvrige kommuner kan være særdeles relevant. Det er
dog centralt at samarbejderne kan etableres med nabokommuner for at
høste de relevante synergier.

Forudsætninger og afsæt for organisering
 Der er ikke lovgivningsmæssige hindringer i forhold til etablering af fælles
arbejde med biblioteker eller de fleste opgaver i borgerservice. Dog kan
ændringer i forhold til borgerservice opleves som en serviceforringelse.
 Der er dog en betydelig geografisk binding i forhold til mulige samarbejder
og kommunen er således i nogen grad begrænset i valget af
samarbejdspartnere.

41

© 2016 Deloitte

Budgetanalyse
”Tværgående analyse – på tværs af velfærdsområder”
Muligheder for udvikling af opgaver og
tilvejebringelse af økonomisk råderum
Syddjurs Kommune - juni 2016
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1. Indledning
Som element i forliget for Budget 2016 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes budgetanalyser, der kan
tilvejebring et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra budget 2017.
Uddrag af budgetaftalen:

”Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling
Inden juli 2016 skal der udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens opgaver og skabelse af et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra og med 2017. Analyserne skal i et flerårigt
perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at skabe et økonomisk råderum.
Analyserne skal have fokus på muligheden for at optimere driften gennem internt innovationsarbejde i
samarbejde med andre offentlige og private aktører. Afrapportering skal ske senest juni 2016 til det samlede byråd, således at afrapportering kan indgå i budgetdrøftelserne for 2017.
Politisk styregruppe for analyserne er økonomiudvalget, der også vil få en særlig rolle omkring fremdriften i
analyserne. Byrådet involveres løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser, ligesom
byrådet skal behandle eventuelle forslag med budgetmæssige konsekvenser politisk.
Direktionen vil være administrativ styregruppe for analyserne, og skal blandt andet sikre en tværgående
forankring af analyserne og innovationsindsatsen gennem blandt andet koncernledelsen. Der kan tilknyttes
ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf, efter nærmere godkendelse i økonomiudvalget.”
Samlet skal analyserne pege på muligheder for budgetreduktioner på 20 mio. kr. fra budget 2017 og i overslagsårene. For at sikre, at der tilvejebringes et tilstrækkeligt økonomisk råderum, har direktionen besluttet,
at der i analysen skal peges på besparelsespotentialer for samlet 30 mio. kr.
På den baggrund har direktionen besluttet, at de respektive områder skal finde budgetreduktioner for:
• Ældre- og sundhedsområdet – 3 mio. kr.
• Familieområdet – 5 mio. kr.
• Beskæftigelses- og socialområdet – 6 mio. kr.
• Skole- og dagtilbudsområdet – 6 mio. kr.
• IT og Digitalisering – 3 mio. kr.
• De tekniske områder – 3 mio. kr.
• Økonomiudvalgets område – 4 mio. kr.
Derudover er der udarbejdet 2 tværgående analyser. Én analyse, der ser på potentialer i borgersager, der
går på tværs af velfærdsområder og én analyse af potentialer i øget samarbejde med eksterne parter.
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2. Opsummering
Der er igangsat et analysearbejde med henblik på at finde potentialer i et yderligere samarbejde på
tværs af velfærdsområderne i Syddjurs Kommune. Formålet er at afdække muligheder for at finde
faglige, kvalitetsmæssige, organisatoriske og økonomiske rationaler på kort og lang sigt i en ændret indsats på tværs af velfærdsområder.
Analysearbejdet har fokus på områder, hvor en borger modtager tilbud fra mere end et område i
kommunen. På baggrund af analysens fokus på komplekse og tværgående opgaver og borgerforløb er det primære at identificere potentialer på længere sigt, som kan indgå i forbindelse med
budget 2018. I arbejdet indgår dog også en afdækning af, om der for enkelte indsatser kan identificeres potentiale på det lidt kortere sigt i forhold til at indgå i budget 2017.
Analysearbejdet er igangsat, men ikke færdiggjort. I første omgang er der sat spot på følgende
temaer:
•

Mulighed for at samme kontaktperson varetager flere opgaver/ydelser (§§ 54 og 85)

•

Specialundervisningsområdet, herunder kørsel og samarbejde med PPR og familieområdet

•

Familiesager (og samarbejdet med: skole, beskæftigelse og sundhed)

•

Overgange mellem områder (fx fra barn til voksen)

•

Koordinering og sammenhæng mellem §§ 85 og 83 indsatsen

3. Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse
Arbejdet med analysen er forankret hos direktionen og cheferne for kommunens velfærdsområder.
Konsulenthuset BDO bistår kommunen i analysearbejdet.

4. Analyse
Der pågår i dag i en lang række borgersager et tæt samarbejde på tværs af velfærdsområder i
Syddjurs Kommune. Formålet med det igangsatte analysearbejde er at undersøge både, om der er
potentialer i at øge det eksisterende samarbejde, men også om der er potentialer i at påbegynde
samarbejde på nye områder.
Analysearbejdet har fokus på områder, hvor en borger modtager tilbud fra mere end et område i
kommunen. En sådan identifikation muliggør, at borgere i Syddjurs Kommune oplever et så sammenhængende og veltilrettelagt forløb som muligt. Slutteligt vil analysen kunne medvirke til en optimering af driften og en forbedring og effektivisering af sagsbehandlingen. I disse forbedringer
ligger også et mål om at øge borgernes egenomsorgsevne og livskvalitet gennem en helhedsorienteret, enkel og effektiv indsats baseret på det, der virker.
At levere effektive og gode borgerforløb til særligt udfordrede og indsatskrævende borgere er en
kompleks kommunal opgave. Da hvert myndighedsområde skal udmønte hver sin lovgivning og
styre efter forskellige lovgivninger, kan det ganske ofte være vanskeligt at sikre sammenhæng i de
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mest komplekse sager. Denne borgergruppe har ofte mange kontaktflader til kommunen; et forhold
der kan skabe forvirring hos borgeren og virke hæmmende for en effektiv sagsbehandling og optimal drift. Et sammenhængende borgerforløb vil have betydning både for borgerens oplevelse af
den service vedkommende tilbydes samt for hele tilgangen til de leverede ydelser. Endvidere vil
sammenhængende borgerforløb på tværs af områder have betydning for såvel effektiviteten af
sagsbehandlingen som prioriteringen og sammensætningen af indsatser på tværs af områderne.
I første omgang er der sat spot på følgende i analysearbejdet:
•

Mulighed for at samme kontaktperson varetager flere opgaver/ydelser (§§ 54 og 85)
For familier eller enkeltpersoner, der modtager flere ydelser der involverer en kontaktperson kunne der være potentiale i at undersøge, om disse ydelser ville kunne varetages af
den samme kontaktperson. Dette kunne være tilfældet i forhold til fx §§ 54 og 85.
Det bemærkes hertil, at der kan være forløb hvori kontaktpersonsfunktionen har forskellige
formål, hvorfor ydelser ikke ville kunne varetages af den samme kontaktperson samt at alle
juridiske forhold selvsagt skal være overholdt.

•

Specialundervisningsområdet, herunder kørsel og samarbejde med PPR og familieområdet
I familier hvor der ydes tilskud til kørsel både i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste samt
ydes tilskud til kørsel til/fra skole og/eller SFO kan der være potentiale i at undersøge, om
der gives overlappende ydelser samt om der gives tilskud til kørsel, der ligger udover ruten
mellem hhv. skole/SFO og den angivne hjemmeadresse.

•

Familiesager (og samarbejdet med: skole, beskæftigelse og sundhed)
I sager, hvor en familie får ydelser fra flere forskellige områder fordelt på forskellige personer er der potentiale i at undersøge, om sagsbehandlingen vil kunne optimeres således at
snitflader mellem fx beskæftigelses- og sundhedsområdet udnyttes. Dette både for at sikre,
at der ikke iværksættes overlappende forløb eller tildeles overlappende ydelser, men i høj
grad også for at sikre, at hele familien gives den bedst mulige støtte.

•

Overgange mellem områder (fx fra barn til voksen)
Der kan være potentiale i at undersøge, om Syddjurs Kommunes eksisterende forretningsgange og samarbejdsaftaler omkring overgange, fx fra barn til voksen, overholdes og at der
dermed ikke gives ydelser til en borger, der fx ikke længere er tilknyttet familieområdet,
men det specialiserede voksenområde eller beskæftigelsesområdet. Dette undersøges for
flere områder, hvor der er snitflader imellem fx beskæftigelses- og sundhedsområdet.

•

Koordinering og sammenhæng mellem §§ 85 og 83 indsatsen
Det undersøges, om der blandt sagsbehandlere på tværs af områder er kendskab til ydelser i regi af andre områder. Eksempelvis kunne en § 85-ydelse i nogle tilfælde erstattes af
en § 83-ydelse. En revisitering af en borger fra en § 85-ydelse til en § 83-ydelse vil dog kun
kunne ske, hvis der er kendskab til at der eksisterer et alternativ til en § 85-ydelse, vilje til at
iværksætte dette samarbejde på tværs af områder samt slutteligt at der sker løbende revisitering til det mindst indgribende tilbud.
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1. Indledning
Som element i forliget for Budget 2016 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes budgetanalyser, der kan
tilvejebring et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra budget 2017.
Uddrag af budgetaftalen:

”Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling
Inden juli 2016 skal der udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens
opgaver og skabelse af et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra og med 2017. Analyserne skal i et
flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at skabe
et økonomisk råderum.
Analyserne skal have fokus på muligheden for at optimere driften gennem internt innovationsarbejde i
samarbejde med andre offentlige og private aktører. Afrapportering skal ske senest juni 2016 til det
samlede byråd, således at afrapportering kan indgå i budgetdrøftelserne for 2017.
Politisk styregruppe for analyserne er økonomiudvalget, der også vil få en særlig rolle omkring fremdriften i
analyserne. Byrådet involveres løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser, ligesom
byrådet skal behandle eventuelle forslag med budgetmæssige konsekvenser politisk.
Direktionen vil være administrativ styregruppe for analyserne, og skal blandt andet sikre en tværgående
forankring af analyserne og innovationsindsatsen gennem blandt andet koncernledelsen. Der kan tilknyttes
ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf, efter nærmere godkendelse i
økonomiudvalget.”
Samlet skal analyserne pege på muligheder for budgetreduktioner på 20 mio. kr. fra budget 2017 og i
overslagsårene. For at sikre, at der tilvejebringes et tilstrækkeligt økonomisk råderum, har direktionen
besluttet, at der i analysen skal peges på besparelsespotentialer for samlet 30 mio. kr.
På den baggrund har direktionen besluttet, at de respektive områder skal finde budgetreduktioner for:
 Ældre- og sundhedsområdet – 3 mio. kr.
 Familieområdet – 5 mio. kr.
 Beskæftigelses- og socialområdet – 6 mio. kr.
 Skole- og dagtilbudsområdet – 6 mio. kr.
 IT og Digitalisering – 3 mio. kr.
 De tekniske områder – 3 mio. kr.
 Økonomiudvalgets område – 4 mio. kr.
Derudover er der udarbejdet 2 tværgående analyse. Én analyse, der ser på potentialer i borgersager, der går
på tværs af velfærdsområder og én analyse af potentialer i øget samarbejde med eksterne parter.
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2. Opsummering
På baggrund af analysearbejdet på det tekniske område peges på en række forslag. Forslagene fremgår
nedenfor. I afsnit 6 angives en beskrivelse af de enkelte forslag.
Forslagene er delt i 2 modeller og 2 forskellige veje at opnå de målsatte besparelser på. Vælges Model 1 er
der tale om at der arbejdes med insourcing af de driftsopgaver, der blev udbudt i 2012 og vælges Model 2
det et alternativ til insourcing af de driftsopgaver, der blev udbudt i 2012.
Forslag til reduktionsblokke

Model 1 – inklusiv insourcing
Beløb i 1.000 kr.
Forslag 1.1 Insourcing vej og
ejendomme
Forslag 1.2 Insourcing natur og
vejservice
Forslag 1.3 Insourcing drift grønne
områder
Forslag 1.4 Insourcing drift renhold
Forslag 2 kørebanemærkning
Forslag 3 betalingstoiletter
Forslag 4 fælles vintervagt
Forslag 5 belægning veje
Forslag 6 kollektiv trafik
Forslag 7 vejbelysning
I alt reduktion

2017
-215

2018
-215

2019
-215

2020
-215

-214

-214

-214

-214

-350

-350

-350

-350

-125
-100

-125
-100
-200
-150
-500
-1.000
-600
-3.454

-125
-100
-200
-150
-500
-1.000
-600
-3.454

-125
-100
-200
-150
-500
-1.000
-900
-3.754

2018
-100
-100
-100
-200
-150
-1.000
-1.000
-600
-3.250

2019
-100
-100
-100
-200
-150
-1.000
-1.000
-600
-3.250

2020
-100
-100
-100
-200
-150
-1.000
-1.000
-900
-3.550

-150
-500
-1.000
-600
-3.254

Model 2 – alternativt til insourcing
Beløb i 1.000 kr.
Forslag 1.5 Alternativt til insourcing
Forslag 1.6 Alternativt til insourcing
Forslag 2 kørebanemærkning
Forslag 3 betalingstoiletter
Forslag 4 fælles vintervagt
Forslag 5 belægning veje
Forslag 6 kollektiv trafik
Forslag 7 vejbelysning
I alt reduktion

2017
-100
-100
-100
-150
-1.000
-1.000
-600
-3.050

3. Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse
Arbejdet med analysen har været forankret politisk i Økonomiudvalget, og direktionen har været administrativ
styregruppe. Veje og ejendomschef Arne Gynther har været ansvarlig for udarbejdelsen af analysen. Endelig
er Hovedudvalget løbende orienteret om processen.
Analysearbejdet er igangsat med udgangspunkt i det besluttede kommissorium, og der har været nedsat en
arbejdsgruppe bestående af Økonomisk Sekretariat, Ledelsessekretariatet og Natur- og Vejservice.
COWI har bistået med en screening og en foranalyse. Foranalysen har dannet grundlag for den videre
undersøgelse og identificering af mulige besparelser og potentialer indenfor det tekniske område.
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4. Læsevejledning
Rapporten består af 2 dele:
Kort om området
Del 1 beskriver udvalgte økonomistyringsmæssige forhold for det tekniske område. 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.

5. Kort om området
Økonomi og nøgletal
Området Veje og ejendomme omfatter drift af offentlige veje, herunder snerydning, kollektiv trafik og
udvendig vedligeholdelse m.v. af alle kommunens ejendomme.
Drift af veje omfatter cirka 1000 km vej med tilhørende arealer vedligeholdes. I opgaven indgår pleje af
grønne områder. Veje og Trafik vurderer ud fra et IT-system sammenhænge mellem forbrug til vedligehold
og vejenes tilstand. Disse beregninger anvendes som udgangspunkt for budgetlægningen, hvor Byrådet
afgør serviceniveauet. Snerydning sker efter et regulativ besluttet af byrådet. Kommunens udgifter i
regnskab 2015 til drift er veje er lige under gennemsnittet i sammenlignelige kommuner, men en del under
gennemsnittet i regionen og på landsplan per meter vej. Driftsbudgettet til vejområdet udgør i 2016 cirka 51
mio. kr. inkl. administration.
Kollektiv trafik omfatter buskørsel herunder skolekørsel på åbne skolebusruter. Derudover varetages intern
visiteret handicapkørsel og Flextur. Budgettet til busdrift er i 2016 cirka 16 mio. kr.
Udvendig bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af større tekniske anlæg, vedligeholdelse af
udenomsarealer, energiforbrug, udlejning og bortforpagtning administreres af Team Ejendomme.
Driftsbudgettet til ejendomsområdet udgør i 2016 cirka 25 mio. kr. inkl. administration.
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6. Forslag
I dette afsnit fremgår en beskrivende oversigt over de konkrete forslag på området Veje og ejendomme, der kan indgå i den videre politiske drøftelse.
Der gives en vurdering af forslagets effekt, forudsætninger og det forventede økonomiske potentiale. Det er kun under insourcing at der vurderes
personalemæssige konsekvenser. Her vurderes, at en fuld insourcing vil betyde 4-5 fuldtidsstillinger mere.
Nr.

Forslag

Formål og beskrivelse

Effekt

1

Insourcing af udbudte
opgaver

Der var i 2012 udbud på dele
af kommunens driftsopgaver
hvor følgende opgaver overgik
til fremmed entreprenør:

Insourcer man sin opgaveløsning,
så denne ligger tæt på området, så
sikrer det en langt bedre kontrol
gennem hele opgaveløsningen..

Entreprise 2 A:Team ejendom
– udvendige arealer på skoler
(Udgik af udbuddet)

Derudover giver en
opgaveudførelse af kommunens
egne medarbejdere:
 en kortere reaktionstid,
hvis kommunen må ændre
på målsætninger m.m.
 en kortere reaktionstid,
hvis der sker utilsigtede
her og nu hændelser,
medarbejderne er i
området.
 en kortere reaktionstid ved
ændret økonomi, der gør
at kommunen må ændre
på serviceniveauer.

