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1. Indledning og proces
Syddjurs Kommune har besluttet at gennemføre en budgetanalyse af det kommunale ejendomsområde til
brug for processen omkring udarbejdelse og beslutning af budget 2018.
Af det godkendte kommissorium for projekt ”Ny organisering af bygningsdriften i Syddjurs Kommune Projekt Ejendomscenter” fremgår, at målet forudsættes at være etablering af én samlet ejendomsenhed i
Syddjurs Kommune. Formålet med analysearbejdet har været at komme med forslag til en eller flere modeller for, hvordan den kommunale ejendomsdrift i Syddjurs Kommune kan samles, idet der er en forventning om at en central organisering af bygningsdriften i Syddjurs Kommune – med decentral udførelse af
opgaverne - vil:
•
•
•
•
•

Frigøre ressourcer fra udgifter på mursten til flere udgifter til service og velfærd
Optimere ejendomsdriften og udnytte ressourcerne bedre
Skabe gode rammer for kommunens kerneopgaver
Øge faglighed, kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen
Løsrive tid til ledelse og udførelse af kommunens velfærds- og serviceopgaver

Hensigten med budgetanalysen har været at analysere alternative udformninger af en central organisering
samt få analyseret, hvorvidt det er sandsynligt at en ændret organisering af opgaveløsningen vil resultere i
reelle effektiviseringer kombineret med forbedringer i opgaveløsningen. Analysearbejdet har derfor sigtet
mod at:
•
•
•
•

Etablere et solidt beslutningsgrundlag for valg af fremtidig model for opgaveløsning på ejendomsområdet i Syddjurs Kommune
Opstille en eller flere modeller, der alle sigter på at opnå en effektivisering på ejendomsområdets,
men som adskiller sig i forhold til opgave- og ejendomsafgrænsninger, styringsmodeller etc.
Inddrage og involvere berørte ledere og medarbejdere i analyseprocessen, således at alle relevante vinkler og synspunkter kommer til at indgå i beslutningsgrundlaget
Etablere et grundigt datagrundlag omkring økonomi, opgaver og ejendomme, således at den nye
organisering har en realistisk mulighed for at indhente varige effektiviseringer og samtidig sikre en
stabil fremadrettet drift

Det har været en central del af analysearbejdet at få skabt en bred inddragelse af ledere og medarbejdere, der enten i det daglige arbejder med kommunal ejendomsdrift eller som er ansvarlige for de kommunale opgaver, som foregår i ejendommene. Inddragelsen er foregået ved gennemførelse af:
•
•
•

Arbejdsgruppemøder, hvor bl.a. datadelen er udarbejdet, verificeret og drøftet
Workshops med deltagelse af serviceledere, servicemedarbejdere, skoleledere, institutionsledere
mv. fra kommunens forvaltningsområder, hvor ledelsesmæssige og opgavemæssige fordele og
ulemper ved forskellige former for omlægning blev drøftet
Styregruppemøder, hvor den / de foreslåede modeller for omlægning af ejendomsdriften er behandlet
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Afrapporteringen er opbygget således, at der i kapitel 2 gives et overordnet resume af projektets analyseresultater. Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af nogle tværgående karakteristika knyttet til den nuværende opgaveløsning på ejendomsområdet i Syddjurs Kommune, mens kapitel 4 sammenfatter det ressourceforbrug, der knytter sig til ejendomsopgaverne. En nøjere gennemgang af ressourceforbruget er
gennemgået i det særskilte Bilag 1.
I kapitel 5 præsenteres forslaget til ny organisering af den samlede bygningsdrift i Syddjurs Kommune.
Som del af analysearbejdet har været arbejdet med forskellige modeller for organisering af ejendomsrådet. På baggrund af inputs fra styregruppen og fra de workshops, der blev holdt med repræsentanter fra
de forskellige fagområder, tager forslaget til ny organisering af ejendomsområdet udgangspunkt i en model, der på den ene side rummede potentiale for et kvalitativt og effektiviseringsmæssigt løft af opgaveløsningen på ejendomsområdet, men som på den anden side anerkender de decentrale institutioners behov
for fleksibilitet og høj grad af tilstedeværelse af tekniske servicepersonale. Forud for modelbeskrivelsen har
der som nævnt været en bred involvering af decentrale ledere og tekniske servicemedarbejdere. Dialogen
med områderne har taget afsæt i, hvorledes en ny organisering af ejendomsområdet konkret kunne udformes på en hensigtsmæssig måde i Syddjurs Kommune. Tilbagemeldingerne på workshops/dialogmøderne
har indgået som centrale bidrag i formuleringen af modelforslaget, herunder de principper hvorpå det hviler.
I kapitel 6 gennemgås de økonomiske potentialer, der vurderes at være knyttet til den foreslåede organisering af ejendomsområdet.
I det afsluttende kapitel 7 præsenteres Reflexios forslag til de forberedelses- og implementeringsaktiviteter, der med fordel kan igangsættes efter, at der eventuelt politisk er truffet beslutning om ny organisering
af det samlede ejendomsområde.
Endvidere henvises til Bilag 1, som er analysens supplerende datanotat. Her redegøres uddybende for de
gennemførte dataanalyser af de samlede udgifter på ejendomsområder i Syddjurs Kommune samt antallet
af ejendomme og relaterede kvm, der indgår i den aktuelle ejendomsportefølje.

2. Sammenfatning
Analysen viser, at Syddjurs Kommunes ejede ejendomme udgør ca. 157.000 kvm., fordelt på ca. 130 ejendomme. De mange ejendomme udgør en betydelige værdi for Syddjurs Kommune, ligesom det samlede
ejendomsområde udgør en stor årlig udgift for kommunen. I 2016 blev der således anvendt ca. 86,5 mio.
kr. til drift og vedligehold af de kommunale ejendomme, svarende til en gennemsnitlig udgift på ca. 550
kr./m2.
De samlede udgifter dækker over en række forskellige udgiftstyper, aktiviteter og opgaver, hvor beslutninger og prioriteringer aktuelt er fordelt på en lang række organisatoriske enheder og aktører i kommunen.
Det gør ejendomsområdet relevant – og styrings-/effektivitetsmæssigt interessant – idet den aktuelle volu-
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men, organisering og indholdsmæssige prioritering potentielt kan dække over ganske væsentlige potentialer for både udgiftsreduktioner og kvalitetsmæssige forbedringer. Ikke mindst i forhold til at kunne tilbyde
ejendomsservice til alle kommunens ejendomme og ejendomsbrugere, da det kun er en del af de nuværende ejendomme, der har tilknyttet teknisk servicepersonale.
Analysen viser også, at ejendomsområdet aktuelt dækker over ganske mange forskellige sæt ”lokale”
praksisser på de forskellige fagområder i Syddjurs Kommune. Det gælder på det strategiske niveau, i forhold til den overordnede styring af ejendomsmassen, og de værdier bygningerne udgør, og i forhold til en
samlet optimering og styring af, hvordan kommunens samlede ejendomsmasse og -økonomi anvendes
bedst muligt. De mange aktører og den spredte organisering af området medfører bl.a., at der ikke foretages en systematisk og samlet forvaltning og prioritering af de ressourcer, der dels investeres i udbygninger
og ombygninger, dels løbende anvendes i ejendomsdriften. Styringen på området synes således mere baseret på, at bygninger er en enkeltstående ramme for kommunens opgaveløsning, men ikke et selvstændigt fokus- eller politikområde, hvilket gør det vanskeligt at planlægge og gennemføre samlede arealoptimeringer.
På baggrund af analysen præsenteres et forslag til en ”Syddjurs-model” for en ny organisering af ejendomsområdet. Med modellen lægges op til en samlet og sammenhængende organisering af ejendomsområdet, der skal sikre et nyt perspektiv på ejendomsadministrationen, hvor effektiv arealudnyttelse og opgavevaretagelse - i balance med fagområdernes behov og ønsker - giver nye og bedre muligheder for at anlægge et strategisk perspektiv på det samlede ejendomsområde, til gavn for den samlede Syddjurs Kommune. Samtidig vil modellen bidrage til, at der sker en mere effektiv disponering af kommunes afsatte
midler til drift og vedligeholdelse af ejendomme, ligesom modellen skal sikre, at alle ejendomme og ejendomsbrugere har adgang til kompetent og ressourceeffektiv ejendomsservice, -drift og vedligeholdelse.
I modelforslaget er opdeling af ejendomsdriften i geografier i Syddjurs Kommune et kerneelement. Den
nuværende decentrale prioriterings-, udfører- og beslutningspraksis betyder, at der aktuelt optimeres økonomi og personaleressourcer i små enheder på ejendomsområdet – ofte helt ned på ejendomsniveau. Det
vanskeliggør udnyttelse af stordriftsfordele, indkøbsoptimering og planlægning/disponering af vedligeholdsmidler i et længere tidsperspektiv. Til illustration blev der i 2016 indkøbt eksterne tjenesteydelser for i
alt 46,9 mio. kr. – ofte fordelt på mindre opgaver til ejendomme/områder, der aktuelt ikke har regelmæssig adgang til ejendomsservice. En del af disse udgifter vurderes at kunne disponeres mere optimalt i en
geografisk distriktsstruktur, hvor alle ejendomme får adgang til kvalificeret teknisk servicepersonale.
Den samlede model består derfor af to sammenhængende elementer: et strategisk niveau, der har fokus
på den overordnede optimering og styring af ejendomsmassen samt de værdier, som bygningerne udgør.
Og et geografisk opdelt udførende niveau, der har fokus på effektiv løsning af ejendommenes ejendomsog serviceopgaver. Modellen ændrer således på både budget- og personaleansvar samt organiseringen af
kommunens ejendomsopgaver i forhold til den nuværende praksis.
De gennemførte dialogworkshops gennem analysen med ledere og medarbejde på fagområderne viste, at
der er forskellige holdninger, ønsker og behov tilknyttet kommunens ejendomsadministration. Der er på
nogle områder en bekymring for, at en ændret praksis for styring og organisering af ejendomsområdet vil
påvirke den lokale ejendomsservice i negativ retning på den enkelte ejendom. I forlængelse heraf er be4

mærket, at det tekniske servicepersonale oftest kun bruger en del af arbejdstiden på egentlige ejendomsopgaver, idet en stor del af tiden anvendes på en række forskelligartede serviceopgaver. Dialogen har afdækket en bekymring for, at de mange serviceopgaver vil blive nedprioriteret fremadrettet, hvis personalet
overflyttes til en ny organisering, der har sit primære fokus på bygningsdrift.
Opmærksomhedspunkterne er meget relevante, og indgår med stor vægt i formuleringen af den nye model for organisering af ejendomsområdet. Konkret er opmærksomhedspunkterne adresseret gennem en
række af de bærende principper, der ligger til grund for den nye model. Det gælder princippet om at distriktsinddele de tekniske servicemedarbejdere i geografiske distrikter, men også princippet om, at medarbejdere også fortsat skal indgå i løsningen af de lokale serviceopgaver, på baggrund af de aftaler der laves
herom. Således er det et væsentligt element i den foreslåede model, at der etableres et fleksibelt samarbejde omkring løsningen af såvel ejendoms- som serviceopgaverne, idet sidstnævnte udgør en stor del af
medarbejdernes arbejdsopgaver, og er væsentlige for at ejendommene i bred forstand fungerer.
Ligeledes har dialogen afdækket en bekymring rettet mod eventuelle ændringer i det decentrale budgetansvar for udgifterne til det indvendige vedligehold, da denne budgetpost nogle steder er en integreret del
af den decentrale rammestyring af økonomien. Igen er det et relevant opmærksomhedspunkt, hvilket er
adresseret i den foreslåede model på den måde, at der som del af ejendomsenhedens budgetlægning foreslås afsat egentlige ”distriktspuljer”, hvorfra institutionsledere og ejendomsenheden i samarbejde lokalt
kan disponere i forhold til de oplevede og opståede behov.
Reflexio vurderer, at der foruden de kvalitative gevinster vil være en række økonomiske potentialer ved
Syddjurs-modellen. Det drejer sig både om driftsmæssige effektiviseringspotentialer, som estimeres til
mellem 1,6 og 3 mio. kr. samt potentialer for reduktion af ejede kvm. i Syddjurs Kommune, som estimeres
til mellem 0,8 mio. kr. og 4,2 mio. kr. Som det fremgår af kapitel 6, der uddybende redegør for de estimerede potentialer, er det samtidig vurderingen, at en realisering af potentialerne forudsætter en investering
på minimum 0,7 mio. kr. årligt. Det skal endvidere bemærkes, at Reflexio ikke har estimeret besparelser
på de aktuelle lønudgift til teknisk servicepersonale. Det må forventes, at der som minimum vil være brug
for de eksisterende personalenormering, når alle kommunens ejendomme fremadrettet skal serviceres.
Hvorvidt og i hvilket omfang der vil være behov for ansættelse at yderligere personale må afvente den endelige udformning og udmøntning af modellen samt en dyberegående analyse af de aktuelle indkøb af
eksterne tjenesteydelser, der må forventes at være den væsentligste finansieringskilde til eventuel udvidelse af den aktuelle normering.
Vælger Syddjurs Kommune at arbejde videre med den beskrevne model, foreslås det, at der helt fra starten af implementeringsfasen sker en bred involvering af de ledere og medarbejdere, der fremadrettet berøres af den nye model. Både af hensyn til involvering og sikring af ejerskab, men også for at få helt konkrete input til detailbeskrivelsen af den fremadrettede organisering og drift af ejendomsområdet inden for
rammen af det besluttede modelvalg. Det vil være en vigtig opgave indledningsvis i implementeringsfasen
at få konkret kortlagt de aktuelt udførte service- og ejendomsopgaver. Det skal sikre, at de nødvendige
serviceopgaver fortsat udføres i den ændrede model, og variationen i opgavefordelingen mellem serviceog ejendomsopgaver blandt det tekniske servicepersonale kan med fordel indgå i den videre planlægning.
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3. Den nuværende opgaveløsning på ejendomsområdet i Syddjurs Kommune
I dette afsnit beskrives de overordnede karakteristika ved den nuværende opgaveløsning på ejendomsområdet i Syddjurs Kommune. Afsnittet indledes med nogle korte, faktuelle beskrivelser af, hvordan henholdsvis de strategiske ejendomsopgaver og drift- og vedligeholdelsesopgaverne generelt varetages på
ejendomsområdet i dag. Derefter fremhæves en række overordnede og gennemgående karakteristika ved
den nuværende opgaveløsning på ejendomsområdet. Karakteristika som har været medvirkende afsæt for
udformningen af forslaget til ændret organisering af ejendomsområdet, ligesom karakteristikaene har indgået i vurderingen af modelforslagets effektiviseringspotentiale.