Entreprise 2 B:Team ejendom
– udvendige arealer på
institutioner
Entreprise 3: Rabatter (er
efterfølgende blevet insourcet
til Natur- og Vejservice)
Entreprise 5:Veje og Trafik –
Renhold i byer
Synergieffekt og
effektiviseringer ved
Insourcing af udbudte
opgaver
Insourcing af opgaver giver
Natur- og Vejservice bedre
mulighed for at sikre
synergieffekt i
opgaveudførslen i forhold til at
mandskab og materiel i

Forudsætninger

Potentiale*

Nogle af de væsentligste faktorer,
der sikrer kvalitet i
opgaveudførslen, ved Insourcing
er:


Synergieffekt ved at
samme entreprenør løser
opgaverne hvilket sikrer en
bedre planlægning med

6

forvejen er i området.
Ledelsen vil have meget bedre
styring og bedre kontrol med
produktionen.






1.1.

Insourcing af udbudte
opgaver Team
Ejendom

forbedret økonomi.
Egne medarbejdere er i
området og kan agere
hurtigt.
Forbedret omsætning holdt
op mod de faste
omkostninger giver
billigere opgaveløsning
Ledelse og medarbejdere
tæt på opgaven.

Rationaler ved Insourcing af
udbudte opgaver Team
Ejendom
Entreprise 2 A: Team ejendom
– udvendige arealer på skoler
(Udgik af udbuddet)

Genberegnet pris på de udbudte
opgaver:

Entreprise 2 B: Team ejendom
– udvendige arealer på
institutioner

Entreprise 2B udenoms arealer
institutioner
Pris 1.469.624 kr.

-215

Entreprise 2A udenoms arealer
skoler
Pris 842.770 kr.

Rationale ved Insourcing:
Entreprise 2A udenoms arealer
skoler
Pris - 52.400 kr.
Entreprise 2B udenoms arealer
institutioner
Pris - 10.500 kr.
Tilsyn, egenkontrol indgår i timepris
som ved øvrige opgaver.
Pris - 152.000 kr.
Samlet besparelse
Pris

- 214.900 kr.
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1.2

Insourcing af udbudte
opgaver Vej og trafik

Pesticidbehandling:
Vedr. benyttelse af
pesticidbehandling i stedet for
brænding i forbindelse med
vejarealer.
NTM udvalget vedtog i 2012 at
der som del af budgetforliget
fremadrettet benyttes
pesticider til renholdelse af
befæstede arealer.
Ukrudtsbekæmpelse
omhandlede følgende
arealtyper:
- Torve og pladser
- Fortove (kommunalt regi)
- Cykelstier
- Grusstier
- Helleanlæg med befæstede
arealer
- Kantsten

Genberegnet pris på de udbudte
opgaver:

-214

Entreprise 5 Renhold byområder
Pris

950.000 kr.

Rationale ved Insourcing:
Entreprise 5 Renhold byområder
Pris - 85.000 kr.
Tilsyn, egenkontrol indgår i timepris
som ved øvrige opgaverne
Pris

- 128.800 kr.

Samlet besparelse
Pris

- 213.800 kr.

Ændret opgavemetode:
Hvis udbudte opgaver, hvor
dele af ukrudtsbehandlingen
er indeholdt, insources, vil
Natur- og Vejservice anskaffe
et aggregat til selektiv
sprøjtning af ukrudt. Aggregat
er specielt designet til brug på
fortove, parkeringspladser og
andre hårde overflader.
Sensorer aflæser overfladen
på underlaget, og hver enkelt
sensor styrer dernæst en
række sprøjtedyser. Når
ukrudtet registreres, giver én
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eller flere sprøjtedyser lige
netop den korrekte mængde
sprøjtevæske, og kun på det
område, hvor planten er
registreret hvilket reducerer
kemikalieforbruget til et
minimum.
Rationaler:
-

-

Gevinst i form af
nedsat forbrug af
Round Up. Gevinsten
er indregnet i lavere
tilbud på entreprise 5
En væsentlig mere
miljøvenlig metode

1.3
Rationale på drift ved
insourcet drift af
udbudte opgaver
konto 11 grønne
områder

Konto 11000 grønne
områder - Græsslåning

Rationale på græsslåning ved
insourcing af udbudte opgaver

Rationaler og synergieffekt
ved græsslåning med
insourcet drift, større
sammenhængende
græsmængder der skal slås
ved en indsourcet drift af
grønne arealer der er udbudt.
Natur- og Vejservice har
gennem forbedret planlægning
af græsklipning, investering i
bedre klippegrej, GPS styring
af de store klippere med
minimalt overlapning samt
bedre udnyttelse af
ressourcer, forbedret m2
prisen på græsklipning. Dette
sammenholdt med en
synergieffekt ved en
insourcing i form af ekstra

Pris – 200.000 kr.

-350

Rationale på græsslåning ved
insourcing af udbudte opgaver
Pris – 150.000 kr.
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rationale ved mindre
spildkørsel og mere
sammenhængende områder
vil betyde et rationale.
Konto 11001 grønne
områder – Prydbede
-

-

1.4

1.5

Rationale på drift ved
insourcet drift af
udbudte opgaver
konto 6 renhold

Alternativt forslag til
indsourcing:
Rationale på drift

-

Synergieffekt ved
insourcing af udbudte
opgaver. Større
mængde arealer de
steder hvor Natur- og
Vejservice alligevel er
ude og ordne bede.
Mindre transport
Omlægning af bede.
Ensartethed set over
hele kommunen.
At vi gør som vi
foreskriver og ikke
som vi plejer.
Synergieffekt ved
insourcing af udbudte
opgaver. Bedre
kørselsplanlægning
hvor der ikke kører 2
entreprenører rundt i
de samme områder.
Synergieffekt ved
tømning af
affaldsstativer, renhold
af toiletter samt
renhold generelt

Natur- og Vejservice har
gennem forbedret planlægning
af græsklipning, investering i
bedre klippegrej, GPS styring

Rationale på renhold ved
insourcing af udbudte opgaver
Pris – 125.000
kr.

Rationale på græsslåning uden
insourcing af udbudte opgaver
Pris – 100.000 kr.

-125

-100
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uden insourcet drift af
udbudte opgaver
Konto 06000 grønne
områder Græsslåning
1,6

2.

af de store klippere med
minimalt overlapning samt
bedre udnyttelse af ressourcer
forbedret m2 prisen på
græsklipning.

Alternativt forslag til
insourcing:

-

Rationale på drift
uden insourcet drift af
udbudte opgaver
Konto 11001 grønne
områder – Prydbede

-

Driftbesparelse af
kørebanemærkning

Omlægning af bede.
Ensartethed set over
hele kommunen.
At vi gør som vi
foreskriver og ikke
som vi plejer.

Driftsbesparelse på
kørebaneafmærkning som
følge af:

Rationale på græsslåning uden
insourcing af udbudte opgaver
Pris – 100.000 kr.

-100

Driftsbesparelse på
kørebaneafmærkning

-100

Pris – 100.000 kr.
-

Forbedret
udbudsmateriale
Faldende priser på
området

Der er afholdt et nyt udbud på
kørebaneafmærkning i 2016
med option i yderligere 1 år.
Priserne på
kørebaneafmærkning har
været væsentligt billigere end
tidligere og det forventes at
denne tendens vil fortsætte i
årene frem.

3

Betalingstoiletter

Gæster i byer og ved strande

Prisen kan være 5 kr. pr.

Byrådet træffer

Fra 2018 og
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i Kommunen skal fremover
betale for toiletbesøg.
Opsætning af møntindkast
ved offentlige toiletter.

toiletbesøg
Det vurderes at der er mindst er 40
- 50.000 besøgende på de
offentlige toiletter.

Nogle af de offentlige
toiletter er nedslidte og
upraktisk indrettet. Derfor
tager det lang tid at gøre
dem rene. Med indtægten fra
betalingstoiletterne kan man
investere mere i rengøring
og renovere og bygge om.

principbeslutning
betalingstoiletter

frem:
- 200

Indkøb og opsætning af
møntindkast på toiletter
Der vil være en merudgift i
2017 på 200.000 kr. til
installering og fra 2018 og
frem en forventet indtægt på
200.000 kr.

Fordele:
Dele af Indtægten kan
benyttes til at forbedre
standarden i de offentlige
toiletter ved strandene og i
turistbyerne.
.
Ulempe
Gæster kan føle at det er
dyrt og besværligt at benytte
toiletter og nogle kan finde
”alternative løsninger”.
Der kan være modstand fra
det lokale erhvervsliv m.m.
8.
4.

Driftsbesparelse på
vintertjeneste ved
fælles vintervagt
mellem flere
kommuner

Tværkommunal vagtordning
for vintertjeneste
Forslag om at samarbejde på
tværs af kommunegrænser om
en fælles vagtordning for
vintertjenesten, da
Vejdirektoratet og DMI
udbyder internetbaserede
tjenester, der giver adgang til

For at forslaget kan realiseres
vil det betyde at flere
kommuner vil indgå i en fælles
vintervagt. Evt. kommuner der
ville have interesse i at deltage
ville efterfølgende skulle sætte
sig sammen for at lave en
fælles løsning.

-150
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alle vej- og temperaturmålestationer i landet. Vagterne
kan foretage udkald m.v. for
flere kommuner.

I forbindelse med sag om

5.

Belægninger bevarelse af vejkapital

6.

Kollektiv trafik

fremrykning af
anlægsinvesteringer til 2016 er
det foreslået at anvende 10
mio.kr ekstra til
asfaltbelægninger. Dette er
begrundet i et efterslæb på
vejbelægninger (vejkapitales
mindskes) og i meget
attraktive asfaltpriser i 2016 (19% i forhold til 2015).
Hvis ikke dette skal betragtes
som en ekstra bevilling, men
som et beløb, der fremrykkes
foreslås det at det
tilbagebetales med 500.000
årligt.
En gennemgang af den
kollektive trafik – lokale
busruter, åbne skolebusruter
og flextrafik har vist, at der
tidligere er gennemført
besparelser, effektiviseringer
og serviceforringelser, så der
ikke er yderligere at hente her.
Det er ved denne
gennemgang konstateret at de
faktiske udgifter til kollektiv
trafik ikke er steget i samme
omfang som indekseringen af
de kommunale budgetter samt
at flextur ikke benyttes i
samme omfang som oprindelig
vurderet.

Besparelsen forudsætter en
investering på 10 mio.kr i 2016

-500

-1.000
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Vejbelysning
7.

Den løbende udskiftning af
gamle armaturer til LED
betyder en betydelig
besparelse i årlige
driftsudgifter dels ved mindre
vedligehold (længere
brændtid) dels ved reduktion i
elforbrug.

Besparelserne er beregnet til
2016 - 600.000 kr.
2020 – 900.000 kr.
Derudover kan der ved at
grundejerne ved private
fællesveje overtager
udgifterne til vejbelysning
spares
2020 – 300.000 kr.

2017: -600
2020: -900
2020: -300

*Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb
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1. Indledning
Som element i forliget for Budget 2016 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes budgetanalyser, der kan
tilvejebringe et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra budget 2017.
Uddrag af budgetaftalen:

”Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling
Inden juli 2016 skal der udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens
opgaver og skabelse af et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra og med 2017. Analyserne skal i et
flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at skabe
et økonomisk råderum.
Analyserne skal have fokus på muligheden for at optimere driften gennem internt innovationsarbejde i
samarbejde med andre offentlige og private aktører. Afrapportering skal ske senest juni 2016 til det
samlede byråd, således at afrapportering kan indgå i budgetdrøftelserne for 2017.
Politisk styregruppe for analyserne er økonomiudvalget, der også vil få en særlig rolle omkring fremdriften i
analyserne. Byrådet involveres løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser, ligesom
byrådet skal behandle eventuelle forslag med budgetmæssige konsekvenser politisk.
Direktionen vil være administrativ styregruppe for analyserne, og skal blandt andet sikre en tværgående
forankring af analyserne og innovationsindsatsen gennem blandt andet koncernledelsen. Der kan tilknyttes
ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf, efter nærmere godkendelse i
økonomiudvalget.”
Samlet skal analyserne pege på muligheder for budgetreduktioner på 20 mio. kr. fra budget 2017 og i
overslagsårene. For at sikre, at der tilvejebringes et tilstrækkeligt økonomisk råderum, har direktionen
besluttet, at der i analysen skal peges på besparelsespotentialer for samlet 30 mio. kr.
På den baggrund har direktionen besluttet, at de respektive områder skal finde budgetreduktioner for:
 Ældre- og sundhedsområdet – 3 mio. kr.
 Familieområdet – 5 mio. kr.
 Beskæftigelses- og socialområdet – 6 mio. kr.
 Skole- og dagtilbudsområdet – 6 mio. kr.
 IT og Digitalisering – 3 mio. kr.
 De tekniske områder – 3 mio. kr.
 Økonomiudvalgets område – 4 mio. kr.
Derudover er der udarbejdet to tværgående analyser. Én analyse, der ser på potentialer i borgersager, der
går på tværs af velfærdsområder og én analyse af potentialer i øget samarbejde med eksterne parter.
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2. Opsummering
På baggrund af analysearbejdet peger stabsområdet på to forslag, der samlet set har et økonomisk
potentiale på 5,3 mio. kr. i 2017 og 6,0 mio. kr. i 2018 og frem.
Forslagene fremgår nedenfor.
Forslag til reduktionsblokke
Udvalgsområde: Økonomiudvalget – besparelsen ved forslag 1 vedr. finansiering mens forslag 2 vedrører hele
driftsorganisationen
2017
2018
2019
2020
1. Afledt virkning af ny finansiel
strategi: Optimering af
forrentningen af den
overskydende driftslikviditet
med en fortsat defensiv
forvaltningstilgang
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
2. Styrket kendskab til og
udnyttelse af indgåede
indkøbsaftaler bl.a. gennem ehandel (nettobesparelse)
-2.300
-3.000
-3.000
-3.000
I alt
-5.300
-6.000
-6.000
-6.000
*Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb.

3. Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse
Arbejdet med analysen har været forankret politisk i Økonomiudvalget, og direktionen har været administrativ
styregruppe.
Analysearbejdet er igangsat med udgangspunkt i det besluttede kommissorium.
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4. Forslag
Nr.
1

Forslag
Optimering af
forretningen af den
overskydende
driftslikviditet med en
fortsat defensiv
forvaltningstilgang

Formål og beskrivelse
Jf. kommunens økonomiske
politik skal der fastholdes en
gennemsnitlig likviditet på ca.
150 mio. kr.
Ved udbud af kommunens
bankforretninger og
kapitalforvaltning skal der
sikres en bedre forrentning af
kommunens bankindestående
inden for en fortsat defensiv
forvaltningstilgang.

2

Styrket kendskab til
og udnyttelse af
indkøbsaftaler bl.a.
gennem e-handel

At sikre styrket kendskab til og
udnyttelse af kommunens
indkøbsaftaler i hele den
kommunale organisation mhp.
at høste de fulde økonomiske
gevinster af indkøbsaftalerne
(compliance).
At reducere tidsforbruget i
forbindelse med
indkøbsprocessen decentralt
(gevinsten forbliver decentralt).

Effekt
Nye kapitalforvaltningsaftaler med
ikrafttrædelse 1. juli 2016, der
forventes
at
give
et
årligt
nettoafkast på 3 mio. kr. svarende
til en minimumsforrentning på +2
pct. netto af den gennemsnitlige
driftslikviditet.

Forudsætninger
Ny finansiel strategi.
At kommunen fastholder en
gennemsnitlig likviditet på ca.
150 mio. kr.

Kapitalforvaltningen er fordelt på to
hovedmandater på henholdsvis ca.
30-80 mio. kr. og ca. 110 mio. kr.

Der fastholdes en fortsat
defensiv forvaltningstilgang i
forbindelse med forventningen
om +2 pct. netto i
minimumsforretning.

Ny bankaftale med ikrafttrædelse
senest 1.1.2017.
Mere smidige og mindre
tidskrævende arbejdsgange i
forbindelse med indkøb for de
decentrale medarbejdere

Implementering og
understøttelse af ehandelsløsning fra januar
2017.

Bedre overblik over
indkøbsaftalerne i den decentrale
organisation
Bedre udnyttelse af indgåede
aftaler (og dermed også
indhentning af forudsatte gevinster)
Bedre kontrol med at leverandøren
rent faktisk fakturerer til de aftalte
priser.

Potentiale*
-3.000

-2.300 i 2017
-3.000 i 2018
og frem.

Ledelsesmæssig
opmærksomhed og opbakning
til implementering af ehandelsesløsning og
overholdelse af indkøbsaftaler.
Rationalet fordeles
forholdsmæssigt på alle
enheder (på varer og
tjenesteydelser).

*Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb.
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Forslag 1 Afledt virkning af ny finansiel strategi: Optimering af
forrentningen af den overskydende driftslikviditet med en fortsat defensiv
forvaltningstilgang
Byrådet godkendte d. 24. februar 2016 i forlængelse af kommunens nye økonomiske politik også en ny
finansiel strategi for Syddjurs Kommune.
Syddjurs Kommunes aktuelle gennemsnitlige likviditet, målt over de sidste 12 måneder, udgør ca. 155 mio.
kr. Pejlemærket vedr. kassebeholdningen frem mod 2020 er, at fastholde en gennemsnitlig likviditet på ca.
150 mio. kr., jf. kommunens økonomiske politik
Aktuelt, primo 2016, er der stort set ingen forrentning af et bankindestående for kommunen.
Bankindestående er imidlertid også forbundet med risici for kommunen, da indskydergarantien dækker
maksimalt ca. 750.000 kr. ved en banks konkurs.
I forlængelse af byrådets godkendelse af den finansielle strategi er der gennemført et udbud af kommunens
bankforretninger og kapitalforvaltning. De nye kapitalforvaltningsaftaler træder i kraft 1. juli 2016, mens ny
bankaftale træder i kraft senest 1.1.2017. Kapitalforvaltningen er fordelt på to hovedmandater på
henholdsvis ca. 30 mio. kr. og ca. 110 mio. kr.
Strategien baserer sig således samlet set på, at ca. 140 mio. kr. af kommunens aktuelle overskudslikviditet
er placeret indenfor de investeringsrammer, som er beskrevet i den finansielle strategi. De resterende ca. 10
mio. kr. af den forventede overskydende driftslikviditet, udgør et planlagt (års-) gennemsnitligt indestående i
hovedbanken.
I tråd med den finansielle strategis målsætninger er det forventningen, at kapitalforvaltningen vil givet et
årligt nettoafkast på 3 mio. kr. fra 2017 svarende til en årlig minimumsforrentning på +2 pct. netto af den
gennemsnitlige driftslikviditet.

Forslag 2 Styrket kendskab til og udnyttelse af indkøbsaftaler i Syddjurs
bl.a. gennem e-handel
E-handel og indkøbsanalyser samt vejledning og opfølgning i forhold til de decentrale enheder øger anvendelsen af de
indgåede aftaler.
At fremme øget anvendelse af e-handel i kommunerne indgik i økonomiaftalen for 2016 og 2017, ligesom
det er ét af syv udviklingsprojekter i det tværkommunale styrings- og effektviseringsprogram i regi af KL i
foråret 2016. Baggrunden er, at der for kommunerne er betydelige gevinster forbundet bl.a. med
digitalisering af indkøbsprocessen.
Syddjurs Kommune foretog samlet set indkøb for knap 850 mio. kr. i 2015 (varekøb og tjenesteydelser –
brutto incl. anlæg), hvoraf dog alene en delmængde er e-handelsegnet.
Når Syddjurs Kommune indgår indkøbsaftaler enten selv eller i fællesskab med andre, skal det sikre de rette
varer i den rette kvalitet til den billigst mulige pris og dermed samlet set at kommunen opnår bedre og
billigere indkøb for kommunens enheder. Det forudsætter dog, at aftalerne udnyttes ved køb hos de aftalte
leverandører til de aftalte priser, dvs. compliance. Flere kommuner arbejder aktuelt med at sikre en højere
grad af compliance (udnyttelse af indkøbsaftaler). Bl.a. har Viborg Kommune og Ringsted Kommune sat
mere fokus på implementeringen af aftaler. I Viborg er compliance vokset fra ca. 60 pct. i 2011 til ca. 90 pct. i
2013, og i Ringsted fra under 20 pct. før 2010 til ca. 80 pct. i 2013.
E-handel og generelt styrket understøttelse af de decentrale institutioner og afdelinger vedr. indkøb, vil
samlet set sikre at Syddjurs får maksimal værdi af sine indgåede indkøbsaftaler og at udbudslovgivningen
respekteres. Med henblik på at løfte aftaleudnyttelsen (compliance) i Syddjurs Kommune spiller de
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decentrale enheders indkøbere en vigtig rolle, og der lægges derfor vægt på generelt at styrke formidlingen
af de relevante indkøbsaftaler i hele organisationen.
Implementering af e-handelsløsning i Syddjurs Kommune indeholder i den forbindelse en række fordele. For
det første kan et e-handelssystem understøtte en mere effektiv implementering af rammeaftaler i egen
organisation. Det kan således understøtte en højere compliance, altså at disponenterne i mindre grad enten
handler med andre leverandører, eller indkøber varer uden for det aftalte sortiment. Dette kan forekomme
både pga. disponenternes manglende kendskab til aftalerne og pga. manglede mulighed for at følge op på
disponenternes adfærd. Et godt understøttet ehandelssystem kan skabe den gennemsigtighed og
brugervenlighed, der er nødvendig for at sikre en høj grad af compliance rundt i hele den kommunale
organisation.
For det andet kan et e-handelssystem give procesbesparelser ift. bestilling, fakturering og bogføring.
Procesbesparelserne ligger både hos ordregiver og på leverandørsiden, hvor det sidste alt andet lige bør
komme til udtryk i lavere priser på sigt. Det koster generelt i omegnen af 300 kr. i procesomkostninger at
behandle en faktura manuelt med alle de forskellige processer og registreringer, dette kræver. Beregninger
peger på, at denne pris kan reduceres til under 100 kr. med e-handel.
Endelig giver et e-handelssystem mulighed for bedre ledelsesinformation. Fx gør et e-handelssystem
det lettere at kontrollere, at leverandøren rent faktisk fakturerer til de aftalte priser. Heri ligger også et
betydeligt økonomisk rationale for kommunen.
De samlede besparelsespotentialer vedr. varekøb og relevante tjenesteydelser med afsæt i andre
kommuners erfaringer er opgjort i tabel 1 nedenfor. Det vurderes, at en bedre understøttelse af de
decentrale institutioner og enheder bl.a. gennem e-handel kan være i drift fra primo 2017.
Det vurderes samtidig som det også fremgår af tabellen, at det på sigt er muligt at løfte compliance på
varekøb- og tjenesteydelserne yderlig i takt med at kendskabet og værktøjerne er tilstrækkeligt løftet og
forankret i den decentrale indkøbspraksis. Det er en antagelse, at der over tid vil kunne opnås en stigning fra
estimeret 50 pct. compliance til 80 pct. på relevante områder.
Tabel 1. Samlet besparelse ved styrket kendskab til og udnyttelse af indkøbsaftaler
Forslag (1.000 kr., 2017 p/l)
2017
2018
2019
Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler bl.a.
gennem e-handel og generelt bedre
understøttelse af de decentrale enheder i
indkøbsprocessen.
”Realisere rabatterne i indkøbsaftalerne”:
Forholdsmæssig
reduktion
vedr.
varekøbs- og tjenesteydelsesbudgetterne
som
følge
af
højere
grad
af
-3.100
-3.800
-3.800
aftaleudnyttelse (compliance)
Investering: e-handelsløsning (licens) og
styrket personalemæssig understøttelse
(1 årsværk) af de decentrale enheder i
indkøbsprocessen i forlængelse af ehandelsløsningen
800
800
800
Samlet varig driftsændring (netto)
-2.300
-3.000
-3.000

2020

-3.800

800
-3.000
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1. Indledning
Som element i forliget for Budget 2016 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes budgetanalyser, der kan
tilvejebring et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra budget 2017.
Uddrag af budgetaftalen:

”Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling
Inden juli 2016 skal der udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens
opgaver og skabelse af et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra og med 2017. Analyserne skal i et
flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at skabe
et økonomisk råderum.
Analyserne skal have fokus på muligheden for at optimere driften gennem internt innovationsarbejde i
samarbejde med andre offentlige og private aktører. Afrapportering skal ske senest juni 2016 til det
samlede byråd, således at afrapportering kan indgå i budgetdrøftelserne for 2017.
Politisk styregruppe for analyserne er økonomiudvalget, der også vil få en særlig rolle omkring fremdriften i
analyserne. Byrådet involveres løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser, ligesom
byrådet skal behandle eventuelle forslag med budgetmæssige konsekvenser politisk.
Direktionen vil være administrativ styregruppe for analyserne, og skal blandt andet sikre en tværgående
forankring af analyserne og innovationsindsatsen gennem blandt andet koncernledelsen. Der kan tilknyttes
ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf, efter nærmere godkendelse i
økonomiudvalget.”
Samlet skal analyserne pege på muligheder for budgetreduktioner på 20 mio. kr. fra budget 2017 og i
overslagsårene. For at sikre, at der tilvejebringes et tilstrækkeligt økonomisk råderum, har direktionen
besluttet, at der i analysen skal peges på besparelsespotentialer for samlet 30 mio. kr.
På den baggrund har direktionen besluttet, at de respektive områder skal finde budgetreduktioner for:
 Ældre- og sundhedsområdet – 3 mio. kr.
 Familieområdet – 5 mio. kr.
 Beskæftigelses- og socialområdet – 6 mio. kr.
 Skole- og dagtilbudsområdet – 6 mio. kr.
 IT og Digitalisering – 3 mio. kr.
 De tekniske områder – 3 mio. kr.
 Økonomiudvalgets område – 4 mio. kr.
Derudover er der udarbejdet 2 tværgående analyse. Én analyse, der ser på potentialer i borgersager, der går
på tværs af velfærdsområder og én analyse af potentialer i øget samarbejde med eksterne parter.
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2. Opsummering
På baggrund af analysearbejdet peger Social- og beskæftigelse på en række forslag, der samlet set har et
økonomisk potentiale på 6,0 mio. kr.
Forslagene fremgår nedenfor. I afsnit 6 angives en beskrivelse af de enkelte forslag.
Forslag til reduktionsblokke
Udvalgsområde: Social- og beskæftigelsesområdet
2017
Skærpet fokus på
-1.000
mellemkommunal refusion
Ændret brug af bostøtte i eget
-400
hjem
Øget fokus på borgere uden
-250
adresse og med c/o adresse
Øget fokus på førtidspension og
-250
fleksjob
Færre tilkendelser af
-1.500
førtidspension og fleksjob
Bedre udnyttelse af den
-500
eksisterende tilbudsvifte
Udvidelse af
-500
voksenlærlingeordningen
Færre borgere på
-1.600
uddannelseshjælp
I alt:
-6.000

2018
-1.000

2019
-1.000

2020
-1.000

-400

-400

-400

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-1.500

-1.500

-1.500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-1.600

-1.600

-1.600

-6.000

-6.000

-6.000

*Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb.

3. Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse
Arbejdet med analysen har været forankret politisk i Økonomiudvalget, og direktionen har været administrativ
styregruppe. Chefen for området har været ansvarlig for selve udarbejdelsen af analysen, herunder sikring af
medarbejderinddragelsen på eget område. De to tværgående analyser har været forankret hos direktørerne.
Endelig er Hovedudvalget løbende orienteret 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, ledere fra jobcenteret, socialcenteret
og udfører). Fra arbejdsgruppen er der desuden indhentet forslag og kommentarer
fra medarbejdere og ledere fra social- og beskæftigelsesområdet.

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.
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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.

5. Kort om området
Beskæftigelsesområdet:
Beskæftigelsesområdet dækker over en lang række områder. De kan overordnet kategoriseres som
kontante ydelser og arbejdsmarkedsrettede indsatser.
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 har været under kraftigt omlægning. Således er et
nyt refusionssystem trådt i kraft d. 1. januar 2016. Refusionerne på ydelserne er under den
nye lovgivning 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. Ændringerne af refusionsreglerne
betyder, at Syddjurs Kommunes udgifter forøges. Dette kompenseres via budgetgarantien
og beskæftigelsestilskuddet, men ikke 1:1. For Syddjurs Kommune betyder
refusionsændringen en vurderet merudgift på 7,2 mio. kr. i 2016
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Økonomi og nøgletal:
Kommunens udgifter på beskæftigelsesområdet fordeler i budget 2016, som det fremgår af figur 1
Figur 1: Fordeling af Kontante ydelser, beskæftigelse m.v. budget 2016 (2016-priser)
Beskæftigelsesindsats,
5%

Øvrige, 4%

Forsikrede ledige, 13%

Integration, 6%
Ressource/jobafklaring,
5%
Revalidering, 2%

Førtidspension, 30%

Kontanthjælp, 10%

Sygedagpenge, 10%
Fleksjob mv., 15%

Kilde: Oplysninger fra kommunens økonomisystem.

Figur 2: Regnskab og budget for beskæftigelsesområdet 2012-2019 (2016 priser)
Forbrug/budget mio. kr. i 2016-priser
Samlet resultat
Overførsler, forsikrede ledige
Overførsler, uddannelsesordning
Overførsler, førtidspension
Overførsler, fleksjob mv.
Overførsler, sygedagpenge
Overførsler, kontanthjælp
Overførsler, revalidering
Overførsler, ressource/jobafklaring
Lønudgift, Seniorjob
Integration
Beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesordninger
Ungdommens uddannelsesvejledning
Ungdomsudd. særlige behov (STU)
Social formål og i øvrigt

R12

R13

R14

R15

B16

B17

B18

B19

556,8

556,2

530,9

539,3

614,5

594,3

584,4

584,4

99,4

82,7

72,5

67,0

77,6

76,1

75,3

75,3

0,0

6,2

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180,8

180,9

179,3

181,3

181,6

169,3

159,9

159,9

71,7

72,5

69,2

70,3

89,8

95,6

101,6

101,6

84,9

80,2

67,4

62,5

63,9

60,0

58,6

58,6

61,6

64,4

61,7

59,1

61,8

56,3

52,8

52,8

14,6

17,6

15,4

11,1

14,8

10,2

6,4

6,4

0,0

1,2

5,0

20,9

28,6

32,0

35,4

35,4

0,8

5,7

6,3

5,6

6,7

6,7

6,7

6,7

3,9

4,2

8,5

13,9

36,9

37,1

37,1

37,1

26,4

26,3

17,1

31,9

31,9

39,7

39,7

39,7

5,5

5,2

7,6

8,2

7,5

7,3

7,1

7,1

6,7

6,4

5,8

4,8

4,8

4,5

4,5

4,5

0,0

3,1

11,7

1,9

1,6

1,6

1,6

1,6

0,6

-0,4

0,8

0,8

1,5

1,5

1,5

1,5

Kommunens udgifter til beskæftigelsesområdet område udgør i 2016: 614,5 mio. kr.
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Socialområdet:
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 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
Økonomi og nøgletal:
Kommunens udgifter på beskæftigelsesområdet fordeler i budget 2016, som det fremgår af figur 1
Figur 1: Fordeling af udgifter på socialområdets budget 2016 (2016-priser)
Kontaktperson- og
leds. (§§ 45, 97-99)
1%

Rådgivning og
institutioner (§ 12)
2%
Hjælperordninger
(§§ 95, 96)
12%

Dagtilbud
(§§ 103, 104)
13%
Misbrugsbehandling,
4%

Bostøtte, 37%

Botilbud
(§§ 107, 108, 109)
29%
Hjælpemidler, 3%

Kommunens udgifter til socialområdet område udgør i 2016: 184,6 mio. kr.
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Udviklingen de seneste år i budget og regnskab fremgår af nedenstående tabel. Plus evt. kommentarer til
udviklingen.
Figur 2: Regnskab og budget for socialområdet 2012-2019 (2016 priser)
Mio. kr., 2016 p/l
STU
Hjælperordninger (§§ 95, 96)
Bostøtte
Hjælpemidler
Botilbud (§§ 107, 108, 109)
Misbrugsbehandling
Dagtilbud (§§ 103, 104)
Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 9799)
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (§ 12)
Øvrige (refusion, forebyggende for b&u,
plejevederlag, besk. ordninger)
I alt
I alt ekskl. hjælpemidler og STU*

R12

B 16

B 17

8,3

R13
4,1

R14
0,0

B14
11,5

B15
0,0

0,0

0,0

B18
0,0

B19
0,0

17,6

21,0

25,0

20,4

27,1

22,4

20,4

18,4

18,4

53,5

63,0

68,8

69,8

66,3

68,4

69,1

69,1

69,1

24

19,0

16,3

20,3

20,1

4,8

4,8

4,8

4,8

49,8

40,2

47,3

42,0

56,1

54,3

53,9

53,3

53,3

4,3

6,0

5,3

5,5

7,6

8,1

8,0

8,0

8,0

23,1

25,1

23,2

26,1

23,2

23,5

23,1

22,6

22,6

1,6

1,7

1,6

2,1

2,8

1,9

1,9

1,9

1,9

3

4,3

4,3

3,7

3,4

3,3

3,3

3,3

3,3

-1,9

-5,3

-4,3

-3,2

-3,8

-5,3

-5,3

-5,3

-5,3

183,3

179,1

187,4

198,2

202,8

184,6

179,2

176,1

176,1

151

156,1

171,1

166,4

182,8

180,0

174,4

171,3

171,3

* Hjælpemidler og STU indgår ikke i budgettet på dette område for alle år
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6. Forslag
I dette afsnit fremgår en beskrivende oversigt over de konkrete forslag på xx-området, der kan indgå i den videre politiske drøftelse.
Der gives en vurdering af forslagets effekt, forudsætninger og det forventede økonomiske potentiale.
Nr.
1

Forslag
Skærpet fokus på
mellemkommunal
refusion

Formål og beskrivelse
At sikre at Syddjurs kommune
hjemtager den korrekte
mellemkommunale refusion. Et
område der er særdeles
kompleks. At sikre at Syddjurs
kommune har den rette
ekspertise, på et område hvor
mange kommuner opruster.
Det vurderes at der pt. kan
være refusion der ikke
hjemtages på grund af
manglende ressourcer og
ekspertise.

2

Ændret brug af
bostøtte i eget hjem

At justere det nuværende
serviceniveau, således at
Syddjurs kommune ligger på
linje med sammenlignelige
kommuner.
Andre kommuner har
afgrænset deres brug af
bostøtte i eget hjem.

Effekt
At Syddjurs kommune bliver bedre
til at hjemtage mellemkommunal
refusion.
Hvis Syddjurs ikke opbygger en
ekspertise risikerer kommunen at
miste yderligere refusion i
komplekse sager, da dette er et
område mange kommuner
opprioriterer i de kommende år.

Det nye serviceniveau vil betyde at
borgere over 67 år generelt kun vil
modtage bostøtte i eget hjem i
særlige tilfælde. De borgere der
ikke længere er omfattet af
ordningen kan muligvis, men ikke
automatisk være omfattet af §83
hjælp (hjemmehjælp)

Forudsætninger
Der vil være behov for at
investere 500.000 kr. i en
medarbejder. Sager om
mellemkommunal refusion er
komplekse og der skal
oparbejdes en ekspertise.
Potentialet er inklusive denne
investering.

Potentiale*
-1.000

Det er nødvendigt at der er en
tydelig praksis i nye sager og
at medarbejdere opkvalificeres
til at kunne spotte de sager der
kan være problematiske.
Indsatsen skal forankres
organisatorisk i social- og
beskæftigelsesafdelingen.
Der skal udarbejdes en ny
kvalitetsstandard. Her vil der
blive hentet inspiration fra
kommuner der allerede har
gennemført en justering af
deres serviceniveau.

-400

Der skal udsendes relevante
informationer til berørte
borgere. Sagsbehandlere skal
arbejde efter den nye
servicestandard.
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Nr.
3

4

5

Forslag
Øget fokus på
borgere uden adresse
og med c/o adresse

Øget fokus på
førtidspension og
fleksjob

Færre tilkendte
førtidspensioner og
fleksjob

Formål og beskrivelse
At sikre at alle borgere som
modtager hjælp fra Syddjurs
kommune også reelt er
hjemmehørende i kommunen.
At alle der opgiver en c/o
adresse også reelt bor der.

At sikre at de gældende love
for beskæftigelse overholdes
for målgrupperne. At sikre at
borgere på førtidspension får
bedre kendskab til deres
muligheder for at komme
tilbage på arbejdsmarkedet.

At fortsætte den nuværende
faglige linje, således at det
samlede antal borgere på

Effekt
Kommunen vil erfaringsmæssigt
opnå en gevinst. Erfaringerne fra
uddannelseshjælp og kontanthjælp
viser at af de 9 borgere der ikke
havde fast adresse blev 5 stoppet
efter en kort projektperiode.
Borgerne blev i perioden indkaldt til
flere samtaler og skulle alle
aktiveres. Dette betød at flere
meldte flytning og en enkelt kom i
arbejde. Lignende effekter kan
forventes ved at udbrede disse
erfaringer til andre målgrupper.

Jobcenteret vil sammen med HOS
gennemgå alle førtidspensions- og
fleksjobsager for at sikre at der ikke
er firma-forhold der gør at der skal
ske en revurdering.
Jobcenteret vil i gangsætte en
kampagne der skal gøre
førtidspensionister opmærksomme
på at få gjort deres pension
hvilende.

Antallet af tilkendte til
førtidspension og fleksjob har vist
sig lavere end budgetteret på grund

Forudsætninger
De gode erfaringer der
allerede er på områderne vedr.
uddannelseshjælp og
kontanthjælp. Den metodiske
tilgang skal udvides til andre
ydelser, herunder
sygedagpenge,
ressourceforløbsydelse,
ressourceforløbsydelse under
jobafklaringsforløb, fleksjob,
ledighedsydelse og
revalidering.
Det øgede fokus på borgere
uden fast adresse og med c/o
adresse kan gennemføres
med de eksisterende
ressourcer.
Som udgangspunkt kan
forslaget gennemføres med de
ressourcer der er tilgængelige
pt.

Potentiale*
-250

-250

Erfaringer med et mindre
projekt for selvstændige
fleksjobgodkendte viser at der
er et økonomisk potentiale.
Hvis et større antal borgere
skal have revurderet deres
sag, kan det blive nødvendigt i
en periode at få flere juridiske
ressourcer, men i så fald vil
det økonomiske potentiale
også være markant større.
Der er tale om et
monitoreringsprojekt, hvor der
løbende holdes øje med

-1.500
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førtidspension er faldende og
at antallet af fleksjob stiger
langsommere end forudsat.

af den faglige linje på
beskæftigelsesområdet.
Alle kommuner har oplevet en
nedgang i tilkendelser. Syddjurs
bevilger på trods for nedgang i
antallet en smule flere
førtidspensioner end
sammenlignelige kommuner.

Nr.
6

Forslag
Bedre udnyttelse af
den eksisterende
tilbudsvifte

Formål og beskrivelse
At sikre et bedre overblik over
jobcenterets tilbudsvifte og
dermed bedre justere
tilbudsviften så den bedre
matcher jobcenterets behov.

Effekt
Ved at undgå at indkøbe pladser
der ikke benyttes kan der indhentes
en besparelse.
Bedre overblik vil også give flere
muligheder for at afdelinger
sammen kan indkøbe tilbud.

antallet af tilkendelser.
Der skal fortsat arbejdes med
at forbedre jobcenterets
indsats med borgere der er
langt fra arbejdsmarkedet.
Potentialet tager dog
udgangspunkt i den allerede
implementerede faglige linje.
Forudsætninger
Jobcenteret arbejder med
digitalisering om udvikling af
ledelsesinformation der skal
gøre det lettere at skaffe sig et
overblik over forbruget på
indkøbte tilbud.

Potentiale*
-500

Der skal implementeres
arbejdsgange, så planlægning
og indkøb til tilbudsviften
effektiviseres.

7

Udvid voksenlærlingeordningen

At benytte voksenlærlingeordningen for flere målgrupper
end blot A-dagpengemodtagere.

Flere borgere vil blive opkvalificeret
og komme i beskæftigelse. Der vil
være mindre risiko blandt disse
borgere for tilbagefald til
arbejdsløshed.
Virksomheder med
rekrutteringsproblemer vil få et
ekstra værktøj til at løse disse
udfordringer.

8

Færre borgere på
uddannelseshjælp

At fortsætte den nuværende
indsats for unge, således at
færre ender på offentlig

Den nuværende indsats har vist sig
at give bedre effekter end forudsat.
De gode initiativer skal fastholdes

Der skal arbejdes med sikring
af bedre datadisciplin så valid
ledelsesinformation genereres.
Der skal ske udvidelse af den
medarbejdergruppe der har
kompetencer indenfor
lovgivningen om
voksenlærlinge.
Sagsbehandlerne skal via
deres kompetenceløft blive
bedre til at identificere borgere
for hvem voksenlærlingeordningen kunne være en
mulighed.
Der er tale om et
monitoreringsprojekt hvor der
løbende holdes øje med

-500

-1.600
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forsørgelse og flere ender i
selvforsørgelse.

og udbygges.
Den nye visitations effekt skal
fastholdes og tilbudsviften for
borgere på uddannelseshjælp skal
sikre at borgeren hurtigt kommer i
uddannelse eller arbejde.

antallet af borgere på
uddannelseshjælp.
Det er en forudsætning at 95%
af de elever der forlader
folkeskolen kan klare
adgangskravene til en
ungdomsuddannelse.

Frafald på uddannelser skal
mindskes igennem brug af
fastholdelsesmentorer.

*Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb.
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Kvalitetsstandard for pædagogisk
støtte efter Servicelovens § 85

1. Hvad er
ydelsens
lovgrundlag?

Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service § 85 tilbyde pædagogisk støtte.
Vejl. 13 af 15-02-2011 om hjælp og støtte efter Serviceloven (Vejledning nr. 2 til
Serviceloven).

Formålet med den pædagogiske støtte.
Pædagogisk støtte skal bidrage til, at den enkelte kan skabe en tilværelse på egne
præmisser. Indsatsen tager sigte på at den enkelte kan bevare eller forbedre sine
psykiske, fysiske eller sociale funktioner og kompetencer.
2. Hvad er
formalet med
ydelsen?

Formålet med støtten er udvikling og vedligeholdelse af personlige kompetencer og
færdigheder. Det kan eksempelvis være at skabe eller opretholde sociale netværk, skabe
struktur i dagligdagen, og støtte borgeren i at blive bedre i stand til at gøre brug af lokal
samfundets tilbud, herunder frivillige organisationer.
For borgere, der på grund af betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne ikke har
mulighed for at tage vare på egne interesser, er formålet med den pædagogiske støtte
samtidig at yde en særlig hjælp, så̊ borgeren kan opnå̊ og/eller fastholde egen identitet
og en mere aktiv livsudfoldelse.
Syddjurs Kommune yder følgende kerneydelser som råd og vejledning, træning og
kompensation efter Lov om Social Service § 85:

Disse kerneydelser kan have form af samtaler, besøg og telefonkontakt. Det kan være
støtte til at skabe og bevare sociale relationer til familie og venner. Støttende og
problemløsende samtaler samt bibeholde og udvikle borgerens selvstændighed. Støtte
3. Hvilke
og motivere til nødvendig behandling, herunder blandt andet pædagogisk ledsagelse.
aktiviteter indgår Støttende samtaler med henblik på̊ at øge borgerens indsigt i egen livssituation og
i ydelsen?
sygdom.
Bostøtten ydes som udgangspunkt på hverdage i tidsrummet kl. 7.00 – 21.00. I
weekender i tidsrummet kl. 10.00 – 16.00.

4. Hvilke
aktiviteter indgår Personlig hjælp, pleje og hjælp/støtte til praktiske opgaver i hjemmet.
ikke i ydelsen?
Som udgangspunkt er det altid Syddjurs Kommunes egne tilbud, der visiteres til. Såfremt
udfører i Syddjurs Kommunes egne tilbud ikke kan levere den ønskede ydelse, kan der
visiteres til eksterne tilbud. Der visiteres i forhold til den enkeltes individuelle og konkrete
behov. Syddjurs Kommune afgør, hvilket konkret tilbud borgeren skal visiteres til, med
5. Leverandør
inddragelse af borgeren.

6. Hvem kan
modtage
ydelsen?

Man kan ikke blive ansat som leverandør som nært beslægtet med borgeren.
Målgruppen
Servicelovens § 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt
optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på
grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale
problemer.
Målgruppen omfatter borgere fra 18 år.

7. Hvordan
ansøges om
ydelsen?

8. Ydelsens
indhold og
omfang

I Syddjurs kommune vil borgere over 65 år og borgere med en væsentlig
funktionsnedsættelse og dårlig helbredstilstand særligt blive vurderet i forhold til, hvorvidt
ydelser skal tilbydes som en socialpædagogisk indsats eller en indsats jf. Servicelovens
§ 83, som omfatter personlig hjælp, pleje og hjælp/støtte til praktiske opgaver i hjemmet.
Visitation
Socialteamet og Specialteamet i Socialcentret behandler ansøgninger om pædagogisk
støtte.

Ved vurdering af grundlag for bevilling af pædagogiske støtte og ved visiteringer tages
der udgangspunkt i mindsteindgrebs- princippet og Recovery. Der foretages altid en
vurdering af om borgeren vil kunne modtage et mindre indgribende tilbud uden for det
specialiserede socialområde. Det kan for eksempel være tilbud via
Beskæftigelseslovgivningen, personlig hjælp og pleje jf. § 83 i Serviceloven eller
frivilligeområdet.
Funktionsevnevurderingen foregår i samarbejde med borgeren.
Der bliver foretaget en udredning og vurdering af borgerens funktionsniveau ud fra
principperne i voksenudredningsmetoden (VUM).
Der sikres altid dokumentation som grundlag for bevilling, eksempelvis fra læger,
psykologer, skoler, støttekontaktpersoner mv.
Som udgangspunkt udarbejdes der på̊ baggrund af VUM en handleplan efter
Servicelovens § 141 og en bevilling på den pædagogiske støtte.
Generelt serviceniveau for tildeling af kerneydelser efter Lov om Social Service § 85.
Der foretages en konkret individuel vurdering af, hvordan støtten ydes i forhold til
borgerens behov og opfyldelse af det fastsatte mål.
Pædagogisk støtte kan gives som et individuelt forløb og et gruppeforløb.
Støtten kan også̊ blive givet som en kombination af et individuelt forløb og gruppeforløb.
Endelig kan gruppeforløb iværksættes som en udslusning i forhold til en individuel
indsats.
Gruppeforløb kan blandt andet være relevant, når borgerens behov centrerer sig om at
opbygge et socialt liv, og hvor borgeren har behov for støtte til at fungere i samfundslivet.
Syddjurs Kommune vurderer, at borgere kan profitere af at dele erfaringer og støtte
hinanden i grupper. Endelig kan et gruppeforløb føre til, at den enkelte på sigt får et
netværk, som kan give tryghed og støtte.

9.
Kompetencekrav
10.
Sagsbehandlings
frist
11. Opfølgning
12. Særlige
forhold
13.

Der ydes tillige hjælp til at anvende teknologiske hjælpemidler.
Stiller krav om, at personale der leverer ydelsen har relevant faglig baggrund og erfaring.
Eks. pædagoguddannelsen.
Der må̊ forventes en sagsbehandlingstid på̊ op til 8 uger. Ved akutte behov iværksættes
støtten senest 5 hverdage efter modtagelse af ansøgning.
Ved en førstegangsbevilling foretages en revurdering af støtten efter 12 uger, og herefter
som minimum hver halve år.
Ingen
Klage adgang:

Klagemuligheder Kommunes afgørelse sendes skriftelig med tilhørende klagevejledning. Klagefristen er 4
uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen sendes til
Socialcentret
Syddjurs Kommune
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
Når klagen er modtaget, revurderes afgørelsen i Socialcentret. Såfremt afgørelsen
fastholdes, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg,
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1. Indledning
Som element i forliget for Budget 2016 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes budgetanalyser, der kan
tilvejebring et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra budget 2017.
Uddrag af budgetaftalen:

”Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling
Inden juli 2016 skal der udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens
opgaver og skabelse af et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra og med 2017. Analyserne skal i et
flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at skabe
et økonomisk råderum.
Analyserne skal have fokus på muligheden for at optimere driften gennem internt innovationsarbejde i
samarbejde med andre offentlige og private aktører. Afrapportering skal ske senest juni 2016 til det
samlede byråd, således at afrapportering kan indgå i budgetdrøftelserne for 2017.
Politisk styregruppe for analyserne er økonomiudvalget, der også vil få en særlig rolle omkring fremdriften i
analyserne. Byrådet involveres løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser, ligesom
byrådet skal behandle eventuelle forslag med budgetmæssige konsekvenser politisk.
Direktionen vil være administrativ styregruppe for analyserne, og skal blandt andet sikre en tværgående
forankring af analyserne og innovationsindsatsen gennem blandt andet koncernledelsen. Der kan tilknyttes
ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf, efter nærmere godkendelse i
økonomiudvalget.”
Samlet skal analyserne pege på muligheder for budgetreduktioner på 20 mio. kr. fra budget 2017 og i
overslagsårene. For at sikre, at der tilvejebringes et tilstrækkeligt økonomisk råderum, har direktionen
besluttet, at der i analysen skal peges på besparelsespotentialer for samlet 30 mio. kr.
På den baggrund har direktionen besluttet, at de respektive områder skal finde budgetreduktioner for:
 Ældre- og sundhedsområdet – 3 mio. kr.
 Familieområdet – 5 mio. kr.
 Beskæftigelses- og socialområdet – 6 mio. kr.
 Skole- og dagtilbudsområdet – 6 mio. kr.
 IT og Digitalisering – 3 mio. kr.
 De tekniske områder – 3 mio. kr.
 Økonomiudvalgets område – 4 mio. kr.
Derudover er der udarbejdet 2 tværgående analyse. Én analyse, der ser på potentialer i borgersager, der går
på tværs af velfærdsområder og én analyse af potentialer i øget samarbejde med eksterne parter.
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2. Opsummering
Budgetanalyser 2017 – IT og Digitalisering
IT og Digitalisering peger på tre områder, som vi forventer har potentialet til at give besparelser for 2.5 mio
kr. årligt fra 2018
Forslagene fremgår nedenfor. I afsnit 6 angives en beskrivelse af de enkelte forslag.
Forslag til reduktionsblokke
Udvalgsområde:Økonomiudvalget
2017
Drift/contract management
Monopolbrud
Digitaliseringsstrategi/udvikling
I alt reduktion

2018
-750
-500
-250
-1.500

2019
-1.000
-500
-1.000
-2.500

2020
-1.000
-500
-1.000
-2.500

-1.000
-500
-1.000
-2.500

*Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb.

3. Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse
Arbejdet med analysen har været forankret politisk i Økonomiudvalget, og direktionen har været administrativ
styregruppe. Chefen for området har været ansvarlig for selve udarbejdelsen af analysen, herunder sikring af
medarbejderinddragelsen på eget område. De to tværgående analyser har været forankret hos direktørerne.
Endelig er Hovedudvalget løbende orienteret om processen.
Analysearbejdet er igangsat af chefen for området med udgangspunkt i det besluttede kommissorium. De
konkrete forslag er fremkommet i et tæt samarbejde med afdelingsledelse og medarbejdere.

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.

5. Kort om området
Økonomi og nøgletal
IT og Digitalisering har et samlet budget på kr. 58.371.361 i 2016. Heraf udgør lønsummen kr. 9.951.403 og
drift udgør kr. 48.419.958
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6. Forslag
I dette afsnit fremgår en beskrivende oversigt over de konkrete forslag på it og digitaliseringsområdet, der
kan indgå i den videre politiske drøftelse.
Der gives en vurdering af forslagets effekt, forudsætninger og det forventede økonomiske potentiale.
Nr.
1

Forslag
Drift/contract
management

Formål og
beskrivelse
Forbruget af itkapacitet stiger – for
disklagring med op
imod 60% om året.

Effekt

Forudsætninger

”More for less” –
billigere drifts- og
systemaftaler

Udbud af server- og
netværksdrift, som
gennemføres 20162017 forventes at
bidrage til reduktion
af
driftsomkostninger.

Øget fokus på
systemovervågning
og contract
management betyder
øget
omkostningsbevidsth
ed og billigere
systemaftaler.
Herunder er
udfasning og
modernisering af
systemer.
2

Monopolbrud
(drift)

KOMBIT har i deres
drejebog for
monopolbruddet
givet et bud på
gevinstrealisering
ved fuld
implementering af
Sagsoverblik og
Partskontakt (SAPA),
Støttesystemerne,
Kommunernes
Sygedagpengesyste
m (KSD) og
Kommunernes
Ydelsessystem (KY).

Potentiale*
-1.000 fra
2018

Contract
management
funktionen skal
fortsat
professionaliseres

Billigere driftsaftaler

Monopolbruddet
gennemføres i
henhold til tidsplan
og vi er i stand til at
hente de forventede
gevinster.

-500 fra
2017
(udover
besparelse
n på kr. 500 fra
budget
2015)

Den forventede
gevinst på IT-drift er
på ca. 1 mio kr fra
2017/18.
Med budget 2015 er
der allerede
reduceret med -500
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kr. fra 2017
3

Digitaliseringss
trategi/udviklin
g

På baggrund af
workshops med
fagområder koblet
med B17 kataloget
fra KL udpeges et
antal
indsatsområder, som
gennemføres i
samarbejde med
fagområderne.
Indstillet til BC er:
1.
Sammenhængende
systemunderstøttelse
2. Videotolkning
3. Virtuelt
borgermøde
4. Samlet
understøttelse af
medarbejderrekrutter
ing, ansættelse,
ændring og afgang
5.
Ledelsesinformation,
effektmåling og
borgertilfredshedsmå
linger

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Gevinstrealiseri
ng – typer:
Tid målt
gennem
egentlige
tidsmålinger
eller estimater
Kroner
Kvalitet
Borgertilfredsh
ed målt gennem
interviews eller
spørgeskemaun
dersøgelser
Medarbejdertilf
redshed målt
gennem
interviews eller
spørgeskemaun
dersøgelser
Teknisk gæld,
der specifikt i
digitaliseringspr
ojekter afspejler
en teknisk
opgradering,
som bringer et
system up-todate i forhold til
den samlede ITarkitektur

Det er en
forudsætning, at der
er ressourcer til at
gennemføre
projekterne og at de
gennemføres på
baggrund af en
business case
Realiserede
gevinster udover det
der tilbagebetales til
it og digitalisering
beholdes som
udgangspunkt af
forretningsområdern
e.

-1.000 fra
2018

*Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb.
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1. Indledning
Som element i forliget for Budget 2016 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes budgetanalyser, der kan
tilvejebring et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra budget 2017.
Uddrag af budgetaftalen:

”Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling
Inden juli 2016 skal der udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens
opgaver og skabelse af et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra og med 2017. Analyserne skal i et
flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at skabe
et økonomisk råderum.
Analyserne skal have fokus på muligheden for at optimere driften gennem internt innovationsarbejde i
samarbejde med andre offentlige og private aktører. Afrapportering skal ske senest juni 2016 til det
samlede byråd, således at afrapportering kan indgå i budgetdrøftelserne for 2017.
Politisk styregruppe for analyserne er økonomiudvalget, der også vil få en særlig rolle omkring fremdriften i
analyserne. Byrådet involveres løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser, ligesom
byrådet skal behandle eventuelle forslag med budgetmæssige konsekvenser politisk.
Direktionen vil være administrativ styregruppe for analyserne, og skal blandt andet sikre en tværgående
forankring af analyserne og innovationsindsatsen gennem blandt andet koncernledelsen. Der kan tilknyttes
ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf, efter nærmere godkendelse i
økonomiudvalget.”
Samlet skal analyserne pege på muligheder for budgetreduktioner på 20 mio. kr. fra budget 2017 og i
overslagsårene. For at sikre, at der tilvejebringes et tilstrækkeligt økonomisk råderum, har direktionen
besluttet, at der i analysen skal peges på besparelsespotentialer for samlet 30 mio. kr.
På den baggrund har direktionen besluttet, at de respektive områder skal finde budgetreduktioner for:
 Ældre- og sundhedsområdet – 3 mio. kr.
 Familieområdet – 5 mio. kr.
 Beskæftigelses- og socialområdet – 6 mio. kr.
 Skole- og dagtilbudsområdet – 6 mio. kr.
 IT og Digitalisering – 3 mio. kr.
 De tekniske områder – 3 mio. kr.
 Økonomiudvalgets område – 4 mio. kr.
Derudover er der udarbejdet 2 tværgående analyse. Én analyse, der ser på potentialer i borgersager, der går
på tværs af velfærdsområder og én analyse af potentialer i øget samarbejde med eksterne parter.
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2. Opsummering
Analysen på ældre – og sundhedsområdet skulle samlet pege på reduktioner for 3 mio. kr. Forslagene
fremgår nedenfor. I afsnit 6 angives en beskrivelse af de enkelte forslag.
Forslag til reduktionsblokke
Udvalgsområde: SÆ-udvalget, Sundhed og Ældre
2017
2018
Tandplejen – reduktion på
-200
-200
grundlag af faldende børnetal
Strukturændringer på
plejeboligområdet – vedtaget
-2.000
besparelse fra 2018 på 8 mio. kr.
Forslag om gradvis lukning af
Ringparken
Reduktion af serviceniveau i
hjemmeplejen – rengøring hver 3.
-2.000
-2.000
uge
*Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb.

2019

2020

-200

-200

-2.000

-2.000

3. Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse
Arbejdet med analysen har været forankret politisk i Økonomiudvalget, og direktionen har været administrativ
styregruppe. Chefen for området har været ansvarlig for selve udarbejdelsen af analysen, herunder sikring af
medarbejderinddragelsen på eget område. De to tværgående analyser har været forankret hos direktørerne.
Endelig er Hovedudvalget løbende orienteret om processen.
Analysearbejdet er igangsat af chef for Sundhed og Omsorg, Ingelise Juhl med udgangspunkt i det
besluttede kommissorium. De konkrete forslag er fremkommet via et gennemgående analysearbejde.
Ældreområdets ledergruppe og Område MED har løbende været involveret i arbejdet.
Budgetanalysen for Sundhed og Omsorg beskriver de organisatoriske enheder og indeholder vurderinger af,
hvorvidt der er potentiale for at reduktioner – både i relation til den demografiske udvikling og i relation til om
eventuelle omlægninger mv. af de enkelte områder, kan tilvejebringe besparelsesmuligheder.
Udover dette analysemateriale er der udarbejdet plejeboliganalyse, april 2016 samt analyserapport med
baggrundsmateriale, der danner grundlag for budgetanalysen.

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 forslagets effekt, forudsætninger og økonomisk potentiale.
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5. Kort om området
Sundhed og Omsorg består i store træk af et ældreområde og et sundhedsområde:
Sundhedsområdet:
 Omfatter den kommunale tandpleje, kommunal medfinansiering til sygehusområdet, vederlagsfri
fysioterapi, kommunalt tilbud om rehabilitering og genoptræning samt sundhedsfremmende tilbud.

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.

Økonomi og nøgletal
Den overordnede organisering og styring på området er karakteriseret ved:
 Budgettet for området lægges dels som rammebudgetter og dels som mængdeafhængige budgetter
(kommunalt udført hjemmepleje).
 Der indgår desuden reguleringer i forhold til den demografiske udvikling. Der er en demografikblok,
der vedrører sygehusudgifterne (der dog kun omfatter budgetoverslagsårene), og en demografiblok,
der skal dække udviklingen på både ældre- og træningsområdet. Demografireguleringerne er
beregnet på grundlag af befolkningsprognosen samt fastsat reguleringsbeløb pr. borger.
 I kraft af aftalestyringskonceptet er en stor del af området uddelegeret til områdeledere, der har både
det økonomiske og det faglige ansvar for det enkelte område.
Kommunens udgifter til Sundhed og Omsorg er på 517,2 mio. kr. i regnskab 2015 og fordeler sig, som det
fremgår af figur 1 herunder.
Figur 1. Oversigt over udgiftsfordelingen for sundhed og Omsorg i regnskab 2015

Sundhed og Omsorg, mio. kr., regnskab 2015 (2017-priser)
Vederlagsfri
fysioterapi, 11,7

Tandpleje, 17,8

Sundhedsfremme
m.v., 5,7

Genoptræning, 35,8

Medfinansiering af
sygehuse m.v., 149,0

Tilbud til ældre og
handicappede, 297,3

Kilde: Kommunens regnskab for 2015
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5.1 Udgiftsudviklingen
En sammenligning af udgiftsudviklingen i perioden 2013 til 2017 (2017 prisniveau) er vist nedenfor. Der har
samlet i perioden været en stigning i udgifterne på ca. 6%, heri er indeholdt ca. 20 mio. kr., der vedrører
hjælpemiddelområdet, der flyttet til ældreområdet i 2015. Den faktiske stigning er derfor kun på 2%.Denne
stigning skal ses i sammenhæng med, at der i samme periode har været i en stigning i befolkningen i
aldersgruppen 65+ på 13%.
Tabel 1. Oversigt over udvikling i udgiftsniveau i perioden 2013-2017
År 2013
Regnskab

År 2014
Regnskab

År 2015
Regnskab

År 2016
Budget

År 2017
Basisbudget

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

155,9
2,4
4,9
18,9
44,9
227,0

156,2
1,9
3,6
18,5
43,5
223,6

160,7
2,1
3,6
17,8
35,8
219,9

154,0
1,9
4,7
17,6
35,0
213,2

148,7
2,3
4,3
17,6
35,0
207,8

Regnskab/budget - ældre
Pleje og omsorg
Aktiviteter og aflastning
Plejeboliger
Hjemmepleje
Sygepleje
Køkken og madservice
Demenskoordinering
Uddannelseskoordinering
Diverse fællesudgift - ældreområdet
Hjælpemidler m.v.
Boliger
Regnskab/budget - ældre i alt

254,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
5,1
10,5
0,1
0,0
-6,9
264,7

257,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
4,8
9,8
0,3
0,0
-6,9
265,7

0,0
13,8
102,7
111,1
26,6
-1,6
5,4
10,4
18,1
19,1
-8,4
297,3

0,0
13,6
102,0
115,8
29,8
0,4
4,0
12,8
22,4
20,3
-9,4
311,6

0,0
13,9
103,6
117,8
25,6
0,3
4,0
12,8
25,4
20,0
-9,4
314,0

Regnskab/budget i alt
491,7
489,3
517,2
524,8
Kilde: Kommunens regnskaber og budgetter. Alle beløb er angivet i mio. kr. og i 2017-prisniveau.

521,8

I analysen præsenteres forskellige indsatser, som er iværksat inden for Sundheds- og Omsorgsområdet.
Sundhed og Omsorg er et område i stadig udvikling, hvor den demografiske udvikling, sammenholdt med en
løbende forandring i opgavesammensætning og mængde bevirker, at der løbende må iværksættes nye
initiativer, som kan imødekomme disse udfordringer, for at kunne levere høj kvalitet for de tildelte ressourcer.
For at kunne imødekomme denne voksende efterspørgsel, har Sundhed og Omsorg blandt andet ansøgt om
puljemidler fra ”Ældrepuljen”, ”Værdighedspuljen” og ”Puljen til øget livskvalitet til de svageste
hjemmehjælpsmodtagere” (klippekortsmodellen).
I forbindelse med nærværende budgetanalyse er KL’s B17-katalog (Styrings- og effektiviseringsprogrammet)
blevet gennemgået for yderligere besparelsesrationale. Desværre har der i rapporten ikke været eksempler
på tiltag, som har givet yderligere inspiration til besparelser, eftersom en stor del af forslagene fra kataloget
allerede er implementeret, eller er under opstart, hvilket er positivt. Ligeledes anses dette som værende et
tegn på, at mange tiltag allerede er iværksat, for at opnå en høj grad af effektivisering på området.
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5.2 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 (Nørgaard, 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.
Der blev i april 2016 udarbejdet befolkningsprognose for kommunen dækkende perioden frem til 2028.
Prognosen viser, at der vil være en fortsat vækst i aldersgruppen 65+. Af figur 2 herunder fremgår
udviklingen i alle aldersgrupper i Syddjurs Kommune.
Figur 2. Befolkningsudviklingen i Syddjurs Kommune

Udvikling i aldersgrupper
130

80
2015

2016
0-16

2017
17-25

2018
26-64

2020
65-79

2025

80+

Kilde: Befolkningsprognose for 2017 (2015 = Index 100)

Udviklingen er et klart signal om, at der skal forventes stærkt stigende udgifter på ældreområdet de
kommende 10 år.
Nedenfor er vist den gennemsnitlige udgift pr. 65+ årig, sammenholdt med tilsvarende udvikling for
sammenligningskommuner, Region Midtjylland og hele landet. Figuren viser, at udgifterne i Syddjurs
Kommune ligger væsentlig lavere end både de kommuner vi er sammenlignelige med, regionsgennemsnittet
og landsgennemsnittet.
Figur 3. Udgift vedr. ældreområdet pr. 65+ årige

Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig
[$-10456]0.000
[$-10446]0.000
[$-10436]0.000
[$-10426]0.000
[$-10416]0.000
[$-10406]0.000
Syddjurs Kommune

Sml.gruppen

Region Midtjylland

Hele
landet

Kilde: ECO-nøgletal – budget 2016

7

5.3 Kommunal medfinansiering af sygehusudgifter
Aktivitetsbestemt medfinansiering omhandler den afregning, som kommunerne har med regionerne, jf.
Bekendtgørelsen. Konkret betyder dette, at Syddjurs Kommune betaler 34% af DRG1-taksten for en
sygehusindlæggelse, dog max 14.811 kr. pr. indlæggelse. Et ambulant besøg koster Syddjurs Kommune
34% af DAGS2-taksten, dog max 1.461 kr. pr. besøg.
Når en borger fra Syddjurs Kommune har behandlingsmæssig kontakt med regionen, skal Syddjurs
Kommune altså medvirke til at finansiere sygehuskontakten i samarbejde med Regionen, uanset om
borgeren er tilknyttet kommunale indsatser.
Denne metode blev indført med en ændring i afregningsmodellen fra 2012, i den hensigt at give
kommunerne et økonomisk incitament til at forebygge indlæggelser. Faktum er dog, at regionerne har et
anderledes økonomisk incitament i og med, at der er en forpligtelse til at øge produktiviteten. Fra 2013 2014 havde sygehusene i Region Midtjylland en øget produktivitet på 3,1% (Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse, 2015). Derfor vil kommunernes udgifter til medfinansiering også naturligt stige.
Der er i 2016 og i budgetforslaget til 2017 budgetteret med lavere udgifter til den kommunale
medfinansiering, idet der alene er taget afsæt i KL`s budgetudmeldinger for kommunerne. Budgettet er ikke
yderligere tilpasset, eksempelvis til lokale forhold som demografi samt ændringer i sygehusstruktur, til trods
for at der vil være flere borgere, der potentielt kan blive indlagt eller behandlet ambulant.