3.1 De strategiske ejendomsopgaver
Strategiske ejendomsopgaver omfatter opgaver knyttet til den overordnede forvaltning af kommunens
ejede og lejede ejendomsportefølje. Det gælder opgaver og beslutninger knyttet til konkrete dispositioner
om køb og salg af ejendomme, forberedelse og igangsættelse af nybyggerier, ombygninger og nedrivninger, men også opgaver knyttet til mere overordnede vurderinger af nuværende og fremtidige kapacitetsbehov, sammenholdt med den eksisterende ejendomsmasse.
Helt overordnet er det strategiske ansvar for kommunens ejendomme i Syddjurs Kommune udlagt til de
respektive fagudvalg, og de områder, der betjener de pågældende fagudvalg. I forhold til vurderinger og
beslutninger vedrørende kommunens ejendomsportefølje, er disse som udgangspunkt forankret i de enkelte områders specielle lokalebehov i hver enkelt situation. Det gælder både beslutninger om vedrørende
ejendomsporteføljen, men også ansvaret for eventuel optimering af kvm., lokaleudnyttelse, omflytninger
mv., samt principper for budgetlægning på ejendomsområdet.
Syddjurs Kommune har allerede samlet en række opgaver på ejendomsområdet i Team Ejendomme under
Veje og Ejendomme. Team Ejendomme står bl.a. for den overordnede vedligeholdelse af bygningernes
klimaskærme og de tekniske anlæg, ligesom afdelingen er intern bygherrerådgiver i forhold til gennemførslen af kommunens anlægsprojekter på ejendomsområdet. Udover vedligeholdelsesopgaverne, nybyggerierne og opgaverne vedrørende energioptimering, er der i den centrale ejendomsfunktion også igangsat
en række initiativer i forhold til at etablere et systematisk overblik over kommunens bygningsmasse, herunder udvikling af metoder til vurdering af ejendomsporteføljen. Ansvaret for strategi og koordinering mellem de forskellige aktører på området ligger dog fortsat som udgangspunkt i de enkelte udvalg og områder, der med afsæt i demografi, udviklingsønsker og nye behov udarbejder forslag om prioritering af ressourcer og indsatser og ejendomme. Ansvaret for strategiudarbejdelse og eventuel koordinering mellem
de forskellige aktører ligger ligeledes i de enkelte områder, ligesom den grundlæggende dispositionsret
omkring ejendommene er placeret hos områder og institutioner.

3.2 Drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme
Ansvaret for drift og vedligeholdelse af Syddjurs Kommunes ejendomme er delt mellem de enkelte områder og afdelingen Team Ejendomme under Veje og Ejendomme. Team Ejendomme har generelt ansvaret
6

for den udvendige vedligeholdelse af kommunens ejendomme (klimaskærmen) samt de tekniske anlæg (fx
elevatorer, ventilationsanlæg, varmeanlæg, tyverialarmer, ABA-anlæg mv.). Ansvaret for den indvendig/decentral vedligeholdelse er placeret hos ejendommenes brugeransvarlige, typisk de decentrale ledere
indenfor de enkelte områder.
Ansvars- og opgavefordelingen fremgår af ”Terræn og bygningsdrift ved kommunale ejendomme i
Syddjurs”, der beskriver opgavefordeling og årscyklus for de ejendomsrelaterede opgaver. I forhold til
Team Ejendommes ansvarsområder prioriteres opgaverne generelt efter behov mellem de enkelte bygninger, indenfor de økonomiske rammer der fastlægges politisk som del af budgetlægningen.
De decentrale ansvarsområder omfatter de indvendige vedligeholdelsesopgaver og på nogle områder
drift/pasningen af ejendommenes udearealer. Opgaverne omfatter en lang række drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver, der har meget forskellig karakter og omfang: mindre reparationer og udskiftning af
forskellige bygningsdele, vedligeholdelse af løst og fast inventar, udskiftning, vedligeholdelse og pleje af
indvendige døre, gulv-, væg- og loftoverflader mv.
I forhold til rengøringsopgaven er der foretaget et samlet udbud af rengøringsopgaven, idet de enkelte
decentrale institutioner dog kan fravælge at anvende den valgte leverandør. Disse institutioner har i stedet
valgt at ansætte egne decentrale rengøringsmedarbejdere.
For udearealerne blev det – som del af budgetaftalen for 2017 – besluttet, at en række tidligere udbudte
opgaver vedr. skolers og institutioners udearealer skulle løses af kommunens egen leverandør (Natur og
Vejservice). Der blev i forbindelse med insourcingen af opgaver vedr. udvendige arealer på skoler og institutioner indarbejdet en effektiviseringsgevinst på 215.000 kr. årligt. For andre institutioner (fx på det sociale område) varetages opgaverne knyttet til udearealerne decentralt, idet opgaverne nogle steder løses
med inddragelse af borgerne, fx som del af et tilbud om beskyttet beskæftigelse.
Finansieringen og budgetteringen af den indvendige vedligeholdelse er placeret under det enkelte fagområde – typisk decentralt på den enkelte institution, skole mv. På nogle områder er de decentrale vedligeholdelsesbudgetter en del af de anvendte tildelingsmodeller, mens vedligeholdelsesbudgettet på andre
områder er en del af en samlet rammebevilling. Den konkrete opgaveudførsel af de decentrale opgaver
sker i nogle tilfælde med bistand fra Team Ejendomme, som kan indgå med sparring og rådgivning i forhold til opgavernes udførelse.
De decentrale skoler, institutioner og afdelingers løsning af ”deres” ejendomsopgaver er forholdsvis forskellig: Nogle steder løses hovedparten af ejendomsdriftsopgaverne via egne tekniske serviceledere og medarbejdere, hos nogle steder løses opgaverne via en blanding mellem egne ansatte og eksterne leverandører, mens andre steder alene benytter sig af eksterne (og interne) leverandører (håndværkere, gartnere, Natur og Vejservice etc.), eventuelt suppleret med en vis opgaveløsning fra institutionernes faglige
medarbejdere. De steder, der har tekniske servicemedarbejdere ansat, er det også forskelligt, hvilke ansvar, beføjelser, ressourcer, opgaver og funktioner de tekniske serviceledere/medarbejdere konkret har.
I forbindelse med tidligere drøftelser omkring organiseringen af ejendomsområdet blev i 2015 besluttet, at
der kunne/skulle etableres frivillige samarbejdsaftaler mellem institutioner med – henholdsvis uden – tek7

niske servicemedarbejdere tilknyttet. Ideen var at etablere en række mere eller mindre formaliserede samarbejder omkring de tekniske serviceopgaver mellem institutioner, skoler, plejecentre mv. indenfor samme
geografi. De tekniske serviceledere/medarbejdere skulle fortsat referere til ”egen” institutionsleder, men
samtidig fik de øvrige institutioner inden for området mulighed for at ”tilkøbe” ydelser fra de tekniske servicemedarbejdere. Dialogen med et udsnit af kommunens ledere og medarbejdere har afdækket, at omfanget af ”det frivillige samarbejde” generelt ikke er udbredt, om end der dog også er konkrete eksempler
på, at der er etableret velfungerende opgavesamarbejder på tværs af institutioner inden for enkelte geografi. Som forklaring på frivillighedsmodellens manglende generelle gennemslagskraft er bl.a. peget på, at
strukturen ikke blev fulgt op af en tilstrækkelig incitamentsmodel for de lokale aktører, ligesom det er oplevelsen, at der generelt ikke har været fokus på at få modellen implementeret i praksis.

3.3 Tværgående karakteristika
Nedenfor er fremhævet et par væsentlige gennemgående karakteristika knyttet til den aktuelle ejendomsadministration i Syddjurs Kommune. Der er tale om gennemgående karakteristika på tværs af ejendomsadministrationen i Syddjurs Kommune, idet de fremhævede karakteristika er baseret på indtryk fra arbejds- og styregruppemøder, workshops, dialogmøder mv.
Det første tværgående karakteristikum knytter sig til det der ovenfor blev betegnet som de strategiske
ejendomsopgaver. Karakteristikaet vedrører den overordnede styring af ejendomsmassen, og de værdier
bygningerne udgør, og i forhold til en samlet optimering og styring af, hvordan kommunens samlede ejendomsmasse anvendes bedst muligt.
For de enkelte fagområder laves i forskelligt omfang analyser af arealbehov (for sektoren) og konkrete planer og beslutningsoplæg vedrørende tilpasninger og disponering af lokaler, mens tilsvarende strategier og
planer ikke udarbejdes for kommunen samlet. Den sektorielle eller områdemæssige forankring af kapacitetsanalyser, rokadeplaner mv. har den betydning, at der på samme tid kan investeres budgetmidler i en
konkret ejendom, mens der samtidig er prognoser og planer, der tilsiger, at ejendommen på længere sigt
ikke skal indgå i kommunens ejendomsforsyning. Ansvaret for strategi og koordinering mellem de forskellige aktører på området ligger på de enkelte fagområder. Det betyder dog ikke, at de enkelte områder og
afdelinger ikke samarbejder – fx yder Team Ejendomme også rådgivning om bygningsmæssige aspekter,
der snævert set falder uden for deres ansvarsområde (fx indvendige vedligeholdelsesarbejder). Og generelt synes der dog at være en god dialog mellem Team Ejendomme og de enkelte fagområder, både i forhold til den løbende dialog om forskellige bygningsmæssige aspekter, men også de mere langsigtede ejendomsønsker og -behov.
Den sektorielle forankring af kapacitetsanalyser, rokadeplaner mv. gør det imidlertid vanskeligt at vedligeholde et systematisk datagrundlag, som kan anvendes som fundament for beslutninger om udvikling af
den kommunale ejendomsportefølje, således at alene de bygninger, der fremover skal indgå i kommunens
ejendomsportefølje, prioriteres i forhold til genopretning og modernisering, mens andre sælges fra eller
nedrives. Udfordringerne knyttet til de mange aktører og den spredte organisering af området skal også
ses i sammenhæng med, at der ikke foretages en systematisk og samlet forvaltning og prioritering af de
samlede ressourcer, der løbende anvendes i ejendomsdriften. Styringen på området synes således mere
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baseret på, at bygninger er en enkeltstående ramme for kommunens opgaveløsning, men ikke et selvstændigt fokus- eller politikområde.
I Syddjurs Kommune er det derfor også vanskeligt at planlægge og gennemføre samlede arealoptimeringer (der fx indebærer at flere brugergrupper deles om samme areal), idet sådanne selvfølgelig skal tilpasses Syddjurs Kommunes særlige geografiske og bygningsmæssige profil, sektorområdernes servicemål mv.
Den områdemæssige forankring af ejendomsoptimeringen vanskeliggør endvidere opretholdelsen af et systematisk datagrundlag, som kan anvendes som fundament for beslutninger om udvikling af den kommunale ejendomsportefølje, således at alene de bygninger, der fremover skal indgå i kommunens ejendomsportefølje, prioriteres i forhold til genopretning og modernisering, mens andre sælges fra eller nedrives.
Tilsvarende med kommunens lejeaftaler, hvor der generelt ikke foreligger et samlet overblik over kommunens indgåede lejeaftaler.
De dialoger med ledere og medarbejdere, der har været omkring ejendomsprojektet, har generelt afdækket en bred enighed omkring relevansen af (også) at anlægge en strategisk tilgang til ejendomsområdet –
givet de værdier ejendommene repræsenterer, og den økonomi der løbende anvendes på området. Tilsvarende synes der også at være bred enighed om, at der i Syddjurs Kommune er potentiale for en bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme, ligesom der er flere positive tilbagemeldinger ift. også at kunne
betragte kommunens ejendomme som en fælles ressource, der i højere grad måske kan åbnes for flerfunktionelt brug
Det andet tværgående karakteristika knytter sig til det forhold, at Syddjurs Kommune generelt er præget
af en decentral prioriterings-, udfører- og beslutningspraksis i forhold til varetagelsen af en lang række af
opgaverne på ejendomsområdet. Ejendomsområdet dækker derfor sektor- og ressourcemæssigt over ganske mange forskellige sæt praksisser, da der historisk har været en tæt tilknytning mellem kommunens
sektorområder og områdernes ”egne” bygninger. I forhold til den indvendige vedligeholdelse, rengøring
mv. er der store frihedsgrader for den enkelte institution i forhold til at tilrettelægge opgaveløsningen. Det
gælder budget- og ressourcemæssigt og i forhold til at tilrettelægge opgaveudførelsen (via egne medarbejdere eller indkøb hos interne eller eksterne leverandører).
De relativ store frihedsgrader til at tilrettelægge og prioritere opgaveløsningen lokalt, afspejler sig også i
de indsamlede økonomiske data. De indsamlede økonomidata viser, at der er forskellige praksisser i forhold til at prioritere og disponere ressourcerne på i de forskellige ejendomme, herunder også fordelingen
mellem lønudgifter, varekøb og køb af tjenesteydelser. Nogle områder bruger en relativ høj andel af de
samlede udgifter på finansiering af tekniske servicemedarbejdere, mens andre bruger størstedelen af ressourcer på indkøb af varer og tjenesteydelser.
Den nuværende opgave- og ansvarsfordeling på ejendomsområdet giver stor fleksibilitet for den enkelte
institution, men omvendt betyder det også, at ansvaret er delt ud på en lang række aktører, hvilket synes
at resultere i et noget forskelligartet service- og kvalitetsniveau på tværs af kommunens ejendomme.
I forhold til kommunens klimapolitik og -mål, arbejdes allerede med en samlet, styret og koordineret driftsog vedligeholdelsesindsats. Erfaringerne fra andre kommuner tyder imidlertid på, at en central organise9

ring giver bedre muligheder for en strategisk og koordineret tilgang til energiledelse i kommunerne, herunder fx i forhold til investering i og drift af CTS-systemer, samlet overvågning af forbrugstal, efteruddannelse af teknisk servicepersonale, effektiv udnyttelse af energikonsulenter, modernisering af kommunale
ejendomme, effektive indkøb mm.