5.3.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering på sygehusområdet
Syddjurs Kommune har i forhold til sammenligningsgruppen et lavt forbrug pr. indbygger til aktivitetsbestemt
medfinansiering, dog ligger regnskab 2015 højere end tilsvarende tal for regionen.
Figur 4. Aktivitetsbestemt medfinansiering pr. borger 2014-2016
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Kilde: ECO-nøgletal – regnskab 2014 og 2015 samt budget 2016

1

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

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

mellem-regionale patienter på basisniveau, i forbindelse med takstfinansiering og som redskab til at analysere omkostninger og aktivitet
på landets sygehuse. DRG-systemet består af to parallelle systemer: DRG (diagnose relaterede grupper), der anvendes for indlagte
patienter på somatiske afdelinger DAGS (dansk ambulant grupperings system), der anvendes for ambulante patienter på somatiske
afdelinger.
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Kommunens udgiftsniveau ligger væsentligt lavere end sammenligningsgrupperne. Derudover gøres der
opmærksom på, at det vedtagne budget for 2016 (135,6 mio. kr) er lavere end budgettet for 2015 (136,7
mio. kr.). Der blev i 2015 givet en tillægsbevilling på ca. 7,5 mio. kr., heraf blev ca. 2 mio. kr. ikke anvendt.
Regnskabet for 2015 lød således på 142,2 mio. kr. Regnskabstallene for kommunen i 2016 vil sandsynligvis
også blive højere end budgetteret. Der gøres opmærksom på, at Region Midtjylland primo maj udsendte en
prognose for 2016, der viser en forventet udgift på 143,7 mio. kr., svarende til en ikke budgetteret merudgift
på 8,1 mio. kr.

5.3.2 Udvikling af sygehusudgifter pr. borger
I tabel 2 illustreres udgiftsniveauet i perioden 2013-2015 for de forskellige typer af medfinansieringsudgifter,
som Syddjurs Kommune betaler til, for henholdsvis hele landet, Region Midtjylland og Syddjurs Kommune
for somatik, psykiatri og sygesikring. Udgiften er beregnet pr. borger i kommunen, og sammenlignes med
udgiften pr. borger. Tallene illustrerer, at Syddjurs Kommune, på trods af en befolkningssammensætning
med væsentlig flere ældre end landsgennemsnittet, fortsat har sygehusudgifter der ligger lavere end
landsgennemsnittet.
Tabel 2. Gennemsnitlig udgift pr. borger til aktivitetsbestemt medfinansiering
År
2013
2014
2015

Hele landet
3.056
3.113
3.048

Region Midtjylland
2.831
2.895
2.854

Syddjurs Kommune
2.836
2.896
2.968

Psykiatri

2013
2014
2015

153
169
183

135
160
174

125
134
133

Sygesikring

2013
2014
2015

297
303
311

260
269
277

284
297
309

Udgift i alt

2013
2014
2015

3.506
3.584
3.542

3.226
3.324
3.306

3.245
3.326
3.410

Somatik

Kilde: E-sundhed og Danmarks Statistik

I tabel 3 ses der en yderligere uddybelse af det somatiske område, som blev illustreret i tabel 2. På det
somatiske område er der for de stationære behandlinger en udvikling, hvor Syddjurs Kommune i 2015 er
under udgiftsniveauet i forhold til landsgennemsnittet, hvorimod udgiften er højere end gennemsnittet for
Region Midtjylland.
For den ambulante behandling lå kommunen lavere end landsgennemsnittet og Region Midtjylland. For
genoptræning under indlæggelse ligger kommunens udgifter derimod over niveauet for både Region
Midtjylland og hele landet.
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Tabel 3. Gennemsnitlig udgift pr. borger til somatisk behandling
År
2013
2014
2015

Hele landet
1.620
1.620
1.557

Region Midtjylland
1.472
1.470
1.413

Syddjurs Kommune
1.532
1.487
1.537

Ambulant

2013
2014
2015

1.373
1.426
1.421

1.296
1.358
1.372

1.231
1.331
1.346

Genoptræning
under
indlæggelse

2013
2014
2015

63
66
70

63
66
70

72
77
85

Somatik
Stationær

Kilde: E-sundhed og Danmarks Statistik

Syddjurs kommune har samlet set væsentligt lavere udgifter til medfinansiering af somatik pr. indbygger end
resten af landet, hvorimod kommunen ligger højere end niveauet for Region Midtjylland. Det er dog et
ændret mønster i 2015, idet udgifter for Syddjurs Kommune er steget i forhold til egne udgifter i 2014,
hvorimod udviklingen i Region Midtjylland og hele landet har været faldende i 2015 målt i forhold til 2014.
Stigningen i kommunens udgifter i 2015 er især på de stationære udgifter.
I tabel 4 herunder ses en yderligere uddybelse af udgifter til psykiatrisk behandling, som blev illustreret i
tabel 2. For kommunen ses der en stigning i udgiften til ambulante psykiatriske besøg samt et fald i udgiften
til de psykiatriske indlæggelser. For Region Midtjylland og hele landet er der en stigning i både de ambulante
besøg og i indlæggelserne. Samtidig er der også væsentlig højere udgifter i de to områder end i kommunen.
Umiddelbart synes dette, at være en positiv udvikling. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at
udviklingen kan betyde, at presset på de kommunale ydelser vil stige, eftersom borgerne antageligt vil
behøve flere støtteforanstaltninger etc. Dermed er der en risiko for, at udgifterne flyttes fra det regionale
tilbud til det kommunale tilbud inden for psykiatri.
Tabel 4. Gennemsnitlig udgift pr. borger til psykiatrisk behandling

Psykiatri

Stationær

Ambulant

År
2013
2014
2015

Hele landet
51
53
53

Region Midtjylland
43
45
47

Syddjurs Kommune
42
35
30

2013
2014
2015

102
115
130

92
116
127

83
99
104

Kilde: E-sundhed og Danmarks Statistik

Det er ligeledes vigtigt at være bevidst om, at udgifterne til den kommunale medfinansiering på
psykiatriområdet konteres under de kommunale sundhedsudgifter. Den økonomiske konsekvens af
indlæggelserne påvirker således budgettet på sundhedsområdet, på trods af at muligheden for at forebygge
psykiatriske indlæggelser i højere grad ligger på Voksen- og Handicapområdet, hvorunder det
kommunalpsykiatriske område er organiseret. En nedbringelse af udgifterne for Sundhed og Omsorg, vil
indenfor dette område derfor kræve aftale og samarbejde på tværs chefområder.
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5.3.3 Forebyggelige indlæggelser
De forebyggelige indlæggelser er interessante, i og med at de teoretisk set kan forebygges. Forebyggelige
indlæggelser er en vigtig indikator for både Sundhedsstyrelsen, KL og Region Midtjylland. Baggrunden
herfor er at: ”Den patientrettede forebyggelse skal effektivt modvirke, at borgerne indlægges unødigt på
sygehuset. Formålet er et sammenhængende sundhedsvæsen, der giver de bedste forløb for borgerne,
samtidig med at ressourcerne anvendes bedre. Det skal også ses i lyset af de fremtidige demografiske
udfordringer, med flere ældre og borgere med kroniske sygdomme” (Danske Regioner; Finansministeriet;
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2014).
De forebyggelige indlæggelser er defineret af en række diagnoser, hvor indlæggelse af borgeren kan
forebygges ved en tidligere indsats. Der er tale om blærebetændelse, brud, dehydrering, ernæringsbetinget
blodmangel, forstoppelse, maveinfektioner, nedre luftvejssygdom, tryksår, samt indlæggelse forårsaget af
sociale eller plejemæssige forhold.
Syddjurs Kommunes andel af forebyggelige indlæggelser var én af de laveste i 2014 (Danske Regioner;
Finansministeriet; Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2014, s. 12). Alle kommuner oplever, at det er
de samme diagnoser, der rangerer højest; nemlig blærebetændelse, brud og nedre luftvejssygdomme. Som
KL udtalte i marts 2015 (kl.dk), så stiger antallet af forebyggelige indlæggelser ganske rigtigt mange steder,
mens andelen af forebyggelige indlæggelser falder, fordi der bliver flere og flere ældre, jf.
befolkningsfremskrivningen.
Tabel 5. Forebyggelige indlæggelser i 2014

Hele landet
Region Midtjylland
Syddjurs Kommune
Gribskov Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Norddjurs Kommune
Favrskov Kommune
Århus Kommune
Randers Kommune

Forebyggelige
indlæggelser i 2014 pr.
1.000 indbyggere
28
23
4
5
6
10
24
29
30

Placering på liste med
kommuner, regioner og
hele landet
nr. 57
nr. 35
nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 7
nr. 38
nr. 62
nr. 70

Kilde: E-sundhed

Ved at se på udviklingen for de +65 årige borgere, fokuseres der på en gruppe borgere, som kommunen i
højere grad allerede er i kontakt med, primært gennem ældrepleje. Det giver potentielt en mulighed for at
opspore en eventuel forværring i borgerens helbredstilstand og derved forebygge indlæggelser. Det er dog
ikke alle indlæggelser, der kan forebygges, og der vil ligeledes være en del af de indlagte borgere med
såkaldte forebyggelige indlæggelser, som kommunens ældrepleje ikke er i kontakt med.
Det kan være svært at få andelen af forebyggelige indlæggelser til at falde eller stagnere. En anden årsag
er, at andre tværsektorielle samarbejdspartnere indirekte kan påvirke udgifterne eks. regionen, der har en
målsætning om, at der på sygehusene skal være kortere indlæggelser, samt flere ambulante besøg. Dette vil
med stor sandsynlighed medføre, at borgerne bliver mere plejekrævende, når de udskrives, og nogle vil
angiveligt blive udskrevet ”før tid”. Denne udgift forskubbes således til kommunen. Ligeledes kan de
praktiserende læger have indlæggelsesmønstre, som vi har lille eller ingen indflydelse på (Vinge & Kilsmark,
Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling, 2009).
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På trods af de begrænsede muligheder for at påvirke medfinansieringen af forebyggelige indlæggelser er
antallet af forebyggelige indlæggelser faldet indenfor de seneste år. Denne udvikling er særdeles positiv, i
betragtning af at antallet af borgere over 65 år er stigende i Syddjurs Kommune, og derved er en tilsvarende
stigning i antal indlæggelser forventelig. Faldet i antallet af indlæggelser forventes at kunne tilskrives de
mange forebyggende tiltag, der findes i Syddjurs Kommune.

5.3.4 Genindlæggelser
En genindlæggelse defineres som en akut indlæggelse, der finder sted mellem 4 og 30 dage efter
udskrivelse fra den primære indlæggelse. Sædvanligvis betragtes genindlæggelser som udtryk for
uhensigtsmæssige forløb og kan skyldes kvalitetsproblemer ved den ydede behandling og pleje under eller
efter indlæggelsen. Det bør dog understreges, at genindlæggelser kan være udtryk for nyopstået sygdom,
forværring i et kronisk forløb eller terminale patienter, hvor indlæggelserne er hensigtsmæssige.
Der gøres desuden opmærksom på, at der ikke nødvendigvis er tale om fornyet kontakt i forhold til samme
diagnose, men en genindlæggelse også kan dække over, at samme borger indlægges 2 gange indenfor 30
dage, med to forskellige diagnoser.
Figur 5. Antal registrerede genindlæggelser for borgere over 65 år.
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Kilde: E-sundhed

I 2015 blev der registreret 407 genindlæggelser af borgere over 65 år. Omkostningerne forbundet med
genindlæggelserne udgjorde i 2015 i alt 3,4 mio.kr. Dette svarer til omkostninger på 8.442 kr. pr.
genindlæggelse, hvorfor indsatsen på dette område skal intensiveres yderligere fremadrettet.

5.4 Hjemmesygeplejen
Hjemmesygepleje ydes med det formål at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje, rehabilitering
og palliation til borgere, der har behov herfor. Kortere indlæggelsesforløb, et stigende antal borgere, der
lever med kronisk sygdom, og øget specialisering indebærer, at hjemmesygeplejen skal løse komplekse
opgaver i tæt samspil med sygehuse og praktiserende læger. Hjemmesygepleje ydes som individuelle
besøg i borgerens hjem, eller alternativt i sundhedsklinikker beliggende på 4 af kommunens dagcentre. Som
følge af opgaveglidning fra sygehuse til kommuner forøges antal opgaver samt deres kompleksitet for
hjemmesygeplejen.
Det antages, at stigningen i antallet af genindlæggelser på hospitalerne kan være forårsaget af den lave
sygeplejenormering i Syddjurs Kommune. Sygeplejerskerne spiller en vigtig rolle i iværksættelsen af en
videre handling, både i forhold til opfølgning efter ældre borgeres indlæggelse på hospital, men også når der
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observeres en forværring i borgerens helbredstilstand. Handles der ikke rettidigt på dette, vil der være en
risiko for at borgeren indlægges.
Tabel 6. Udvikling i sygeplejetimer pr. 1000 indbyggere i aldersgruppen 65+ i Randersklyngen.
Kommune

2013

2014

2015

Ændring i % fra
2014 til 2015

Favrskov

342

374

396

5,9

Norddjurs

356

414

418

0,9

Randers
Syddjurs

270
204

317
233

356
231

12,2
-0,6

Kilde: Danmarks Statistik og FLDnet

Af tabellen fremgår det, at Syddjurs Kommune ligger mærkbart lavere i antallet af sygeplejetimer i forhold til
kommunerne i Randersklyngen. Endvidere har Syddjurs Kommune det laveste antal sygeplejetimer
sammenlignet med de 18 omkringliggende kommuner i Region Midtjylland. Det gennemsnitlige antal
sygeplejetimer pr. 1.000 indbyggere er 368 timer i Region Midtjylland, med en spredning fra 231 timer i
Syddjurs Kommune til 462 timer i Lemvig Kommune.
En opgørelse af antal fuldtidsstillinger i perioden marts 2013 til februar 2016 for kommunerne i Randersklyngen er vist nedenfor i tabel 7.
Tabel 7. Antal fuldtidsstillinger (ordinært ansatte sygeplejersker – ikke ledere).

Favrskov Kommune
Norddjurs Kommune
Randers Kommune
Syddjurs Kommune

Marts
2013
70,3
79,8
125,7
55,2

Oktober
2013
72,7
78,4
131,7
50,3

Marts
2014
74
84,8
137,2
55,2

Oktober
2014
82,2
93,6
158,9
59,6

Marts
2015
83,6
97,3
159,5
63

Oktober
2015
89,6
97,2
181,4
60,9

Februar
2016
88,2
101
178
73,5

Kilde: Danmarks statistik (befolkning) og KRL (medarbejdere) - modtaget fra DSR

Såfremt man omregner niveauet for sygeplejerske fuldtidsstillinger i Syddjurs Kommune så det svarer til
niveauet i hver af de øvrige klyngekommuner vil det betyde en meget stor stigning i antal
sygeplejersker. Beregningen er vist i nedenstående tabel 8.
Tabel 8. Omregning af Syddjurs kommunes niveau til niveauet i de øvrige kommuner.

Som Favrskov
Kommunes niveau
Som Norddjurs
Kommunes niveau
Som Randers
Kommunes niveau
Syddjurs Kommune faktisk niveau

Marts
2013

Oktober
2013

Marts
2014

Oktober
2014

Marts
2015

Oktober
2015

Februar
2016

81,8

84,4

86,1

95,6

97,3

104,3

102,5

88,8

87,8

95,5

105,9

110,1

110,1

114,6

63,1

66,5

69,7

81,2

81,7

93,8

91,9

55,2

50,3

55,2

59,6

63

60,9

73,5

Kilde: Danmarks statistik (befolkning) og KRL (medarbejdere) - modtaget fra DSR

Tallene viser, at sygeplejerskenormeringen i Syddjurs Kommuner er meget lav i forhold til de øvrige
kommuner. Omregningen af Syddjurs til de øvrige kommuners niveau vil betyde en forøgelse i antal
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fuldtidsstillinger. For niveauet i Favrskov betyder det yderligere 29 fuldtidsstillinger, for niveauet i Norddjurs
betyder det yderligere 41,1 fuldtidsstillinger, og for niveauet i Randers betyder det yderligere 18,4
fuldtidsstillinger.
Tallene i ovenstående beregninger viser jo kun udvikling indtil 2016. Hvis man skal se fremad, så er der jo
en kraftig stigning i kommunens befolkning i aldersgruppen 65+ i de kommende år, så såfremt denne
udvikling skal indarbejdes i tallene, vil der ikke blot nu være behov for yderligere sygeplejersker, men der
kan forventes et fortsat øget behov.