4. Ressourceanvendelsen på ejendomsområdet
Som del af analysen af ejendomsområdet er gennemført en dataindsamling, med det formål at tilvejebringe et samlet overblik over en række centrale data i forhold til den eksisterende ejendomsmasse. Et
samlet datagrundlag omkring den kommunale ejendomsportefølje kan være et væsentligt grundlag for at
kunne vurdere og evt. træffe beslutning om fokuspunkter i en lokal strategi for effektivisering og drift af
de kommunale ejendomme. Dette afsnit indeholder en opsummering af resultaterne fra den gennemførte
dataindsamling og -analyse, idet det samlede resultat er afrapporteret i et selvstændigt datanotat. Datanotat er vedlagt som Bilag 1.
Ejendomsområdet udgør – såvel nominelt samt relativt – en stor udgiftspost i Syddjurs Kommune. I 2016
er Syddjurs Kommunes udgifter til de kommunale ejendomme opgjort til ca. 86,5 mio. kr., og da Syddjurs
Kommune ejer alt ca. 130 ejendomme (dækkende ca. 157.000 kvm.) giver det en gennemsnitlig udgift på
ca. 550 kr./m2. Heri er indeholdt såvel udgifter der afholdes centralt af Team Ejendomme (fx udvendig
vedligeholdelse), og udgifter, der afholdes decentralt (fx indvendig vedligeholdelse), ligesom udgifterne
indeholder både varer og tjenesteydelser samt lønudgifter.
De samlede udgifter dækker over en række forskellige udgiftsområder og aktiviteter, hvor beslutninger og
prioriteringer er fordelt på en række organisatoriske enheder og aktører internt i Syddjurs Kommune. Det
gør ejendomsområdet relevant – og styrings-/effektivitetsmæssigt interessant – idet den aktuelle volumen,
organisering og indholdsmæssige prioritering potentielt kan dække over ganske væsentlige potentialer for
både udgiftsreduktion og kvalitetsmæssige forbedringer på ejendomsområdet. De indsamlede data giver
mulighed for en lang række relevante supplerende analyser, da der er mulighed for at komme helt ud på
”ejendomsniveau” med afsæt i nedenstående arkitektur for de indsamlede data.
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Figur 1: Samlet fordeling af udgifter på de udvalgte analyseparametre i 2016 - Samlet for Syddjurs Kommune

De største omkostningsbaser udgøres af forsyningsområdet (el, vand, varme, renovation, skatter), der udgør 23 pct. af de samlede omkostninger, mens ca. 10 pct. anvendes til indvendig vedligehold og 10 pct. på
udvendig vedligeholdelse. Også rengøringsområdet udgør en større udgiftspost, der dels består af løn til
egne rengøringsmedarbejdere, dels udgiften til den eksterne leverandør, der vandt kommunens samlede
udbud.
I forhold til udgiftsarterne anvendes langt størstedelen af de samlede udgifter til ejendomsdrift på tjenesteydelser, mens kun 5 pct. anvendes til varekøb.
Figur 2: Samlede udgifter fordelt på arter
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Opgøres udgifterne til drift, vedligehold og rengøring pr. m2, fordeler kommunens ejendomme sig som illustreret i nedenstående figur.
Figur 3 Illustration af spredning i enhedsomkostningerne til drift, vedligehold og rengøring
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Som det ses, er der forholdsvis stor spredning i enhedsomkostningerne. At udgifterne til ejendomsdrift varierer på tværs af ejendomme og ejendomstyper skal naturligvis også ses i sammenhæng med, at anvendelsen af ejendommene er vidt forskellig. De løbende driftsudgifter til eksempelvis en administrationsejendom og en daginstitution vil ikke være sammenlignelige, alene på grund af den forskellige intensitet i ejendommenes anvendelse. For ensartede ejendomme inden for samme politikområde kan forskelle i udgifter
pr. kvadratmeter i noget omfang givetvis forklares med bygningernes alder eller bygningstekniske- eller
vedligeholdelsesmæssige stand, men forskellene indikerer også, at institutioner har prioriteret deres ressourceforbrug til ejendomsdriften forskelligt. Forskellene kan dog også udtrykke et egentligt effektiviseringspotentiale.
Den aktuelle ressourceanvendelse på ejendomsområdet i Syddjurs Kommune er uddybet beskrevet i det
datanotat, der udgør analysens Bilag 1.

5. Ny model for organisering af opgaveløsningen
på ejendomsområdet
I det følgende beskrives de grundlæggende styrings- og indholdsprincipper i en ny model for opgaveløsningen på ejendomsområdet. Det har været afgørende at få skabt en tilpasset ”Syddjurs-model”, der tydeligt tager afsæt i både lokale målsætninger og ambitioner, men også opmærksomhedspunkter omkring
nærhed og fleksibilitet på ejendommene, der samlet kan sikre en levedygtig model i årene fremadrettet.
Modellen skal ses som en ny samlet model for Syddjurs Kommunes ejendomsadministration, der fremadrettet skal leve op til følgende overordnede mål:
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Figur 4: Fem grundlæggende målsætninger for den fremadrettede organisering og drift af ejendomsområdet i Syddjurs Kommune
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Som det fremgår, er der flere ligestillede hensyn omkring service, kvalitet og ressourcemæssig effektivitet,
der skal gå – og fungere – hånd i hånd. Det er i beslutnings- og implementeringsøjemed derfor en ambitiøs model, da den på en række centrale områder ændrer på både organisering og budget- og personaleansvar i forhold til løsningen af kommunens ejendomsopgaver.
Analysens kortlægning viser, at ejendomsområdet sektor- og ressourcemæssigt dækker over ganske
mange forskellige sæt praksisser, da der historisk har været en tæt tilknytning mellem kommunens sektorområder og områdernes ”egne” bygninger. I den nye model går fagområderne grundlæggende fra at være
”isolerede ejendomsejere” til at være ”geografiske ejendomsbrugere”, der med afsæt i tydelige samarbejds- og nærhedsprincipper forsat vil opleve en lokal indflydelse og servicering omkring udførelse af ejendomsopgaverne ud fra et nærhedsprincip, og hvor der vil være et udvidet strategisk fokus på service, drift
og vedligehold af kommunens samlede ejendomsportefølje.
Samtidig vil modellen bidrage til, at der sker en mere effektiv disponering af kommunes afsatte midler til
drift og vedligeholdelse af ejendomme, ligesom modellen skal sikre, at alle ejendomme og ejendomsbrugere har adgang til kompetent og ressourceeffektiv ejendomsservice, -drift og vedligeholdelse.
Nedenstående figur 5 viser den overordnede struktur i modelforslaget:
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Figur 5: Hovedelementer i forslag til ny organisering af ejendomsområdet

Opdeling i geografier er et kerneelement i modellen. Kortlægningen viser tydeligt, at Syddjurs Kommune
er generelt præget af en decentral prioriterings-, udfører- og beslutningspraksis i forhold til varetagelsen
af en lang række af opgaverne på ejendomsområdet. Det betyder, at der aktuelt optimeres økonomi og
personaleressourcer i små enheder på ejendomsområdet – ofte helt ned på ejendomsniveau. Det vanskeliggør stordriftsfordele inden for eksempelvis faglig personaleudnyttelse, indkøbsoptimering og planlægning/disponering af vedligeholdsmidler i et længere tidsperspektiv.
I 2016 blev der indkøbt ekstern bistand (af forskellig art) på samlet 46,9 mio. kr. til fremmede tjenesteydelser. Analysen indikerer, at en ikke ubetydelig del af disse midler anvendes på mindre opgaver i ejendomme/områder, der aktuelt ikke har regelmæssig adgang til ejendomsservice. Det vurderes, at en del af
disse udgifter vil kunne disponeres mere optimalt i en geografisk distriktsstruktur.
Distrikterne skal også været middel til et mål om et forstærket fokus på medarbejder- og kompetenceudvikling blandt det tekniske servicepersonale. De aktuelt mange stærke – og forskellige – medarbejderkompetencer skal sættes i spil og udnyttes bedst muligt. Modellen skal sikre, at det sker – med ejendomsopgaven i fokus - i et balanceret hensyn til det decentrale ledelsesniveau, der skal opleve en tilstrækkelig og
professionel ejendomsservice set i forhold til kerneopgaven og den enkelte konkrete ejendom.

5.1 De strategiske ejendomsopgaver i den nye model
Den centrale ansvarsplacering af ejendomsopgaverne skal ses som den grundlæggende strategiske platform, der skal give den centrale ejendomsenhed en tilstrækkelig gennemslagskraft til at tilføre ejendomsområdet et reelt strategisk perspektiv. Det vurderes, at den aktuelle volumen og opgaveportefølje tilsiger,
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at der er en række delopgaver med strategisk perspektiv, der med fordel kan varetages centralt. Disse opgaver vurderes at have strategisk betydning for Syddjurs Kommune som samlet koncern både økonomisk
men også i forhold til en fremadrettet optimal ejendomsportefølje, der understøtter kommunes demografiske udvikling, lige adgang til kvalificeret ejendomsservice for alle kommunens ejendomme samt prioriterede politikker og/eller investeringsområder bredt fortolket.
Det strategiske sigte dækker over en ambition foruden, at ejendomsenheden i et koncernperspektiv for
Syddjurs Kommune skal være ansvar for proces og resultatskabelse for de strategiske opgaver, der er placeret centralt jf. nedenstående:
Sammenhængen mellem det strategiske og det udførende niveau er illustreret i nedenstående figur 6:

Figur 6: Sammenhængen mellem det strategiske og udførende niveau

Den strategiske platform skal som en meget vigtig opgave udvikle og understøtte samarbejdsmodeller, der
på den ene side kan bidrage til at effektivisere det samlede ejendomsområde, men som samtidig kan understøtte brugernes lokale behov og dermed frigive tid og opmærksomhed til kerneopgaverne.
De centrale strategiske opgaver vil blandt andre være:

●

At optimere antallet af kommunale kvadratmeter og eksterne lejemål ved at forvalte bygningsporteføljens sammensætning og udnyttelsesgrad mere strategisk. Ved at arbejde målrettet med at
etablere et overblik over den samlede bygningsmasse (kommunale bygninger og eksterne lejemål)
og brugen af dem, vil det være muligt at reducere antallet af kvadratmeter i de kommunale bygninger og i de eksterne lejemål
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●

●
●
●
●

At etablere et opdateret - og tilstrækkeligt detaljeret - overblik over den samlede bygningsmasses
vedligeholdelsesstand, udnyttelsesgrad, anvendelsesfleksibilitet og forventet fremadrettet efterspørgselsgrad efter kvm fra den kommunale koncern
At etablere og vedligeholde et tilstrækkeligt detaljeret overblik og indblik i bygningernes totale
driftsøkonomi så det sikres, at Syddjurs Kommune får ”mere for pengene”
Udnyttelse af øgede økonomiske stordriftsfordele ved fx større og flere udbud og bedre udnyttelse
af rammeaftaler
At sikre bedre, billigere og fleksible lejeaftaler på eksterne lejemål set i lyset af detaljeret kendskab til eksisterende kapacitet på kort og længere sigt i kommunens egen ejendomsportefølje
Videns- og kompetencecenter for initiativer til understøttelse af igangværende og kommende
energi-, miljø og klimaforbedringer i Syddjurs Kommune