5.5 Genoptræning og Rehabilitering
5.5.1 Genoptræning
Langt størstedelen af genoptræning af borgere efter hospitalsindlæggelse foregår på det ambulant
genoptræningscenter i Tirstrup. Genoptræningsindsatser visiteres både efter Sundhedslovens § 140 samt
Servicelovens § 86. Træningsindsatser efter Sundhedsloven iværksættes som følge af en visitation, der sker
i regionen. Som det fremgår af grafen, er der sket en kraftig stigning i visitationer fra regionen. Disse
visitationer har kommunen ikke mulighed for at påvirke. Visitationer til træning omfatter alene den
genoptræning og træning, der foregår på centre og døgnafdeling.
Træning leveret i borgeres hjem som led i rehabilitering er ikke omfattet af denne graf.
Figur 6. Visitation af borgere til genoptræning i de kommunale genoptræningstilbud.
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Kilde: Avaleo journalsystem

5.5.2 Specialiseret træning til borgere med slidgigt
Ambulant Genoptræning Syddjurs (AGS) har siden foråret 2015 igennem projekt GLA:D tilbudt et
specialiseret træningsforløb til borgere med ledgener i hofte eller knæ (osteoartrose).
Årsagen til at netop denne målgruppe er fundet relevant til en forebyggende indsats er, at studier viser, at
den samfundsmæssige byrde af artrose forventes at stige kraftigt inden for de kommende år. Et dansk studie
forudsiger som følge af den demografiske udvikling, at 17 % flere vil have artrose i 2020 i forhold til 2013.
Artrose har både personlige og samfundsøkonomiske omkostninger, og forventes at koste 11,5 mia. kr. i
form af eksempelvis sygedagpenge, førtidspension og behandlingsudgifter.
Det understreger vigtigheden af et paradigmeskift fra symptombehandling mod forebyggelse, som eventuelt
kan opnås ved en øget satsning på bl.a. træning, patientuddannelse og vægttabstilbud. (Mindegaard &
Skou, 2014)
AGS har uddannet personale, der varetager GLA:D træningsforløbene. Et forløbet består af 12
træningsseancer og 2 undervisningsseancer. Herefter vil der være en 3 måneders periode med obligatorisk
opfølgning. Data fra borgere, der deltager indberettes til en database, hvor data følges til videnskabelig brug,
for at undersøge de aktuelle effekter af interventionen. På nuværende tidspunkt er der afgrænset henvisning
til det gratis træningsforløb.
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Af tabel 9 fremgår det, at der i 2015 var 390 borgere i Syddjurs Kommune, der har været i forløb på
hospitalet i forbindelse med slidgigt i hofte eller knæ.
Tabel 9. Udgifter til hospitalsbehandling af artrosepatienter.
2012

2013

2014

2015

154

138

144

164

7.636

10.078

9.946

9.144

Slidgigt i hofte:
Antal patienter
Gennemsnitsudgift
Slidgigt i knæ:
Antal patienter
Gennemsnitsudgift

205

208

195

226

5.618

6.595

6.805

5.920

Kilde: e-sundhed

Herunder vurderes, hvorvidt der er et økonomisk incitament for at udvide projekt GLA:D med flere forløb.
Estimat af effekterne baseres på erfaringer fra projekt GLA:D i Hvidovre Kommune, hvor en
gennemsnitsudgift på et træningsforløb beregnes til at være ca. 1.700 kr. pr. deltager. Træningsudgifterne
vurderes til at udgøre ca. 130.000 kr. på årsbasis. Det vurderes, at projekterne i høj grad er
sammenlignelige.
Minimumseffekten af træningsforløbene vurderes at være ca. 50 %, hvorved omkring halvdelen af
deltagerne forventes at få en klinisk relevant reduktion af smerte og dermed udskyde eller helt undgå
operation.
Med det nuværende antal af hold vil ca. 70 borgere være i forløb på årsbasis. Hvis 50 % af disse borgere (35
stk.) undgår operation i knæ eller hofte, vil der være en gennemsnitlig besparelse i sygehusudgifterne på ca.
7.500 kr. pr. borger. Hertil kommer yderligere besparelse i forhold til genoptræningsforløb, produktionstab,
sygedagpenge for borgere i den arbejdsdygtige alder, som ikke er medregnet her. Kommunens besparelse,
når træningsudgifterne er fratrukket, forventes således at være 5.800 kr. pr. borger, der undgår operation.
Den årlige besparelse bliver således ca. 200.000 kr. De resterende 50 % af borgerne i træningsforløbet vil
medføre en ekstraomkostning på 1.700 kr. pr. borger, svarende til ca. 65.000 kr. pr. år.
Samlet set forventes der at være en nettobesparelse på 135.000 kr. pr. år på de medtagne udgifter, hvorfor
GLA:D vurderes at være en nævneværdig investering. Derfor vil en investering i flere GLA:D forløb være
fordelagtig, hvorfor der bør iværksættes en indsats, så flere praktiserende læger, kan henvise borgerne til et
gratis GLA:D forløb for at forebygge operation.

5.5.3 Rehabiliteringsafdelingen
Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup har 24 midlertidige døgnpladser, heraf 4 akutpladser. Der har været 418
døgnforløb i 2015. Belægningsprocenten for pladserne er højere i 2015 end i 2014. Halvdelen af
indlæggelserne på rehabiliteringsafdelingen sker fra borgerens eget hjem, og de resterende 50 % kommer
fra hospitalerne.
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Figur 7. Belægningsprocent i 2014-2015 for Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup
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5.6 Hjemmeplejen
I figuren herunder ses udviklingen i antallet af borgere, der modtager hjemmehjælp. Andelen af borgere over
65 år, der modtager hjælp, er lavt i Syddjurs kommune sammenlignet med sammenligningsgruppen (Sorø,
Struer, Mariagerfjord, Holbæk, Jammerbugt, Varde, Rebild, Næstved, Esbjerg, Vejen, Frederikshavn,
Slagelse, Aabenraa, Tønder og Haderslev kommune), gennemsnittet for Region Midtjylland, samt
landsgennemsnittet. Det kraftige fald skyldes dels besparelse, der medførte et fald i serviceniveauet, men
også den rehabiliterende indsats ”Syddjurs Træner for en bedre fremtid”. Stigningen fra 2014 til 2015
tilskrives, at Syddjurs Kommune oplever en stigning i antallet af ældre borgere.
Tabellen nedenfor illustrerer det procentvise antal af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp, opgjort
i perioden 2008 til 2014. Syddjurs Kommune ligger fortsat under niveauet i sammenligningskommunerne.
Figur 8. Andel af 65+ årige der modtager hjemmehjælp.

Andel af 65+ årige der modtager hjemmehjælp
20,00

Procent

18,00
16,00

Syddjurs Kommune
Smnl. gruppen
Region Midtjylland
Hele landet

14,00
12,00
10,00
8,00
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kilde: ECO-nøgletal

KL har i rapporten ”Brug nøgletal i styringen – Kend din kommune” fra januar 2016 udarbejdet forskellige
nøgletal omkring ældreområdet. I tabel 10 fremgår forskellige oplysninger fra rapporten omkring Kommune
og nabokommunerne.
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Tabel 10. Statistik vedr. hjemmehjælpsområdet – sammenligning med nabokommunerne.
Syddjurs
Hvad er gennemsnitsalderen for nyvisiterede til
hjemmehjælp - i egen bolig, opgjort for +65 årige
(2014)
Hvor mange af 65-79 årige i egen bolig modtager
hjemmehjælp (2014)
Hvor mange af +80 årige i egen bolig modtager
hjemmehjælp (2014)
Hvor mange timers hjemmehjælp får de 65-79 årige i
egen bolig i gennemsnit pr. uge (2014)
Hvor mange timers hjemmehjælp får de +80 årige i
egen bolig i gennemsnit pr. uge (2014)
Udgifter til pleje og omsorg pr. +65 årig (2014)

Norddjur Rander Favrsko
s
s
v

Aarhus

78,2

79,9

78,6

80,6

79,0

5,0

5,3

3,4

7,4

6,1

35,2

32,0

40,8

24,0

34,6

3,9

4,2

7,1

4,4

3,9

4,5
35.307

3,9
39.679

8,0
43.521

4,4
36.106

4,4
50.268

Kilde: KL - Kend din kommune, 2016

Tallene i ovenstående tabel 10 er interessante, og der vil blive arbejdet videre med at undersøge
baggrunden for tallene, herunder bl.a. at vores gennemsnitsalder for nyvisiterede ligger lavere end de øvrige
kommuner.
Det kommunale tilbud om hjælp til praktisk og personlig pleje til borgere, der bor i eget hjem, er en væsentlig
del af de kommunale ydelser på plejeområdet. Der har i hele kommunens levetid været fokus på at udnytte
ressourcerne bedst muligt, hvorfor der har været gennemført forskellige tiltag for at imødekomme dette,
herunder et større rehabiliteringsprojekt m.fl. for at kunne imødekomme et stadig stigende pres grundet et
stigende antal ældre borgere med behov for praktisk hjælp og pleje.
Figur 9. Udvikling i visiterede timer samt udvikling i aldersgruppen 75+.
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På figurerne ovenfor ses udviklingen i antallet af visiterede timer i perioden 2010-2015, samt udviklingen for
aldersgruppen 75+ (den aldersgruppe med flest brugere af hjemmehjælp). Niveauet for visiterede timer
ligger i 2015 fortsat lavere end niveauet i 2010 på trods af, at der er en væsentlig stigning i antal borgere i
aldersgruppen 75+. Dog ses det, at der i 2014 og 2015 har været en stigning i timeforbruget.
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5.7 Rehabilitering af borgere i eget hjem – Syddjurs Træner
Syddjurs Kommune har igennem flere år arbejdet med rehabilitering på ældre- og sundhedsområdet. På
nuværende tidspunkt afprøver og evaluerer Syddjurs Kommune, i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, en
model for rehabiliteringsforløb.
Indsatsen leveres efter lov om Social service § 83a (rehabilitering i hjemmeplejen). Kommunen sætter en
tidsramme for hvert enkelt forløb, der typisk strækker sig over 10-12 uger. Rehabiliteringsforløbet
tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Borgeren får en udredning, hvorefter der
fastsættes mål for forløbet i samarbejde med borgeren.
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) gennemfører evalueringen, der kommer til at indbefatte
viden om bl.a. hvilken gavn borgerne har af rehabiliteringsforløb, og hvilke økonomiske konsekvenser, der er
forbundet med modellen. Endvidere undersøges de ældres oplevelser af rehabiliteringsforløbene. Resultatet
af evalueringen forventes tilvejebragt i starten af 2017. Da Syddjurs og Slagelse Kommune er udvalgt som
indsatskommuner, er formålet, at vi skal bidrage til fastlæggelse af fortsat landsdækkende praksis på
området, således at der fortsat opnås livskvalitet og funktionsforbedring for borgerne - med samtidig
indhentning af besparelser på hjemmehjælpsområdet.

5.8 Serviceniveau i hjemmeplejen
I figur 10 herunder ses det gennemsnitlige forbrug af visiterede timer pr. måned i 2015 for aldersgrupperne
75-79, 80-84 og +85 år. Opgørelsen viser som ventet, at det højeste forbrug ligger i aldersgruppen +85 år,
hvorimod det er mere overraskende, at der er et højere forbrug pr. borger i aldersgruppen 75-79 end i
aldersgruppen 80-84. Dette kan dog være et tegn på, at de, der lever til de bliver over 80 år, har et relativt
godt helbred.
Figur 10. Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. borger pr. måned i 2015.
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Kilde: Avaleo Omsorg
Serviceniveauer
Generelt viser nøgletallene, at der ikke er visiteret for mange timers hjemmehjælp til borgerne i Syddjurs
Kommune. Der er af flere omgange (på grund af besparelser) reduceret i serviceniveauet, så muligheden for
at reducere yderligere er ikke stor. På den personlige pleje vurderes der ikke at være
besparelsesmuligheder, hvorfor der i oplæg til besparelse vil blive fokuseret på hjælp til rengøring.
Det nuværende serviceniveau indeholder to muligheder:
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Rengøring hver 2. uge – 45 min. pr. gang
Rengøring hver 2. uge – 60 min. pr. gang

Derudover er der via ældrepuljemidler givet mulighed for ekstra rengøring i særlige tilfælde. Det drejer sig
om følgende fleksible ydelser:





Der tilbydes ugentlig 1 times praktisk hjælp til udsatte svage borgere.
Der kan visiteres til en opstartsrengøring – 4 timer pr. borger.
Der er ved særligt behov mulighed for at supplere vanlig rengøringshjælp med ekstra rengøring – 4
timer pr. borger.
Der er afsat ca. 300.000 kr. til den ekstra rengøring.

Der er arbejdet på at finde en samlet statistik for rengøring for hele landet, men det har ikke været muligt (KL
oplyser, at det hele tiden ændrer sig, så derfor findes der ikke statistik herfor). Vi har i stedet for lavet en
sammenligning af serviceniveauet i de øvrige kommuner i Region Midtjylland. Sammenligningen er vist
nedenfor.
Tabel 11. Serviceniveau for rengøring i kommunerne i Region Midtjylland.
Kommune
Favrskov
Hedensted
Herning
Holstebro
Horsens
Ikast-Brande
Lemvig
Norddjurs
Odder
Randers
Ringkøbing-Skjern
Samsø
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Struer
Syddjurs
Viborg
Aarhus
Samlet overblik

Rengøring hver 2. uge
X
X
Har både hver uge, hver 2. uge
og hver 3. uge

Rengøring hver 3. uge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15 kommuner – 79%

4 kommuner – 21%

Kilde: kommunernes hjemmesider

Der vil i besparelsesforslagene indgå forslag til servicereduktion vedr. hjælp til rengøring.

5.9 Tandplejen
Syddjurs kommunale tandpleje tilbyder alle børn og unge under 18 år gratis forebyggende og behandlende
tandpleje. Tandplejen tilbydes på tre klinikker i henholdsvis Hornslet, Ebeltoft og Rønde. Tandplejen har ad
flere omgange omstruktureret til færre klinikker. Senest lukkede pr. 31/12 2014 en klinik i Ryomgård.
Ligeledes driver Syddjurs Kommune den Fælleskommunale Ortodontiordning (FKO), der foruden
opgaveløsning i Syddjurs Kommune, også løser tandreguleringsopgaver for Norddjurs Kommune.
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I tabel 12 ses Syddjurs Kommunes udgifter sammenlignet med lands- og regionsgennemsnittet, samt
sammenligningsgruppen. Syddjurs Kommunes udgifter til den kommunale tandpleje er højere end både
sammenlignelige kommuner, lands- og regionsgennemsnittet.
Tabel 12. Udgifter til den kommunale tandpleje.

Regnskab 2015
Budget 2016

Syddjurs
Kommune
2.083
2.057

Sml.gruppen
1.978
1.853

Region
Midtjylland
1.935
1.908

Hele
landet
1.788
1.758

Kilde: ECO-nøgletal regnskab 2015, budget 2016

Af tabel 13 fremgår det, at udgifterne til den kommunale tandpleje er faldende. Det samme gør sig gældende
for antallet af børn fra 0-17 år.
Tabel 13. Udviklingen i kommunal tandpleje beregnet pr. 0-17-årig.
Tandplejen ex. FKO

Regnskab
2013

Regnskab
2014

Regnskab
2015

Gennemsnit

Antal 0-17 årige
Udgift pr. 0-17 årig

9.162
1.460

8.951
1.445

8.703
1.405

1.437

Kilde: Kommunens regnskaber og befolkningsprognosen for 2017

Den faldende udvikling i børnetallet fortsætter i de kommende år. På baggrund heraf er der beregnet
potentielle besparelser, der fremgår af tabel 14 herunder. Den beregnede besparelse vedrører ikke FKO.
Det beregnede potentiale stiger fra en besparelse på 200.000 kr. i 2017 til en besparelse på 660.000 kr. i
2020.
Der gøres dog opmærksom på, at det stigende antal flygtningebørn betyder udvidede opgaver i tandplejen.
Generelt ses flere af flygtningebørnene at have en ringere mundhygiejne og øget cariesforekomst.
Tandplejen har udover behandlingsopgaven en stor pædagogisk opgave i undervisning af børn og forældre i
forebyggelse af caries.
Tabel 14. Udregning af udgiftsniveau på grundlag af gennemsnitsudgift.

Antal 0-17 årige
Gennemsnitsudgift i 2017-prisnieau
Beregnet udgiftsniveau i mio. kr.
Fremskrevet basisbudget
Besparelsespotentiale (mio. kr.)