Umiddelbart omfatter modelforslaget alene de direkte ejendomsrelaterede ydelser, men det kan overvejes,
om yderligere opgavefelter indenfor ”Facility Management” skal tilføjes i efterfølgende faser (fx flådestyring, kantinedrift, madproduktion).
En væsentlig ændring ved den foreslåede model er, at ”ejerskabet” til kommunens ejendomme foreslås
overført til ejendomsenheden. Med ejerskabet til de kommunalt ejede bygninger, bliver ejendomsenheden
budgetansvarlig for de områder, der samles og flyttes til ejendomsenheden, jf. den foreslåede model.
Med ejerrollen følger et ansvar for optimering af bygningsporteføljen efter retningslinjer vedtaget af det
politiske niveau, hvilket på det lidt længere sigte kan ske gennem formuleret og udmøntning af en egentlig
Ejendomsstrategi for Syddjurs Kommune.
Nye eller ændrede lokalebehov for kommunens forvaltninger, sektorer og institutioner afdækkes og håndteres i samarbejde med forvaltninger og brugere, idet lokalebehovene søges tilgodeset på en måde, som
samtidig er optimal for kommunens samlede håndtering af ejendomsporteføljen.
Den centrale ejendomsenhed foreslås fremadrettet at koordinere ind- og udleje i Syddjurs Kommune. Herved sikres ensartethed på tværs af alle aftaler samt en forventet effektivisering af administrationen af indog udlejeområdet. En samling af kommunens arbejde med kontrakter vil kunne understøtte, at både de
juridiske, bygningsfaglige og forretningsmæssige aspekter af lejeaftalerne vurderes.
Med ejendomsenheden vil der centralt komme et øget fokus på ledelse af hele ejendomsporteføljen samt
på at administrere ejendomsområdet så effektivt som muligt. Det omfatter blandt andet fokus på tilpasning af arbejdsgangene til den nye organisationsform og opgaveportefølje samt på at have de nødvendige
oplysninger til at kunne indgå aftaler med driftsafdelingerne og institutionerne om ejendomsdriften. Særligt omkring aftalerne og den gensidige forventningsafstemning vil økonomisk og aktivitetsmæssig dokumentation være et væsentligt element i at skabe gennemsigtighed og gensidig forventningsafstemning.
Det er derfor også væsentligt, at de indsamlede data om kommunens udgifter til ejendomsdrift løbende
ajourføres og opdateres.
Der udføres aktuelt en række ejendomsrelaterede service- og vedligeholdsarbejder med særlig tilknytning
til det sociale område. Det indebærer, at det tekniske servicepersonalets primære funktion er social kontakt til og aktivering af sårbare borgere i forskellige former for beskyttet beskæftigelse gennem udførelse
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af udvalgte – og dertil egnede - ejendomsrelaterede service- og vedligeholdsarbejder. I hvilket omfang –
og på hvilken måde – disse opgaver hensigtsmæssig kan koordineres og udføres i samarbejde med den
centrale ejendomsenhed må bero på en nærmere analyse af dels opgavernes omfang, dels deres særlige
karakter.
Modelforslaget er udformet i forhold til at kunne efterleve de fem overordnede målsætninger der blev
nævnt indledningsvis. Samtidig er der i modelforslaget også søgt at tage højde for, at ledere og medarbejdere i Syddjurs Kommune i analyseprocessen har udtrykt en række opmærksomhedspunkter vedrørende
organiseringen af opgaveløsningen på ejendomsområdet. Opmærksomhedspunkterne er opsummeret i nedenstående figur:
Figur 7: Opmærksomhedspunkter vedrørende organisering af ejendomsområdet
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Det forhold, at der med den foreslåede model er der lagt op til en organisatorisk samling af TS-medarbejderne i en ny ejendomsenhed, er et af de temaer, der har været drøftet mest i de dialoger der har været i
analyseprocessen. Skolerne har i dag egne TS-medarbejdere ansat, mens de tekniske servicemedarbejdere
på plejecentrene er tværgående organiseret, idet medarbejderne dog fortsat i stor udstrækning har tilknytning til et konkret plejecenter. For såvel skoler som plejecentre tillægges den lokale tilknytning generelt stor værdi, fordi det opleves at give en nærhed og fleksibilitet for den enkelte institution. Det skal ses i
sammenhæng med, at de tekniske servicemedarbejderes opgaver er mangeartede og forskellige, idet man
lokalt tilrettelægger det konkrete arbejdsindhold.
I forlængelse heraf er bemærket, at det tekniske servicepersonale oftest kun bruger en del af arbejdstiden
på egentlige ejendomsopgaver, idet en stor del af tiden anvendes på en række forskelligartede serviceopgaver. Det kan både være faste opgaveklumper eller mere ad hoc opgaver, der konkret afhænger af de
aktiviteter, der foregår decentralt. Som eksempler på disse serviceopgaver kan fx nævnes diverse kørselsopgaver, inventarflytninger, drift af hjemmeplejens biler, mælkeordninger osv. Dialogen med ledere og
medarbejdere har afdækket en bekymring for, at de mange serviceopgaver vil blive nedprioriteret fremadrettet, hvis personalet overflyttes til en ny organisering, der har sit primære fokus på bygningsdrift.
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Opmærksomhedspunkterne er meget relevante, og indgår følgelig også med ganske stor vægt i formuleringen af den nye model for organisering af ejendomsområdet. Konkret er opmærksomhedspunkterne
adresseret gennem en række af de principper, der ligger til grund for den nye model. Det gælder først og
fremmest princippet om at distriktsinddele de tekniske servicemedarbejdere i teams og geografiske distrikter, så det i udgangspunktet er faste og kendte medarbejdere, der tilknyttes de forskellige ejendomme. De
tekniske servicemedarbejdere får således som udgangspunkt fortsat tilknytning til ”egne institutioner”,
hvormed ansvarsfølelsen i forhold de enkelte steder forventes at kunne bevares. Dertil kommer, at de
store/komplekse ejendomme i de enkelte distrikter (som fx skoler eller plejecentre) naturligt vil fungere
som de ”baser”, hvor det tekniske servicepersonale i distrikterne har deres fysiske udgangspunkt.
Som det vil fremgå af beskrivelsen nedenfor, lægges med modelforslaget op til, at de tekniske servicemedarbejdere også fortsat skal indgå i løsningen af de lokale serviceopgaver, på baggrund af de samarbejdsaftaler der laves herom. Modellen lægger op til, at der for hver institution laves en samarbejdsaftale, hvori
der bl.a. fastsættes en fleksibel og vejledende tidsramme til serviceopgaverne, som de decentrale ledere
kan prioritere opgaverne indenfor. Serviceopgaverne udgør aktuelt en stor del af medarbejdernes arbejdsopgaver, og opgaverne er væsentlige for at ejendommene i bred forstand fungerer.
Et andet væsentligt opmærksomhedspunkt har været modellens forslag om af flytte den budgetmæssige
beslutningskompetence omkring ejendomsudgifterne væk for det decentrale niveau. Aktuelt tildeles og
budgetlægges udgifterne til indvendigt vedligehold forskelligt, og i nogle tilfælde synes de decentrale budgetter i høj grad at være historisk betinget, og kun med en begrænset kobling til ejendomsfaglige kriterier.
Dette afspejler sig også i de indsamlede økonomiske data, der viser en betydelig forskel i de forskellige
ejendommes udgiftsniveau til ejendomsdrift.
Med den foreslåede model samles alle ejendomsrelaterede budgetter i den nye ejendomsenhed, hvorefter
de principielt udmøntes og disponeres på baggrund drifts- og vedligeholdelsesplaner for ejendommene og
udearealerne. Ved at se på opgaverne med ejendomsdrift på tværs af områder og institutioner kan der
opnås stordriftsfordele og bedre mulighed for at lade medarbejdere med de helt rigtige kompetencer udføre de enkelte opgaver. På den måde kan Syddjurs Kommune få ”mere for pengene”, ligesom de afsatte
midler kan anvendes klogt ved at kigge på tværs af ejendomme indenfor distrikterne.
I dialogen om ejendomsprojektet er tilkendegivet, at en sådan budgetmæssig samling kan indskrænke det
decentrale ledelsesrum, herunder de lokale muligheder for at prioritere opgaverne og disponere budgettet.
Modelforslaget søger at imødekomme dette, ved at der lægges op til en kontinuerlig dialog mellem ejendomsenheden og de decentrale ledere omkring drift- og vedligeholdelse af ejendommene, og ved at der
laves konkrete samarbejdsaftaler herom. Samtidig er det i modelforslaget lagt op til, at der i forhold til den
indvendige vedligeholdelse gælder nogle særlige vilkår, således at der lokalt også er mulighed for at disponere budgettet til ejendomsudgifter, som ud fra en snæver ejendomsfaglig vurdering ikke er nødvendige,
men som er meget relevante i forhold til institutionerne kan levere deres kerneydelser på en effektiv
måde. Som det vil fremgå af den uddybende beskrivelse af principperne, foreslås det konkret, at der som
del af ejendomsenhedens budgetlægning afsættes egentlige ”distriktspuljer”, hvorfra institutionsledere og
ejendomsenheden i samarbejde lokalt kan disponere i forhold til de oplevede og opståede behov.
Endelig har det været et gennemgående opmærksomhedspunkt, at der på de enkelte institutioner i dag er
et stort lokalt ejerskab til bygningerne, og at mange opgaver, aktiviteter og løsninger på ejendomsområdet
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er mulige, fordi ledere, ansatte og borgere sammen kan skabe lokale løsninger inden for en begrænset
økonomi. Flere har bemærket, at TS-personalets ejerskab til de lokale opgaver risikerer at blive mindre,
hvis de organisatorisk bliver en del af ejendomsenheden. I forlængelse heraf har flere tilkendegivet, at der
kan være risiko for, at medarbejderne havner i et krydspres mellem deres nye organisation, og de lokale
institutionsledere. Det gælder primært ift. prioritering af arbejdsopgaver på institutionen (fx mellem ejendomsopgaver og serviceopgaver) men også prioritering af opgaver mellem institutioner indenfor distriktet.
Også disse opmærksomhedspunkter er meget relevante, og har bidraget direkte til formulering af principperne for den nye model. Det gælder i forhold til fleksibiliteten i det aftalegrundlag, der foreslås at lægge
til grund for samarbejdet. Det er afgørende for en velfungerende dagligdag på institutionen, at der er fleksibilitet i den måde ejendomsydelserne leveres. Derfor vil det også være vigtigt, at de tekniske servicemedarbejdere får en tilknytning til den enkelte institution og får ansvarsfølelse i forhold det pågældende
sted, så opgaveløsningen tilpasses de konkrete forhold. Det er i forlængelse heraf også præciseret i principperne, at modellen skal rumme mulighed for at det aftales, at de tekniske servicemedarbejdere også
løser serviceopgaver på de enkelte institutioner, så den nuværende fleksibilitet i videst muligt omfang bibeholdes, ligesom der er lagt op til en løbende dialog mellem institutionslederen og den eller de ejendomsfaglige medarbejdere, der fysisk arbejder på skolen, plejecentret, institutionen mv.

5.3 Modelforslagets bærende principper
I lyset af de målsætninger der er formuleret for området, og de opmærksomhedspunkter, som dialogen
med en lang række af kommunens ledere og medarbejdere har afdækket, foreslås den nye organisering af
ejendomsområdet i Syddjurs Kommune baseret på følgende principper:

Princip 1: Fokus på kerneopgaverne - både for institutioner og områder og for
medarbejdere på ejendomsområdet
Som tidligere fremhævet er dele af ejendomsområdet i Syddjurs Kommune i dag karakteriseret ved at
være decentralt organiseret, på en måde hvor en række opgaver og budgetter er forankret og placeret på
institutionsniveau. Det er i mange tilfælde den enkelte institutionsleder, der selv styrer og følger op på
ejendomsopgaverne, kontakter håndværkere ved mindre istandsættelser, kontakter fagområdet ved større
ombygninger, kontakter Team Ejendomme med ønsker til den udvendige vedligeholdelse mm. Skoler, plejecentre mv. har tilknyttet teknisk servicepersonale, som varetager en række af disse opgaver, idet dette
som udgangspunkt sker under ledelse af den lokale leder.
I den foreslåede model for fremadrettet organisering kan de faglige ledere fokusere på varetagelsen af de
forskellige faglige kerneopgaver, mens de ejendomsfaglige medarbejdere har som kerneopgave at sikre, at
kommunens ejendomme fungerer som gode rammer for de kommunale serviceopgaver.
Indførelsen af den nye model skal sikre øget fokus på kerneopgaverne på tværs af organisationen. Ejendomsenheden skal således koncentrere sig om ejendommene samt de relevante tilknyttede services, da
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det lige præcis er ejendommene, der ejendomsenhedens kerneopgave. På samme måde skal ejendomsenheden medvirke til at alle andre i organisationen kan koncentrere sig fuldt ud om deres kerneopgaver.
Hvad enten det er børnepasning, uddannelse, omsorg, sagsbehandling eller nogle af de mange andre opgaver kommunen varetager. Brugerne af bygningen skal således ikke længere bruge ressourcer på om
ejendommene fungerer, men kan koncentrere sig om de faglige opgaver, der er kernen for netop dem.

Princip 2: Samling af det faglige og økonomiske ansvar for alle kommunens
ejendomsopgaver
Et andet hovedprincip i modellen er, at ansvaret for alle ejendomsrelaterede opgaver og udgifter samles et
sted. Det giver optimale muligheder for at have overblik over kommunens samlede bygningsmasse og den
tilhørende økonomi, ligesom det giver en godt udgangspunkt for etablering af et ensartet vedligeholdsniveau i kommunens ejendomme. Samtidig vurderes en samling af ressourcerne at give mulighed for at få
mere ejendomsservice og -vedligeholdelse for de afsatte midler, og dermed størst mulig sikring af kommunens bygningsmæssige kapital.
Konkret foreslås at ejendomsenheden får ansvaret og budgettet på følgende områder:
•
•
•
•
•
•
•

Udvendig vedligeholdelse
Tekniske installationer
Udearealer
Indvendig vedligeholdelse
Alarm og sikring
Forsyning og affaldshåndtering
Rengøring

Princippet er væsentligt i forhold til at kunne opnå en række af de ambitiøse målsætninger, der er formuleret for ejendomsområdet. Det gælder målet om at levere en ensartet og bedre vedligeholdelsesstandard
for kommunens ejendomme, og i forhold til at effektivisere opgaveløsningen, så kommunen kan få mere
vedligeholdelse for de afsatte midler.
Princippet skal medføre en bedre planlægning og udnyttelse af ressourcer, og bidrage til at fjerne uhensigtsmæssige snitflader mellem forskellige ”budgetkasser”. En konsekvent samtænkning og planlægning af
eksempelvis den udvendige og indvendige vedligeholdelse, og de opgaver der varetages som en del af den
løbende drift, vil kunne give mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer til drift og vedligeholdelse.
Modellen vil således gøre det muligt at sammentænke den udvendige og indvendige vedligeholdelse, således at ejendommene i højere grad kan gøres ”vedligeholdelsesmæssigt færdige”.
Med en samling af det økonomiske og faglige ansvar for kommunens opgaveløsning bliver det muligt at
harmoniseret service- eller kvalitetsniveauer på tværs af ejendomme. Som tidligere beskrevet er institutionernes løsning af ejendomsopgaverne i dag forholdsvis forskellig: Nogle steder løses en stor del af ejendomsdriftsopgaverne via egne tekniske servicemedarbejdere (som fx på skolerne eller plejecentrene), andre steder løses opgaverne via en blanding mellem egne ansatte og eksterne leverandører, mens andre
institutioner udelukkende benytter sig af eksterne leverandører (håndværkere etc.). Tilsvarende er bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand også meget forskellig, og med det foreslåede princip, vil det i en
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periode være muligt at harmonisere kvaliteten og serviceniveauet på ejendomsområdet på tværs af institutioner med tilsvarende behov.
En samlet organisering giver mulighed for at anvende medarbejdere, maskiner, materiel og udstyr mere
effektivt. Modellens princip omfatter en samling af opgave- og budgetansvaret, hvorefter nogle opgaver
kan ”klumpes” indenfor de geografiske distrikter. En samlet og koordineret udførsel – eller bestilling – af
visse opgavetyper, på tværs af de kommunale ejendomme der er placeret i distriktet, vurderes at kunne
medføre væsentlige effektiviseringsgevinster, ligesom det kan bidrage til, at der opleves et ensartet kvalitetsmæssigt niveau på tværs af ejendomme.
I forhold til den indvendige vedligeholdelse indebærer princippet, at der lokalt også er mulighed for at
indgå i disponeringen af budgettet, idet der også vil skulle afsættes ressourcer til ejendomstiltag, som ikke
fremgår af de gennemførte bygningssyn. Konkret foreslås, at der som del af ejendomsenhedens budgetlægning afsættes egentlige ”distriktspuljer”, hvorfra institutionsledere og ejendomsenheden i samarbejde
lokalt kan disponere i forhold til de oplevede og opståede behov.

Princip 3: Drift og vedligeholdelsesplaner som grundlag for løsning af de ejendomsrelaterede opgaver – fleksibelt samarbejde om serviceopgaverne
Med ovenstående princip overføres de decentrale budgetter til drift og vedligeholdelse til den nye ejendomsenhed. Den enkelte institution skal imidlertid have sikkerhed for, at institutionen modtager de ejendomsdriftsydelser, der er nødvendige for, at den daglige kernedrift kan fungere.
Ejendomsenheden har ansvaret for ejendomsopgaverne, men det foreslås at det konkrete serviceniveau
på de enkelte ydelser aftales, så man så vidt muligt undgår diskussioner om service- og kvalitetsniveau i
det daglige.
Styringsmæssigt foreslås det, at samarbejdsaftalerne for de ejendomsfaglige opgaver er baseret på de
vedligeholdelsesplaner, der systematisk foreslås udarbejdet for alle kommunens ejendomme. I dag dækker
vedligeholdelsesplaner som udgangspunkt alene forhold vedrørende klimaskærmen og de tekniske anlæg,
men denne praksis foreslås udvidet til også at gælde den indvendige vedligeholdelse.
Generelt foreslås således, at de samlede ejendomsopgaver i højere grad planlægges langsigtet, og at prioriteringen af vedligeholdelsesmidlerne i højere grad sker efter objektive behov. Som det er fremgået af en
række af de dialoger der har været i ejendomsprojektet, har nogle af de opgaver, der vedrører indvendigt
vedligehold en særlig karakter. Området er et komplekst ejendomsfagligt område, hvilket kan gøre det
svært at definere præcise serviceniveauer og opgavebeskrivelser. Indvendigt vedligehold dækker både
over den daglige bygningsdrift, som fx løses af en teknisk servicemedarbejder, og over større reparationer/mindre ombygninger, som typisk udføres af eksterne leverandører. De konkrete behov for indvendigt
vedligehold varierer meget fra ejendom til ejendom og mellem institutionstyper, og nogle af opgaverne har
en karakter, som gør dem vanskelig at indarbejde i en langsigtet vedligeholdelsesplan. Det gælder fx opgaver der er nødvendige at gennemføre af hensyn til at kunne levere institutionens kerneopgave på en
hensigtsmæssig måde. Det foreslås derfor, at aftalerne på området for indvendig vedligeholdelse har en
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lidt mere overordnet karakter, så der er større frihed til at disponere over de ressourcer, der er til opgaverne.
Som det vil fremgå nedenfor, foreslås det at et af principperne i den nye organisering bliver, at også de
serviceopgaver som en række af de tekniske servicemedarbejdere i dag løser, også fremadrettet vil skulle
varetages af ejendomsenheden. Om end der lægges op til et tillidsbaseret, fleksibelt og pragmatisk samarbejde omkring serviceopgaverne, foreslås alligevel, at rammerne for udførelsen af eventuelle serviceopgaver indarbejdes i aftalerne mellem ejendomsenheden og de decentrale institutioner.
Serviceaftalerne vil for institutionstype definere eventuelle specifikke serviceopgaver og konkrete leverancer, suppleret med eventuelle lokale og institutionsspecifikke forhold/behov, som der skal tages højde for.
På denne baggrund udarbejdes en serviceaftale til hver institution, som vil danne grundlag for den daglige
leverance af ydelser fra ejendomsenhedens tekniske servicemedarbejdere.

Inden for serviceaftalen skal der være en vis fleksibilitet, så en institution fx kan vælge af prioritere nogle
ydelser ned og andre op. Det vil i udgangspunktet være faste medarbejdere indenfor distrikterne, der varetager den daglige opgaveløsning for distriktets institutioner. Det betyder, at det som udgangspunkt er de
samme personer, der møder op på institutionerne for at løse opgaverne, så der etableres gensidig tillid. De
tekniske servicemedarbejdere forventes at have basis på de store institutioner i et distrikt (fx skoler eller
plejecentre) og komme ud til de mindre institutioner, når der er behov herfor. For de små institutioner, der
ikke hidtil har en fuldtids teknisk servicemedarbejder tilknyttet, indgås aftaler mellem institutionen og distriktets medarbejdere om, hvordan det passer bedst, at medarbejderen er til stede. Det kan være på bestemte dage eller til bestemte opgaver.
Samarbejdet mellem ejendomsenheden og institutionerne foreslås baseret på skriftlige aftaler om økonomien, kvaliteten og organisationen af ejendomsdriften for de enkelte områder eller ejendomme. Arbejdet i
implementeringsfasen kan både vidensmæssigt og processuelt danne grundlaget for de fremtidige aftaler.
Den væsentlige udfordring i forhold til aftalerne kan være at finde en balance mellem de ressourcer, der
skal bruges på aftalerne, og indholdet i aftalerne. Da sigtet er at skabe tillids- og dialogbaserede aftaler vil
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det være essentielt med processer, der inddrager de relevante interessenter, men også at processerne giver reel værdi for alle parter. At skabe klarhed om økonomi, kvalitet og organisering - uden at det ender i
bureaukratiske arbejdsgange og rigide kontraktlignende forhold - vurderes at være et afgørende parameter for en succesfuld indførelse af en fælles organisering på ejendomsområdet. Øget bureaukrati, ufleksible løsninger for ejendommenes brugere og gensidig mistillid vil underminere de ønskede mål. Den foreslåede model skal bygge på tillid og mindst muligt bureaukrati. Det betyder gensidig, skriftlig forventningsafstemning og en flad, dynamisk struktur, der tager udgangspunkt i brugernes ønsker indenfor de økonomiske rammer. Bl.a. vil der være mulighed for at aftale, at de tekniske servicemedarbejdere også løser
serviceopgaver på de enkelte institutioner, så den nuværende fleksibilitet i videst muligt omfang bibeholdes.

Princip 4: Fælles organisering af teknisk servicemedarbejderne i geografiske
distrikter
En af de store gevinster ved at samle ejendomsdriftsopgaverne på tværs af områder og institutioner vil
være muligheden for at udnytte geografisk nærhed i opgaveudførelsen i langt højere grad, end det er muligt på de enkelte områder i dag. Der lægges derfor op til, at det bærende princip ved organisering af
ejendomsdriftsenheden er geografi og dermed decentral/lokal udførsel kombineret med central styring og
understøttelse.
Lokal udførelse og lokalt tilhørsforhold for de tekniske servicemedarbejdere vil således også fremover være
centrale kendetegn for ejendomsdriften i Syddjurs Kommune. Det skal dog i modsætning til nu være gældende for alle kommunens ejendomme. Den lokale drift baseres på et fagligt fællesskab for hele kommunen, hvor driften af ejendomme og servicering af brugerne er kerneopgaven. Et fagligt fællesskab, hvor
medarbejderne og deres forskelligartede kompetencer omkring ejendomsdrift er fundamentet for levering
af god kvalitet og service.
Antallet af distrikter skal defineres konkret i implementeringsfasen. Rettesnoren kan evt. være antallet af
institutioner eller medarbejdere (så der er ca. samme antal medarbejdere/institutioner i hvert distrikt), eller distrikterne kan være baseret på ”passende” geografiske områder indenfor kommunen.
Det foreslås, at der i hvert distrikt er en distriktsansvarlig koordinator, som har det overordnede ansvar for
de ydelser, der leveres i distriktet, herunder ansvar for kvalitet og brugertilfredshed samt ansvaret for distriktets personale. Samtidig vil det imidlertid være afgørende, at der samtidig sker en central styring af
leverancerne på overordnet niveau, således at der sikres ensartethed i serviceniveauer og ressourceforbrug på tværs af kommunen.
Der vil i implementeringsfasen kunne lægges vægt på, at funktionen med at arbejde på tværs af institutioner og områder skærpes fra start. Den geografiske optimering vil muliggøre en systematisering af arbejdet. Der vurderes at være store potentialer for kvalitetsløft og optimering knyttet til at etablere robuste
organisatoriske enheder på tværs af ejendomsområdet og udvikle en stærk servicekultur.

23

På det operationelle niveau skal ejendomsenheden have en servicekultur, som den grundlæggende tilgang
i opgaveløsningen. De ejendomsfaglige medarbejdere skal arbejde for at understøtte institutionerne i at
løse kommunens kerneopgaver bedst muligt. Det gælder både i forhold til at ejendommene fungerer som
gode fysiske rammer, men også i forhold til at understøtte skoler, plejecentre mv. med de aftalte serviceopgaver, som også er centrale for at ”husene fungerer”. Planlægningen af opgavevaretagelsen indenfor
distrikterne skal sikre robusthed og tage højde for, at der kan opstå sygdom og anden fravær. Dette skal
som udgangspunkt ikke påvirke institutionernes daglige drift. Det vil være afgørende, at der på tværs af
ejendomsenheden udvikles en servicekultur, hvor den grundlæggende tilgang i opgaveløsningen er, at de
ejendomsfaglige medarbejdere arbejder for at understøtte kerneforretningen bedst muligt.

Princip 5: Fortsat tilknytning af medarbejdere i særlig beskæftigelse
Der er i forskellig grad ansat medarbejdere i ”særlig beskæftigelse” på det tekniske serviceområde i
Syddjurs Kommune. En stor del af disse er ansat på mindre end fuld tid, og medarbejderne løser en lang
række forskelligartede service- og ejendomsopgaver i tilknytning til kommunens ejendomme. Ejendomsområdet spiller således allerede i dag en vigtig beskæftigelsesmæssig rolle i Syddjurs Kommune, hvorfor
det er et vigtigt princip for den foreslåede model, at der også fremadrettet er mulighed for dette.
Det vurderes, at en fælles ejendomsenhed i høj grad at kunne bidrage til fortsat at løfte kommunens samfundsmæssige ansvar ift. praktikpladser, fleksjob, kombijobs og rotationsjob. Dette kan drives og understøttes fra den centrale ejendomsenhed, men med decentral placering af medarbejderne i de enkelte distrikter eller på de enkelte ejendomme.

6. Vurdering af effektiviseringspotentialet knyttet
til ny organisering på ejendomsområdet
I en række af de kommuner, som gennem de seneste år har arbejdet med nye modeller for organisering
af ejendomsområdet, har det været muligt at udnytte kommunens ejendomme mere effektivt, ligesom det
har været muligt at effektivisere løsningen af de ejendomsrelaterede opgaver. De frigjorte ressourcer er
nogle steder omprioriteret og anvendt til at løse kommunens øvrige service- og myndighedsopgaver, mens
effektiviseringsgevinsterne andre steder helt eller delvis er blevet på ejendomsområdet, med målet om at
forbedre vedligeholdelsesstandarden i kommunens ejendomme.
I dette afsnit gennemgås Reflexios vurdering af, hvilke effektiviseringspotentialer der knytter sig til den
foreslåede nye organisering af ejendomsområdet i Syddjurs Kommune. I forhold til potentialeestimaterne
skal følgende generelle forhold bemærkes:
•

Det indgår i potentialeestimaterne, at der i Syddjurs Kommune allerede er gennemført en række
forskellige effektiviseringer på ejendomsområdet, ligesom besparelserne herfra i forskelligt omfang
er blevet indarbejdet i tidligere års budgetter. Det gælder fx besparelsen som følge af færre kvm.
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fra Budget 2016, insourcing af opgaveløsningen vedrørende udearealerne fra Budget 2017, samt
diverse besparelser som følge af rengøringsudbuddet mv.
•

Der er ikke forudsat besparelser i lønudgifterne til det tekniske servicepersonale som følge af den
ændrede organisering. En nærmere analyse i implementeringsfasen må afdække, i hvilket omfang
det vil være hensigtsmæssigt i stedet at ansætte yderligere teknisk servicepersonale til at dække
opgaveløsning på ejendomme, der ikke tidligere har haft teknisk servicepersonale tilknyttet, eller
om det tekniske servicepersonale opgavemæssigt kan aflastes på anden vis (fx ved at nogle opgavetyper løses i fællesskab på tværs af distrikterne). Når der i modellen er tilknyttet teknisk servicepersonale til alle ejendomme, kan det forventes, at en række ”småindkøb” af eksterne tjenesteydelser bliver unødvendige. Dermed spares en række udgifter, som også ville kunne finansiere ansættelsen af yderligere teknisk servicepersonale, hvis det vurderes som den mest effektive ressourceanvendelse.