2017
8.462

2018
8.356

2019
8.229

2020
8.147

12,43
12,63
-0,20

12,28
12,63
-0,36

12,09
12,63
-0,54

11,97
12,63
-0,66

1.469

Kilde: Kommunens regnskab og budgetter samt befolkningsprognosen for 2017

5.10 Internt tværgående samarbejde
Et tværgående samarbejde imellem Sundhed og Omsorg og forskellige andre områder er gavnligt i arbejdet
med at sikre mere sammenhængende borgerforløb. Ligeledes giver det god mening at bringe forskellige
faggrupper og viden fra forskellige områder i spil.

5.10.1 Hjerneskadeindsats
I Syddjurs Kommune er der et tværgående og koordineret samarbejde om hjerneskadeindsatsen med
socialafdelingen, familieafdelingen og jobcenteret og Sundheds- og Omsorgsområdet.
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5.10.2 Samarbejde om arbejdsmarkedsrettet indsats
Job & Sundhed er et intensiveret samarbejde mellem Jobcenter Syddjurs og Ambulant Genoptræning
Syddjurs (AGS). Formålet med samarbejdet er, at der tidligt i en borgers sygeforløb sættes fokus på at
styrke og kvalificere relevante, tværfaglige og koordinerede indsatser med henblik på fastholdelse eller hurtig
tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

5.11 Velfærdsteknologi og telesundhed
Byrådet besluttede med budgetvedtagelsen for 2014, at der over en 3 årig periode skulle investeres i
teknologi med henblik på at understøtte ovenstående strategi, og området fik godkendt en anlægsbevilling
på i alt 11 mio. kr. Med anlægsbevillingen fulgte en afledt potentialeberegning, der allerede er indlagt i det
fremskrevne budget som regulære besparelser.
Tabel 15. Investering og potentialeberegning.

År
Anlægsinvesteringer i alt
År
Potentiale (driftsbesparelse) i alt

2014
4.600.000
2014
-1.500.000

2015
3.679.200
2015
-4.000.000

2016
2.751.840
2016
-6.500.000

Samlet
investering
11.031.040
2017
-7.500.000

Kilde: Syddjurs Kommunes budget 2014

Det beregnede potentiale ved investering i velfærdsteknologi og telesundhed er allerede indlagt som
besparelser med 6,5 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. i 2017 og frem. Jævnfør de nationale strategier fra KL har
der i 2015 fortsat været fokus på at investere i teknologier som forflytningsteknologi, intelligente senge,
vasketoiletter og bedre brug af hjælpemidler generelt. Samtidig er der iværksat tiltag med digital
understøttelse af redskaber til tidlig opsporing af sygdom og funktionstab samt til digitalt understøttet
genoptræning.
Yderligere investering på området og vurdering af yderligere potentiale bør overvejes allerede i 2017, hvor
der vil være opnået flere erfaringer og dokumenterede effekter på området.
På baggrund af rådføring med KL’s Center for velfærdsteknologi, Fælles Servicecenter for Telesundhed,
samt ajourføring med nyeste viden på området vurderes udvikling og iværksættelse af følgende nye tiltag, at
kunne medvirke til effektivisering af personaledriften, samt højne kvalitet og selvhjulpenhed hos borgerne.








Virtuel hjemmehjælp/hjemmesygepleje/rehabilitering som videoopkald hvor plejepersonalet,
terapeuter m.fl. udskifter et fysisk besøg med et videobesøg hos borgeren.
Virtuelle besøg skaber mere tryghed, da hjælpen altid er nær. På samme tid er løsningen med til at
træne borgeren til selv at tage ansvar for eget liv og egen håndtering af sygdom. Virtuel hjemmepleje
medfører mindre tidsforbruget sammenlignet med almindelige besøg og ligeledes mindre køretid.
Flytbare sensorteknologier til bl.a. virtuelle tilsyn i plejeboliger og i eget hjem, så eksempelvis
demensramte og pårørende kan klare sig bedre i hverdagen og med mindre hjælp fra det
kommunale system.
Elektriske universalhygiejne- og påklædningsstole, der løser opgaver, der traditionelt udføres i
sengen. En elektrisk hygiejne- og påklædningsstol reducerer det samlede antal forflytninger og
sparer dermed tid for plejepersonalet, samtidig med at det gør hygiejnerutinerne mere sikre og
værdige for borgeren.
Hjælpemidler til demente borgere med det formål, at støtte og fremme dementes aktiviteter i
hverdagen, samt opretholdelse af funktionsniveau. Hjælpemidler kan bl.a. anvendes til at
kompensere for forskellige former for funktionsnedsættelse. For borgere med demens drejer det sig
især om hjælpemidler, der kan afhjælpe eller kompensere for svækkelse af kognitive funktioner som
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f.eks. hukommelse, stedsans eller orientering. Hjælpemidler skal bidrage til at opretholde den
dementes selvstændighed og handlemuligheder samt medvirke til at udsætte indflytningen i
plejebolig.

5.12 Hjælpemidler
Figuren herunder illustrerer udviklingen i økonomien på hjælpemiddelområdet for perioden 2012-2015. I
perioden 2012 til 2013 er udgifterne faldende, men i 2014-2015 er der sket en stigning i udgiftsniveauet.
Stigningen er især relateret til udgifter til de personlige hjælpemidler, især inkontinenshjælpemidlerne.
Figur 11. Udgifter til hjælpemiddelområdet – regnskab 2012-2015.
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ilde: Syddjurs Kommunes regnskaber 2012-2015

Udgifter til personlige hjælpemidler er opgjort excl. udgifter til høreapparater (der fra 2013 er overgået til
regionalt regi) samt handicapbiler.
Det forventes, at indsatser på inkontinens- og virtuel pleje vil kunne medføre en besparelse på 1 mio. kr.
Denne besparelse er allerede indlagt i forbindelse med anlægsbudgettet til området i budget 2014.

5.12.1 Inkontinens
Der er iværksat en række forebyggende tiltag på inkontinensområdet. Tiltagene skal bl.a. forbedre
livskvaliteten for borgere med inkontinens, samt nedbringe omkostninger til borgere, der anvender
inkontinenshjælpemidler. Den iværksatte indsats med træning af inkontinente, er finansieret af
ældrepuljemidler.
Der planlægges brug af velfærdsteknologiske løsninger til at nedbringe udgifterne til hjælpemidler f.eks.
bleer.

5.13 Plejeboliger
Der er i forbindelse med nærværende budgetanalyse blevet udarbejdet en plejeboliganalyse, som belyser
behov for plejeboliger baseret på fremskrivning af den seneste befolkningsprognose og opgørelsen over
ventelistemønstre for 2015 og 2016. Tallene herfor er sammenholdt med det nuværende antal plejeboliger
samt allerede planlagte udbygninger på området.
På baggrund af analyse og vurdering gennemført i 2015 af Kuben Management A/S og denne opdaterede
analyse indstilles det, at en dækningsgrad for udbygning af plejeboliger lige under de 14 % er passende.
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Analysen synliggør, at ændring af nuværende plejeboligstruktur er mulig uden mærkbare konsekvenser for
kapaciteten på området. En realisering af den vedtagne besparelse på 8 mio. kr. i 2018 vil være mulig.
såfremt man nedlægger de nuværende plejeboliger Ringparken i Ryomgård, samt afventer med opførelse af
en nyt og større plejecenter på stedet, indtil der foreligger en ny tidsplan for yderligere udbygning på
plejeboligområdet i forbindelse med ibrugtagning af de nye plejeboliger i Rønde og i Kolind.
En udfasning af Ringparkens plejeboliger i hhv. 2017 eller 2019 er beskrevet som realistiske muligheder i
forhold til at opretholde en passende dækningsgrad på plejeboligkapacitet frem til år 2022. En udfasning
allerede i 2017 vil dog medføre et fald i plejeboligkapacitet til under 13%, indtil udbygningerne i Rønde og
Kolind er gennemført til ibrugtagning i 2019.

5.13.1 Driftsøkonomisk analyse på plejeboligområdet
Der er i maj 2016 blevet gennemført en driftsøkonomisk analyse på plejeboligområdet. Analysen omfatter en
vurdering af en række parametre af betydning for den løbende driftsstyring af området, og giver flere
anbefalinger til fortsat stabil og balanceret driftsøkonomi på området. Analysen omfatter endvidere en mindre
benchmarkanalyse. Ved en sammenligning af budgettildeling pr. plejebolig med en række
sammenligningskommuner ses det, at Syddjurs Kommune ligger væsentligt lavere.
Tabel 16. Sammenligning af budgettildeling pr. plejebolig.

Udgifter pr.
plejebolig

Syddjurs
Kommune
1)

Kommune
1 2)

Kommune
2 3)

Kommune
3 4)

Kommune
4 5)

Kommune
5 6)

Kommune
gennemsnit

356.000

432.000

391.000

417.000

392.000

362.000

399.000

Kilde: Opgørelser fra BDO-rapporten ”Forbedret driftsøkonomi” for Syddjurs Kommune 2016
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Oplyst af Syddjurs Kommune. 2016-priser
Udgifter til cafe, samværsgruppen og øvrig drift er udeladt. 2016-priser.
Tallet er baseret på tildeling til et plejecenter. Kommunen tildeler i pakker, men er her baseret på aktuel sammensætning af beboere. 2015-priser.
Tallet omfatter normale plejeboliger. 2015-priser.
Tallet er baseret på tildeling til et plejecenter. Kommunen tildeler i pakker, men er her baseret på aktuel sammensætning af beboere. 2015-priser.
Tallet er af BDO korrigeret for leve-bo koncept og specialfunktioner er udeladt. 2015-priser.

Endvidere ses det, at personalesammensætningen i Syddjurs Kommunes plejeboliger, er kendetegnet ved
en lavere andel af sygeplejersker i forhold til sammenligningskommunerne.
Tabel 17. Personalesammensætning i plejeboliger.
Personalesammensætning
Viborg
Randers
Silkeborg
Næstved
Syddjurs
Kommunegennemsnit

Sygeplejersker

SOSU-assistenter

SOSU-hjælpere m. fl.

3
3,3
8
2,5
2,1
3,8

40,5
35,5
30,9
39,3
39,4
37,1

59
61,2
61,2
58,3
58,5
59,6

Kilde: Opgørelser fra BDO-rapporten ”Forbedret driftsøkonomi” for Syddjurs Kommune 2016

Der er sket en stigning i plejehjemsbeboerens forbrug af sundhedsydelser målt på antal henvendelser til
almen praksis. Tilsvarende ses en stigning i antallet af indlæggelser/genindlæggelser for denne gruppe.
Udvikling i profilen af plejehjemsbeboere viser derved, at beboerne fra 2008 til 2014 er blevet mere syge og
generelt mere svagelige end tidligere (Analyse fra KL marts 2016 v. Bodil Holbech Hansen og Mette
Rosenbeck).
Ovennævnte giver en indikation af, at personalenormeringen i kommunens plejeboliger er i underkanten, og
at der ved en eventuel udvidelse bør satses på mere sundhedsfagligt personale.
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6. Forslag
I dette afsnit vurderes, på baggrund af nøgletal og analyse, mulige økonomiske potentialer inden for dels sundhedsområdet og dels ældreområdet.

6.1 Sundheds- og Ældreområdets økonomiske potentialer og forslag til besparelser
Den stigende andel af ældre i befolkningen og den stigende efterspørgsel på kommunale sundhedsydelser udfordrer ressourcer og kompetencer. I
forbindelse med budgetanalysearbejdet er følgende indsatsområder identificeret med henblik på, at øge produktiviteten og effektivisere arbejdsgange,
samt at sikre gode sammenhængende forløb for borgerne på tværs af sektorer og på tværs af organisatoriske enheder inden for Sundhed og Omsorg.
På Ældreområdet har Syddjurs Kommune markant lavere udgifter end både gennemsnitsudgifterne for Region Midtjylland, samt landsgennemsnittet.
Dette er med til at tydeliggøre, at det er vanskeligt at finde yderligere besparelsesmuligheder, da mange initiativer allerede er iværksat.
På baggrund af analyse af økonomi – og aktivitetsdata vedr. en række sundhedstilbud fremgår det, at Syddjurs Kommune har et lavt forbrug pr.
indbygger til aktivitetsbestemt medfinansiering i forhold til de valgte sammenligningskommuner samt i forhold til landet som helhed.
Kommunens ansvar er, at bidrage til en optimal udnyttelse af det samlede sundhedsvæsen, samt at sikre et tilstrækkeligt kommunalt
sundhedsberedskab med henblik på i samarbejdet med almen praksis:



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

Syddjurs kommune har igennem de senere år iværksat en række aktiviteter og styrket det kommunale sundhedsberedskab for at leve op til
ovenstående. Antallet af forebyggelige indlæggelser peger i samme retning i og med, at der over de seneste år sket et fald i udviklingen, hvilket er
positivt, taget i betragtning af, at antallet af ældre stiger.
Antallet af genindlæggelser af ældre over 65 år viser imidlertid en mere foruroligende udvikling, hvor der fra 2014 til 2015 er sket en stigning. Som
tidligere nævnt antages det, at antallet af genindlæggelser er påvirket af den lave normering på sygeplejen i kommunen, da der er få sygeplejersker til
at tage sig af borgerne, når de kommer hjem fra sygehuset. Antallet af sygeplejersker pr. 1.000 indbyggere over 65 år, er absolut det laveste i Region
Midtjylland. Der vil i nedenstående forslag indgå en opnormering af hjemmesygeplejen med henblik på, at reducere antallet af genindlæggelser.

25

Tabel 18. Forslag.
Nr.

1.

2.

Forslag
Tandplejen

Strukturændringer
plejeboliger Scenarie 2a nedlæggelse af
Ringparkens
plejeboliger i 2017 i
forbindelse med den
vedtagne
udbygningsplan for
boliger i Rønde og
Kolind.

Formål og beskrivelse
Reduktion af udgifter
forårsaget af faldende
børnetal.

Ringparkens plejeboliger er
kommunens ældste
plejeboliger og
indretningsmæssigt ikke de
bedst egnede til formålet.
Renovering af dagcenter
Ringparken, herunder
inddragelse af det tidligere
produktionskøkken på
stedet til ny og mere
rummelig centersal.
Målet er at skabe bedre
rammer for en række
brugerstyrede og
netværksdannende
aktiviteter og
sundhedsfremmende tiltag
for de mange ”yngre” ældre
i området. Denne
renovering forventes
igangsat allerede i 2016.

Effekt
Tilpasning – Ingen
konsekvens for kvaliteten

Der vil være ledig
boligkapacitet, der kan
bruges til andet formål.
Ved at gøre brug af
mulighed beskrevet under
”potentiale” vil en
besparelse kunne
fremskyndes til 2017.
.

Forudsætninger
Kan umiddelbart
iværksættes.
Den personalemæssige
konsekvens skønnes at
blive en reduktion på 0,4
fuldtidsstilling.
Oplægget til
strukturændring
forudsætter en politisk
proces og stillingtagen
samt involvering og
høring i Ældreråd.
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 - under
hensyntagen til beboere
og pårørende.
Der skal endvidere
planlægges en proces
for medarbejderne, der
skal sikres ansættelse i
det nye
plejeboligbyggeri i
Rønde eller Kolind.
Den personalemæssige
konsekvens skønnes at
blive en reduktion på 5
fuldtidsstilling i 2017.

Potentiale*
-200

Besparelse fra 2018 på 8 mio.
kr. på plejeboligområdet er
allerede indarbejdet.
Mulighed:
Gradvis udfasning af
plejeboliger i Ringparken i
2017-2018. Visitation til
området stoppes fra oktober
2016.
Det forventes, at der vil kunne
indhentes en besparelse på 2
mio. kr. i 2017 og det
resterende i 2018, såfremt
Rønde Plejecenter er
indflytningsklar i 2018.
-2.000
i 2017
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Nr.

3.

Forslag
Reduktion
serviceniveau
hjemmepleje –
rengøring hver 3. uge

Formål og beskrivelse
Syddjurs Kommune
prioriterer den
kompenserende personlige
pleje til de svageste ældre
samt den rehabiliterende
indsats, hvor borgerne har
et potentiale for bedre at
mestre deres liv helt eller
delvist uden hjælp fra
kommunen.
Muligheden for at reducere
serviceniveauet relaterer
sig derfor til den praktiske
rengøringshjælp.
Et ændret serviceniveau for
rengøring kan opdeles i 2
forskellige brugergrupper.
a. Borgere der kun
modtager hjælp til
rengøring
b. Borgere der udover
hjælp til rengøring
også modtager
hjælp til personlig
pleje.

Effekt
Sparede timer medfører
reduceret service på den
praktiske hjælp, men
uændret service på den
personlige pleje.

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

Potentiale*
-2.000

Den personalemæssige
konsekvens skønnes at
blive en reduktion på 5,5
fuldtidsstillinger.

*Beløb angives i 1.000 kr. Der sættes – foran reduktionsbeløb
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