•

I forhold til rengøringsområdet er estimeret en effektivisering for såvel den eksterne rengøring, og
den rengøring der udføres af kommunens egne medarbejdere. Fordelingen af effektiviseringspotentialet vil imidlertid afhænge af de strategiske valg der træffes ifm. genudbud af kommunens
rengøring i 2018. Der er med modellen ikke taget stilling til, om rengøringsopgaverne fremadrettet
skal løses via ejendomsenhedens egne medarbejdere i et internt rengøringskorps, eksterne leverandører eller en kombination heraf. Modellen rummer mulighed for alle varianterne, og det foreslås at beslutning herom træffes strategisk, ifm. udløbet af kommunens nuværende rengøringskontrakt i 2018.

•

Det samlede potentialeestimat er sammensat af en række delestimater knyttet til de beregnede
omkostningsbaser. Afhængig af hvilke effektiviseringsredskaber der konkret tages i brug, kan der
være interne forskydninger i, hvordan det samlede potentiale er sammensat. Men samlet set vurderes estimaterne robuste i relation til de praksisændringer, som modellen lægger op til. Det bemærkes, at de fulde potentialer må forventes at skulle realiseres over en årrække, hvorfor potentialerne har en stigende profil

Vurderingen af effektiviseringspotentialet består af to separate vurderinger. Dels en vurdering af, hvad den
centrale ejendomsstrategi effektiviseringsmæssigt kan bidrage med, dels en vurdering af effektiviseringspotentialet knyttet til udførelsen af driftsopgaverne.
Det er vigtigt at bemærke, at der efter Reflexios vurdering er sammenhæng med mellem den del af modellen, der vedrører arbejdet med udmøntning af en ejendomsstrategi, og de dele af modellen, der vedrører driftsorganiseringen. En samling af ressourcer (medarbejdere, kompetencer, budgetter) er således en
væsentlig forudsætning for at udarbejde og implementere en effektiv ejendomsstrategi.
De beregnede effektiviseringsestimater er baseret på;

●
●
●

Konsulenternes kendskab og konkrete erfaring fra andre kommuners effektiviseringer på området
Omfang og indhold i de omkostningsdata, der er udarbejdet for Syddjurs Kommune
Vurdering af aktuel administrationspraksis i Syddjurs Kommune
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De angive estimater er Reflexios vurdering for et realiserbart potentiale over en 3-årig periode. I lyset af
den aktuelle volumen i den samlede omkostningsbase og den aktuelle opgavevaretagelse anser Reflexio
det som en reel mulighed, at potentialet kan være større, når ejendomsenheden har konsolideret sit virke.
Det anbefales derfor, at der ved udgangen af 2018 og 2019 foretages en revurdering af de angivne potentialer med afsæt i det forgangne års erfaringer og fremdrift.
Realiseringen af potentialet vil kræve en målrettet indsats over en længere periode, hvorfor potentialet
generelt vurderes at være stigende over den angivne periode. I tilføjelse hertil skal dog også bemærkes,
at realiseringen af potentialet for det første år (fx 2018) kan være ambitiøst at skulle indfri i forbindelse
med den nye ejendomsorganisations opstart, hvorfor en ændret periodisering af potentialet over de 3 år
kan overvejes.
En række af de ”håndtag” eller effektiviseringsredskaber, som andre kommuner har anvendt i forbindelse
med effektivisering af ejendomsområder, er uddybet nedenfor.
Tabel 1: Effektiviseringsmuligheder på ejendomsområdet
”Effektiviseringshåndtag”

Uddybning

Fælles udbud og
bedre opgavebestilling

Fælles indkøb og udbud kan bidrage til bedre priser og en bedre styring. Dels i forhold til konkurrence, dels i forhold til
mere kvalificeret opgavebestilling. Samtidig kan der lettere stilles konsekvente krav til miljø og sociale hensyn, energioptimering mv.
Fælles udbud på mindre håndværkerydelser, dækkende eksempelvis brugen af eksterne vvs-firmaer, tømrere, elektrikere
mv. samt fælles udbud af ramme/indkøbsaftaler vedr. indkøb af byggemateriel i byggemarkeder kan være konkrete eksempler.

Standardisering og
harmonisering

Ved at harmonisere serviceniveauet skabes sammenlignelighed på tværs i organisationen, og de forskellige serviceniveauer,
der eksisterer i dag, kan justeres til et fælles niveau for ensartede opgaver. Harmonisering muliggør en strategisk prioritering af ressourcerne.
Med standardisering skabes mere ensartethed i leveringen af den enkelte opgave, hvilket giver et bedre grundlag for optimering, da opgaverne defineres klart. Flere medarbejdere vil være i stand til at udføre arbejdsopgaver, når der er klart definerede standarder for hvilke opgaver, der skal udføres.

Samarbejde på
tværs – geografisk
optimering

Et mere udbredt samarbejde på tværs vil kunne bidrage til effektivisering. Effektiviseringspotentialet ligger i at samle funktioner i teams, der fleksibelt kan varetage ejendomsdriften på tværs af udvalgte institutioner.
Ved at kigge på tværs af institutioner kan ressourcerne fordeles bedre, og opgaveudførslen kan om nødvendigt specialiseres. Etableringen af en teamstruktur eller lignende vil samtidig gøre det muligt at dække ind for hinanden ved sygdom og
ferie uden brug af vikarer mv.

Øget produktivitet
ved brug af ”Best
practice”

Beskrivelsen af opgaveløsningen på de enkelte fagområder viser potentialer ved at følge best practice. Det vil være naturligt at se på erfaringer og best practice og ved at dele erfaringer og gode ideer mere systematisk.

Minimering af
uhensigtsmæssige
snitflader

Eliminering af uhensigtsmæssige snitflader kan medføre en bedre planlægning og udnyttelse af ressourcer. Samtænkning
af udvendig og indvendig vedligeholdelse, renoveringer og ombygninger og den løbende drift gennem en samlet planlægning, vil kunne give mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer til drift og vedligeholdelse.
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Målrettet brug af
kompetencer

Et væsentligt element i at opnå effektiviseringsgevinster er at udnytte medarbejdernes ressourcer og kompetencer bedre,
så flere opgaver løses af medarbejdere med de rette kompetencer. Dels ved at udnytte medarbejdernes forskellige fagligheder, dels ved en fokuseret indsats på den store viden, som fællesskabet har, så kompetencer og opgaver matches. Initiativet understøtter effektiviseringerne under standardisering, geografisk optimering

I forhold til de driftsmæssige effektiviseringer, har Reflexio - med afsæt i den aktuelle praksis, ressourceopgørelsen og den foreslåede model for organisering – vurderet, hvilke muligheder der er for at effektivisere opgaverne knyttet til drifts- og vedligeholdelse af Syddjurs Kommunes ejendomme. De konkrete effektiviseringspotentialer er bl.a. knyttet til følgende overskrifter:

Mere strategisk indkøb af håndværkerydelser: Syddjurs Kommune anvender aktuelt en forholdsvis
stor del af udgifterne på ejendomsområdet til indkøb af eksterne håndværkerydelser. Effektiviseringspotentialet skal dels ses i sammenhæng med, at alle institutioner får tilknyttet teknisk servicepersonale. Beslutninger og disponeringer på ejendomsområdet forankres dermed hos ledere og medarbejdere, der har
ejendomme som kerneopgave. Derudover vurderes at være et potentiale knyttet til, i højere grad at indgå
og anvende rammeaftaler for forskellige opgavetyper indenfor den samlede ejendomsdrift. Rammeaftaler
vil både kunne etablere en konkurrence om priserne på det arbejde der udføres, og skabe bedre mulighed
for helhedstænkning i opgavetilrettelæggelsen. Begge dele kan bidrage til at Syddjurs Kommune kan få
mere vedligehold for pengene end man gør i dag. Som del af planlægningen af udbud af eventuelle rammeaftaler, skal endvidere fastlægges, hvilke eventuelle øvrige parametre, der skal indgå i udbuds- og indkøbsstrategierne, herunder om der i de konkrete indkøb skal ske en prioritering af både økonomiske betragtninger som andre hensyn eksempelvis i forhold til miljø, arbejdsmiljø, arbejds- og uddannelsesklausuler eller et særligt fokus på lokal jobskabelse m.m. Den konkrete udformning af rammeaftalerne skal ses i
sammenhæng med en nærmere vurdering af markedet, og forskellige muligheder for at opdele opgaverne
kan overvejes.
Indgåelse af rammeaftaler om håndværkerydelser kan tilrettelægges på flere forskellige måder. Rammeaftalerne kan fx opdeles på baggrund af geografi eller institutionstype, og opdelingen kan ske under hensyntagen til, hvor mange og hvor store leverandører, man ønsker at have på rammeaftalen. Udover at opnå
konkurrence om priserne kan en fordel ved en rammeaftale være, at det giver bedre mulighed for at inddrage de håndværkere, der skal løse opgaven, i planlægningen. En håndværksvirksomhed der fx ved, at
de har opgaven med at udføre alt malearbejde på en eller flere skoler igennem en længere periode, kan
således bidrage til planlægningen heraf, og dermed også få en bedre mulighed for at disponere sine ressourcer. Det sidste bør også udmønte sig i en bedre pris på den samlede opgave.
Samtidig skal dog også bemærkes, at enkelte kommuner har haft mindre positive erfaringer med anvendelse af rammeaftaler på håndværkerydelser, og det der derfor meget vigtigt, at der er stor opmærksomhed på den konkrete udformning af rammeaftalerne, herunder at der er fokus på at sikre gennemsigtige
priser, både for så vidt angår timepriser og priser for materialer.

Systematiske bygningssyn og vedligeholdelsesplaner: Der vurderes at være et effektiviseringsmæssigt potentiale knyttet til at videreudvikle og systematisere overblikket over behovet for vedligeholdelsesaktiviteter på kommunens ejendomme yderligere. Ved at gennemføre systematiske bygningssyn på kli27

maskærm, tekniske installationer og de indvendige bygningsdele kan udarbejdes en samlet vedligeholdelsesplan for kommunens ejendomme. En samlet plan, der kan afspejle en tværgående prioritering med
henblik på at anvende vedligeholdelsesmidlerne, hvor effekten vurderes at være størst og mest påkrævet.
Der vurderes at være et stort potentiale i knyttet til at gennemføre systematiske bygningssyn og lade disse
danne udgangspunkt for den tværgående prioritering af vedligeholdelsen. Ikke mindst i forhold til at styrke
kvaliteten i kommunens vedligeholdelsesindsats, og sikre at bygningerne gennemgås så ofte/systematisk,
at skader og fejl ikke får lov at vokse sig store. Effektiviseringen af det forebyggende vedligehold kan bl.a.
fremkomme ved, at det tekniske servicepersonale rutinemæssigt gennemfører bygningsgennemgange, og
at de fejl og svigt, der registreres, på den måde hurtigt kan blive indmeldt, prioriteret og håndteret. Med
et effektivt system til indrapportering og en struktureret indsats vil udgifterne til de ofte bekostelige følgevirkninger kunne reduceres væsentligt.
Med den foreslåede samling af ejendomsbudgetterne kan sikres, at midlerne prioriteres til de mest presserende opgaver, ligesom det med en samling i højere grad vil være muligt at udnytte de føromtalte rammeaftaler om håndværkerydelser. Ved at ændre opgaveplaceringen på ejendomsområdet, samles kommunens indkøb af håndværkerydelser i samme organisation, hvilket kan styrke mulighederne for at optimere
og professionalisere indkøbsopgaven, samt udvikle og implementere en hensigtsmæssig indkøbs- og udbudsstrategi, så kommunen får mest muligt drift og vedligehold for de afsatte budgetmidler.

Udnyttelse af samlingen af det tekniske servicepersonale: På længere sigt forventes det, at en
samlet fokus på ejendommens vedligeholdelsesstand, herunder behovet for forebyggende vedligehold, vil
kunne give driftsbesparelser. Effektiviseringen kan fx fremkomme ved, at det tekniske servicepersonale
løbende gennemfører en form for ”lette” bygningsgennemgange, og at de fejl, svigt og behov der registreres, systematisk blive indmeldt, prioriteret og håndteret. Med et effektivt system til indrapportering og en
struktureret indsats til afhjælpning, vil udgifterne til de ofte bekostelige følgevirkninger kunne reduceres
væsentligt.
Derudover er potentialet bl.a. knyttet til følgende forhold:
•
•
•
•
•
•

•

At fleksibiliteten blandt medarbejderne øges og der sker en ressourceudjævning på tværs
At der bliver bedre mulighed for faglig sparring og kompetenceudvikling
At der bliver bedre mulighed for udnyttelse af faglige kompetencer på tværs af ejendomme
Bedre muligheder for at være opdateret med kompetencekrav, teknologisk udvikling o. lign. og
bedre mulighed for effektiv udnyttelse af ressourcer
At fleksibiliteten ved sygdom, ferie, uddannelse og travle perioder øges
Større ensartethed i opgaveløsningen og udligning af ressourceskævheder imellem institutionerne,
herunder mulighed for at servicere institutioner/ejendomme, der i dag ikke har teknisk servicehjælp
at udnytte medarbejdernes ressourcer og kompetencer bedre, så flere opgaver løses af medarbejdere med de rette kompetencer. Dels ved at udnytte medarbejdernes forskellige fagligheder, dels
ved en fokuseret indsats på den store viden, som fællesskabet har, så kompetencer og opgaver
matches.
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Med modelforslaget bliver det at tilrettelægge opgaverne mere hensigtsmæssigt efter geografi på tværs af
fagområder, ligesom nogle opgaveområder kan specialiseres. I dag løses mange opgaver på de enkelte
institutioner af samme person, men med den foreslåede geografiske distriktsinddeling, vil det i langt højere grad være muligt at optimere og tilrettelægge opgaverne på tværs og i større teams. Samtidig vil modellen direkte understøtte mulighederne for udnyttelse af stordriftsfordele, herunder i form af mere effektiv udnyttelse af udstyr og maskinel.
Realiseringen af ovenstående potentiale kan understøttes af, at der over tid sker en standardisering og
harmonisering af opgaveløsningen, så der skabes mere ensartethed i leveringen af den enkelte service.
Harmonisering eller standardisering af serviceniveauet omfatter, at de forskellige serviceniveauer, der eksisterer i dag, kan justeres til et fælles niveau for ensartede opgaver. Hensigtsmæssigheden af dette vil givetvis blive opfattet forskelligt på de enkelte institutioner, men for kommunen som helhed, vurderes det
ikke desto mindre at være et væsentligt element i den samlede effektivisering.
Som det fremgår af tabellen nedenfor, er det vurderingen, at effektiviseringspotentialet i forhold til den
driftsmæssige effektivisering kan udgøre 1,6 mio. kr. i år 1, stigende til ca. 3 mio. kr. i år 3. De enkelte effektiviseringsredskabers anvendelsesmuligheder og forventede gennemslagskraft er vurderet med udgiftspunkt i dels den aktuelle praksis i Syddjurs Kommune, dels de beregnede omkostningsbaser for de forskellige opgaveområder. Der er således beregnet estimater for henholdsvis år 1, 2 og 3, hvilket med aktuel
beslutning omkring igangsættelse fra 1. januar 2018 vil dække over budgetårene 2018, 2019 og 2020.
Samtidig er det dog vurderingen, at der til realiseringen af effektiviseringspotentialet knytter sig nogle nye
opgaver, som ikke løses i dag. Fx skal der udarbejdes vedligeholdelsesplaner for også den indvendige vedligeholdelse, ligesom der vil skulle afsættes ressourcer til at koordinere opgaveløsningen i distrikterne. Til
opgaver som disse foreslås, at der afsættes særskilte ressourcer i ejendomsenheden. Omfanget skønnes
at udgøre minimum 0.35 mio. kr. årligt. I estimatet af det forventede effektiviseringspotentiale er der følgelig indarbejdet en årlig udgift på 0,35 mio. kr.
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Tabel 2: Samlet estimeret effektiviseringspotentiale:

Som det fremgår af tabellen ovenfor, er det vurderingen, at effektiviseringspotentialet i forhold til den
strategiske effektivisering (porteføljestyring, færre kvm. mv.) kan udgøre 0,8 mio. kr. i år 1, stigende til
4,2 mio. kr. i år 3.
I forhold til bemandingen og ressourcerne til de centrale og strategiske funktioner i ejendomsenheden kan
dette ikke fastlægges konkret på baggrund af det hidtidige analysearbejde. En væsentlig del af opgaverne
i ejendomsenheden er i dag placeret i Team Ejendomme, mens andre løses centralt på de øvrige sektorområder. Etableringen af ejendomsenheden medfører imidlertid også nye eller ændrede opgaver, som kun
i begrænset omfang løses i dag. Fx vurderes de indsatser, der sigter på at reducere antallet af kommunale
kvadratmeter og eksterne lejemål, at kræve et målrettet arbejde fra ejendomsenheden, af medarbejdere
der tænker på tværs af forvaltningerne og som har et tæt samarbejde med de udførende, som kender til
overskydende/manglende kvm.
Med etablering af en ejendomsenhed vil der centralt komme et øget fokus på ledelse af hele ejendomsporteføljen samt på at administrere ejendomsområdet så effektivt som muligt. Det omfatter blandt andet fokus på tilpasning af arbejdsgangene til den nye organisationsform og opgaveportefølje samt på at have de
nødvendige oplysninger til at kunne indgå aftaler med driftsafdelingerne og institutionerne om ejendomsdriften. Særligt omkring aftalerne og den gensidige forventningsafstemning vil økonomisk og aktivitetsmæssig dokumentation være et væsentligt element i at skabe gennemsigtighed og gensidig forventningsafstemning. Det er derfor også væsentligt, at de indsamlede data om kommunens udgifter til ejendomsdrift løbende ajourføres og opdateres. Til opgaver som disse foreslås, at der afsættes særskilte ressourcer
i ejendomsenheden. Omfanget er ikke opgjort konkret, men et umiddelbart skøn kunne være, at der bør
afsættes i hvert fald 0.35 mio. kr. til varetagelsen af de skitserede opgaver. Som tillæg til beregningen af
det forventede effektiviseringspotentiale knyttet til etablering af den strategiske ejendomsenhed, er der
følgelig indarbejdet en årlig udgift på 0,35 mio. kr.
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7. Implementering af modellen
Syddjurs Kommune haft et gennemgående ønske om dialog og inddragelse af ledere og medarbejdere i
den hidtidige proces. Reflexio anbefaler, at dette videreføres i en eventuel videre proces omkring den konkrete forberedelse og implementering af modellen. Der er en lang række konkretiseringer af den nye fremadrettede praksis, som skal detailplanlægges og -besluttes.
Det anbefales således, at der helt fra starten af implementeringsfasen sker en bred involvering af de involverede ledelser og medarbejdere, der fremadrettede berøres af den nye model. Både af hensyn til involvering og sikring af ejerskab, men også få at få helt konkrete input til den fremadrettede organisering og
drift af ejendomsenheden inden for rammen af det besluttede modelvalg.
Implementeringen af den foreslåede model kunne procesmæssigt opdeles i fire fortløbende faser:

●
●
●
●

Planlægningsfasen
Igangsættelsesfasen
Konsolideringsfasen
Driftsopfølgnings- og optimeringsfasen

I planlægningsfasen vil der indledningsvis være fokus på at få lavet en samlet detaljeret projektplan frem
mod mulig opstart af modellen. Projektplanen skal forholde sig til den midlertidige projektorganisering
frem mod fastlæggelse af endelig organisering og bemanding af ejendomsenheden.
Centrale opmærksomhedspunkter i planlægningsfasen vil blandt andre være:

●
●
●

●

●

●

Konkretisering af detaljeret projektplan frem mod igangsættelsesfasen
Konkretisering af detailelementer vedrørende fremadrettet organiserings- og personaleforhold. Såvel det tekniske servicepersonale som personale ansat på forskellige former for sociale vilkår
Indkredsning og detailbeskrivelser af de fremadrettede kerneopgaver for ejendomsenheden, som
indledningsvis skal have primær fokus. Dvs. en konkret rækkefølgeplan, hvor der også tages hensyn til allerede igangsatte opgaver, tilgængelige ressourcer etc.
Planlægning og igangsættelse af samspil og dialog med fremadrettede nøgleaktører vedrørende
opgaveafgrænsning, snitflader og etablering af servicestandarder for i første omgang kerneopgaverne og dernæst øvrige opgaver
Fastlæggelse af budgetrammer og økonomistyringsprincipper for ejendomsenheden. Herunder systemopsætning og integrering i eksisterende opfølgningsværktøjer mm, der bruges i den løbende
økonomi- og aktivitetsopfølgning
Udarbejdelse af informationsstrategi og formidlingsplatforme for den fremtidig praksis omkring
ejendomsopgaver og services fra den centrale ejendomsenhed
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Forslag til forberedelse og implementering af ejendomsenheden – Specificering af Planlægningsfasen

Igangsættelsesfasen foreslås påbegyndt så tidligt som muligt i forhold til de driftsrelaterede støttefunktioner og styringsredskaber, så de så vidt muligt er forberedt til drift fra opstart.
Centrale opmærksomhedspunkter i igangsættelsesfasen vil blandt andre være:

●
●

●

●

Formidling af ejendomsenhedens ansvarsområder, samarbejdsformer, vidensformidling mm til alle
relevante parter i Syddjurs Kommune
Detailforberedelser af beslutningsgange og konkrete processer for økonomi- og budgetstyringen –
herunder overførsel af budgetrammer og udmøntning af lokale budgetter i henhold til de besluttede ansvars- og opgavefordelinger i den besluttede model
At få beskrevet indhold og praksis for udmøntning af serviceniveaubeskrivelserne for den væsentligste fremadrettede opgaveløsninger. Det må forventes, at udarbejdelsen af det nødvendige antal
serviceniveaubeskrivelser må ske fortløbende i en prioriteret rækkefølge efterhånden, som den
nye ejendomsenhed konsolideres
Iværksættelse af aktivitets-, ressource- og økonomiregistrering for den relevante opgaver

Konsolideringsfasen dækker over, at ejendomsenheden må forventes løbende at skulle korrigere, videreudvikle og supplere sit opgavefelt og praktiske virke under dette. Det er derfor vigtigt, at der fra ejendomsenheden åbent inviteres til dialoger med brugerne omkring praksis, og at ejendomsenheden reagerer
proaktivt, indtil ”endelig praksis” er udviklet og i drift.
Centrale opmærksomhedspunkter i konsolideringsfasen vil blandt andre være:

32

●

●

Fokus på, at der er ”sikker drift” af kerneopgaver og kerneprocesser, herunder opdaterede aktivitets- og økonomiregistreringer der gør at de relevante forbrugsudviklinger kan monitoreres af hensyn til budgetterede økonomiske udgiftsreduktioner
Gennemførelse af tilfredshedsmålinger. Såvel internt i ejendomsenheden som eksternt til brugere
og samarbejdspartnere med tilknytning til ejendomsenhedens opgaveportefølje

Driftsopfølgnings- og optimeringsfasen foreslås at være en mere struktureret evaluering af ”år 1” for den
nye ejendomsenhed. Det må forventes, at der på dette tidspunkt er tilstrækkelig praksiserfaring og resultatvurderinger, der kan være grundlag for en bredere evaluering og fremadrettet vurdering af eksisterende
og eventuelt nye optimeringsområder set i lyset af de indsamlede erfaringer.
Centrale opmærksomhedspunkter i driftsopfølgnings- og optimeringsfasen vil blandt andre være:

●
●
●

Opfølgende vurdering af den samlede opgaveportefølje med henblik på vurdering af samarbejder,
intern/ekstern produktionsform og øvrige relevante opgaveområder
Opfølgning på effektiviseringsområder og brugertilfredshed
Sikring af fremadrettet fokus på kontinuerligt effektivisering, herunder definering af konkrete mål

Det samlede implementeringsforløb vurderes at kunne gennemføres på ca. 6 mdr. fra beslutningstidspunktet, dog afhængig af indhold og omfang af den endelige beslutning om modellens indhold.
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Indledning
Syddjurs Kommune har besluttet, at der i 2017 skal gennemføres en analyse af den kommunale ejendomsdrift.
Analysearbejdet er gennemført i perioden marts-juni 2017 af Reflexio i samarbejde med styregruppen og
den nedsatte arbejdsgruppe.
I dette notat præsenteres resultatet af den gennemførte dataindsamling på ejendomsområdet, der har
haft til formål at skabe overblik over kommunens ejendomme, gennem indsamling af data omkring arealer, økonomi, opgaver og aktiviteter, medarbejderressourcer mv. Målet med kortlægningen har været at
tilvejebringe et samlet overblik over en række centrale data i forhold til den eksisterende ejendomsportefølje, og kortlægningen har udgjort et vigtigt fundament for at kunne vurdere det potentiale og de effektiviseringsgevinster, som en ændret organisering på ejendomsområdet forventes at kunne medføre.
Skabelsen af et samlet datagrundlag omkring den kommunale ejendomsportefølje er samtidig et hensigtsmæssigt og nødvendigt grundlag for at kunne vurdere og træffe beslutning om fokuspunkter i en lokal
strategi for effektivisering og drift af de kommunale ejendomme, herunder centrale spørgsmål om organisering, indsatsområder og eventuel igangsætning af supplerende analysearbejder.
Generelt har ambitionen med indsamlingen af data været tredelt:
•

For det første at give et aktuelt billede af Syddjurs Kommunes udgifter til drift af alle ejendomme,

•

opdelt på ejendoms- og udgiftstyper.
For det andet at fordele de samlede udgifter på en række underliggende udgiftsområder dækkende forskellige aktivitetsområder inden for rammen af den kommunale ejendomsadministration

Dataindsamlingen har omfattet indsamling af kvantitative data vedr. antal bygninger, antal kvadratmeter,
ejendomstyper og økonomi. Dataindsamlingen har fokuseret på udgifterne til ejendomsdrift i bred forstand, herunder såvel udgifter, der afholdes centralt (fx udvendig vedligeholdelse) og udgifter, der afholdes decentralt (fx indvendig vedligeholdelse).
De indsamlede data giver mulighed for en række analyser, da der er mulighed for at komme helt ud på
”ejendomsniveau” med afsæt i nedenstående arkitektur for datasættet, som den fremstår med de analyserede data for hhv. kr. og kvm. Dette notat viser en række overordnede datatræk – primært af beskrivende
karakter, men der er som nævnt mulighed for at anvende de indsamlede data i en række supplerende
analyser.
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Figur 1: Samlet fordeling af udgifter på de udvalgte analyseparametre i 2016 - Samlet for Syddjurs Kommune

Ovenstående Figur 1 er tillige præsenteret i fuld størrelse i datanotatets afsluttende afsnit.

Notatet indledes med en kort opsummering af dataanalysens væsentligste resultater. Dernæst præsenteres en gennemgang af systematikken i datagrundlaget, herunder den database som er etableret som del
af projektet, inden der præsenteres et udsnit af de indsamlede data.

Resumé / hovedresultater
Ejendomsområdet udgør – såvel nominelt samt relativt – en stor udgiftspost i Syddjurs Kommune. Således
er det samlede udgiftsniveau til ejendomsområdet i 2016 opgjort til ca. 86,5 mio. kr., inklusive lønomkostninger til ejendomsrelateret personale.
De samlede udgifter dækker over en række forskellige udgiftsområder og aktiviteter, hvor beslutninger og
prioriteringer er fordelt på en række organisatoriske enheder og aktører internt i Syddjurs Kommune. Det
gør ejendomsområdet relevant – og styrings-/effektivitetsmæssigt interessant – idet den aktuelle volumen,
organisering og indholdsmæssige prioritering potentielt kan dække over ganske væsentlige potentialer for
både udgiftsreduktion og kvalitetsmæssige forbedringer på ejendomsområdet.
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Udgifterne til drift og vedligehold af de kommunale ejendomme udgjorde i 2016 86,5 mio. kr., svarende til
en gennemsnitlig udgift på ca. 550 kr./kvm. Af disse vedrører lønudgifter til medarbejdere på ejendomsområdet i alt 24,1 mio. kr., mens de øvrige udgifter er relateret til diverse indkøb af varer og tjenesteydelser Ifølge de indsamlede data ejede Syddjurs Kommune i 2015 i alt ca. 130 ejendomme dækkende ca.
157.000 m2.

Datasættets opbygning, struktur og grundlag
I det følgende beskrives det indsamlede datasæt nærmere. Datasættet er en central del af analysens resultat og kan udgøre en væsentlig del af grundlaget for eventuelt opfølgende aktiviteter.
Datasættet er en Excel-baseret ejendomsoversigt omfattende alle kommunale ejendomme. Den enkelte
ejendom er ”yderste led” i datasættet og kan ses som grundelementet for registrering af arealer og afholdte omkostninger på ejendomsniveau. Pt. indgår der totalt ca. 130 ejendomme i databasen.
Designet af analysedelen blev præsenteret i oversigtsform i Figur 1. Som det fremgår er antallet af kvadratmeter analytisk betragtet som omkostningsdriver. Det vil sige, at for hver m2, som kommunen råder
over, er der knyttet en række ejendomsrelaterede omkostninger.
De afledte omkostninger for kommunens ejendomme er opdelt i fem overordnede omkostningsarter, hhv.
lønudgifter, varekøb, køb af tjenesteydelser, brændsel og drivmidler samt anlæg. Analytisk giver det mulighed for at anvende strukturen i den kommunale kontoplan til dels at føde databasen med relevante kildeoplysninger omkring økonomi, og dels giver det mulighed for analytisk at lave aggregerede udtræk af
datasættet - fra ejendomsniveau over sektorniveau og til helt overordnede data på kommuneniveau.
Endvidere er de afledte følgeomkostninger for kommunens arealer fordelt på syv omkostningsbaser:
•
•
•
•
•
•
•

Udgifter til indvendig vedligehold
Udgifter til udvendig vedligehold
Udgifter til udenoms arealer
Forsyningsudgifter mv.
Udgifter til alarm og forsikring
Udgifter til øvrig drift
Udgifter til rengøring

Omkostningsfordelingen på de syv omkostningsbaser er begrundet i et ønske om at få fordelt ejendomsomkostningerne på en række aktivitetsområder inden for den kommunale ejendomsadministration i
Syddjurs Kommune. Der er også her en direkte kobling til strukturen i den kommunale kontoplan.
De syv omkostningsbaser kan blandt andet anvendes til:
•

At vurdere det aktuelle omkostningsniveau for de indeholdte aktiviteter lokalt i Syddjurs Kommune
samt i sammenligninger med andre kommuner
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•

•

Mere præcist at vurdere mulige potentialer for udgiftsreduktion på dele af udgifterne til ejendomsområdet (fx forsyningsudgifter, indvendig vedligehold etc.) i kommunen under ét eller på (udvalgte) ejendoms-/områdeniveauer
I et lærings- og effektiviseringsperspektiv evt. at finde eksempler på ”god og billig praksis” internt
i Syddjurs Kommune, der eventuelt kunne få større udbredelse

Endelig er følgeudgifter fordelt på en række omkostningssteder defineret som de enkelte ejendomme.
Som det fremgår af modelforslaget for fremtidig opgaveløsning på ejendomsområdet, indgår Syddjurs
Kommunes geografi som afgrænsnings- eller organiseringskriterie for dele af opgaveløsningen på ejendomsområdet. Ejendomsdatabasen er aktuelt kun i begrænset omfang opdelt i geografier, men denne videreudvikling vil - med afsæt i Syddjurs Kommunes aktuelle viden og kendskab til de enkelte ejendomme forholdsvis enkelt kunne gennemføres.

Anvendte data i databasen
Der er indsamlet betydelige mængder data til brug for etablering af ejendomsdatabasen. Dataindsamlingen har omfattet indsamling af kvantitative data vedr. antal bygninger, antal kvadratmeter, ejendomstyper
og økonomi.
Som kildesystemer er anvendt oplysninger fra Caretaker, som bl.a. indeholder en lang række stamoplysninger om kommunens ejendomsportefølje, idet disse data er kombineret med data fra kommunens økonomisystem.
Dataindsamlingen har fokuseret på udgifterne til ejendomsdrift i bred forstand, herunder såvel udgifter,
der afholdes centralt af Team Ejendomme (fx udvendig vedligeholdelse), og udgifter, der afholdes decentralt (fx indvendig vedligeholdelse).
I forhold til indhentning af oplysninger vedrørende omkostninger knyttet til ejendomsadministrationen i
Syddjurs Kommune er der trukket regnskabsoplysninger fra kommunens økonomisystem. De i analysen
præsenterede data er således baseret på regnskabsdata fra 2016, der i et vist omfang er valideret ift. fordelingen mellem de forskellige omkostningsgrupperinger.
I forhold til lønoplysningerne er disse baseret på 2016-data fra kommunens lønsystem, idet der som udgangspunkt blev trukket data på en række konkrete stillingsbetegnelser. Resultatet af datatrækket blev
opdelt i lønudgifter til medarbejdere beskæftiget med rengøring og teknisk service.

Datakvalitet
I forhold kvaliteten af data i databasen, vurderes den generelt at have et højt niveau, om end der – særligt på ejendomsniveau – altid vil være en vis usikkerhed knyttet til datamaterialet. Det gælder fx i forhold
til de opgjorte arealer, hvilket bl.a. kommer til udtryk, når samme bygninger anvendes til flere formål
(skole, SFO, dagpasning), men også i forhold til de opgjorte økonomidata, hvor præcisionen altid vil være
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følsom overfor forskelle i konteringspraksis på tværs af institutioner mv.

Præsentation af ejendomsdata
I det følgende afsnit præsenteres en række overordnede data omkring de kommunale ejendomme i
Syddjurs Kommune og den tilknyttede økonomi.
Ifølge de indsamlede data ejede Syddjurs Kommune i 2015 i alt ca. 130 ejendomme dækkende ca.
157.000 m2 bygningsdriftsareal.
Af Figur 2 nedenfor ses, at de ejede ejendomme fordeler sig bredt i de forskellige størrelsesintervaller,
hvor hovedparten af ejendommene dog er under 1.000 m2.
Figur 2: Fordeling af ejendomme på m2
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At kommunens ejendomme er af varierende størrelse er naturligvis ikke overraskende. Fordelingen og
størrelsen kan imidlertid være vigtige analyseparametre i forhold til fremadrettede arealoptimeringer, herunder mulighederne for at samle de kommunale aktiviteter på færre ejendomme eller at kunne tilbyde
kommunens borgere udvidede muligheder for at anvende de kommunale ejendomme.

De ejede ejendomme
Nedenstående Figur 3 viser, hvorledes kommunens ejendomme i datasættet fordeler sig på en række forskelligartede kommunale aktiviteter.
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Figur 3: Fordeling af m2 på kommunale aktiviteter*
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*Grundet sammenlignelighed, er ejendomme, hvor enten areal eller driftsøkonomi er uoplyst, ikke medtaget i Figuren

I forhold til ovenstående skal bemærkes, at en række ejendomme rummer flere formål/kommunale aktiviteter, hvorfor fordelingen i diagrammet ikke nødvendigvis giver et helt præcist billede. For de ejendomme,
der rummer flere formål/aktivitetsområder, er samtlige m2 i ovenstående henregnet til den aktivitet, der
anvender de fleste af ejendommens m2.
Som det fremgår, er Syddjurs Kommunes samlede udgiftsniveau til ejendomsområdet i 2016 opgjort til ca.
86,5 mio. kr., svarende til en gennemsnitlig udgift på ca. 550 kr./kvm.

Opgørelse af lønudgifter
I dette afsnit præsenteres en oversigt over de samlede lønudgifter til medarbejdere, der i 2016 arbejdede
med ejendomsrelaterede opgaver i Syddjurs Kommune, hhv. indenfor rengøring og teknisk service.
Resultatet af dataindsamlingen fremgår af følgende tabel, der viser de samlede lønudgifter for de medarbejdere, der udfører opgaver relateret til ejendomsdriften.

7

Tabel 1: Lønudgifter fordelt på arbejdsområder (kr.)

I alt

Rengøring

Teknisk service

I alt

11.113.036

14.909.879

26.022.915

1.903.487

1.903.487

13.006.392

24.119.428

Heraf huslejefinansieret (fratrækkes)
I alt

11.113.036

Som det fremgår af ovenstående Tabel 1, er der i beregningen af den samlede lønudgift til ejendomsdrift
mv. korrigeret for, at en del af medarbejdernes arbejdsopgaver er huslejefinansieret. Det gælder fx for
plejecentrene, hvor en del af medarbejdernes lønudgift finansieres via beboernes lejebetalinger.
Som det er blevet tydeliggjort gennem de afholdte workshops samt drøftelserne i projektet- og styregruppe, vil en række af de årsværk, der er beskæftiget på ejendomsområdet, og som er medregnet i
ovenstående oversigt over lønudgifter, i praksis have en række meget forskelligartede opgaver, hvoraf en
del ikke i snæver forstand vil opfattes som ”ejendomsrelaterede opgaver”.
Særligt de tekniske servicemedarbejderes opgaver er mangeartede og forskellige, og graden af ejendomsrelaterede opgaver varierer således for den enkelte medarbejdere. Der er i ovenstående ikke foretaget en
korrektion for den enkelte medarbejders tidsanvendelse.
De samlede lønudgifter til medarbejdere på ejendomsområdet er på den baggrund opgjort til samlet ca.
24,1 mio. kr.

Fordeling af udgifterne til ejendomsdrift
Som det fremgik af Figur 1, er de årlige udgifter til ejendomsdrift opgjort til ca. 86,5 mio. kr. Nedenstående Figur 4 illustrerer hvorledes de ejendomsspecifikke udgifter er fordelt på Syddjurs Kommune forskellige aktivitetsområder.
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Figur 4: Fordeling af de ejendomsspecifikke udgifter – opgjort i kr. og som procentandel af de samlede udgifter
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*Grundet sammenlignelighed, er ejendomme, hvor enten areal eller driftsøkonomi er uoplyst, ikke medtaget i udarbejdelsen af
Figur 3 og 4

Det er på folkeskoleområdet - som også er området med den største arealanvendelse - der relativt set anvendes den største del af de ejendomsspecifikke udgifter (47%).
Opgøres omkostningerne til drift, vedligehold og rengøring pr. m2, fordeler kommunens ejendomme sig
som illustreret i nedenstående Figur 5.
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Figur 51: Illustration af spredning i enhedsomkostningerne til drift, vedligehold og rengøring*
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NOTE: I ovenstående figur er udeladt ejendomme med meget høje eller meget lave enhedsomkostninger.. Den gennemsnitlige
kvadratmeterpris er beregnet på baggrund af den samlede opgjorte økonomi og samtlige antal kvm

I nedenstående Figur 6 er ejendommene grupperet efter anvendelse
Figur 6: Illustration af spredning i enhedsomkostningerne fordelt på sektorer*
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*NOTE: I ovenstående figur er udeladt ejendomskategorier med enten meget høje eller meget lave enhedsomkostninger.
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Fordeling af udgifter på opgaver og omkostningsbaser

Nedenstående Figur 7 viser, hvorledes de ejendomsspecifikke udgifter i 2016 – på tværs af ejendomme og
aktivitetsområder - fordeler sig på de forskellige opgaveområder og omkostningsbaser.
Figur 7: Fordeling af udgifter i mio. kr./procentandel på omkostningsbaser i 2016
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De største omkostningsbaser udgøres af forsyningsområdet (el, vand, varme, renovation, skatter), der udgør 31 pct. af de samlede omkostninger, og rengøring, der udgør 19 pct. De to omkostningsbaser udgør
således tilsammen halvdelen af de samlede omkostninger.
Udover at opdele udgifter på de syv ovenstående opgave- og omkostningsbaser, indeholder databasen
desuden oplysninger om udgifternes fordeling på de relevante udgiftsarter.
Nedenstående Figur 8 viser fordelingen af den samlede omkostningsbase på varekøb, tjenesteydelser,
brændsel og drivmidler mv.
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Figur 8: Fordeling af udgiftsarter
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Som det fremgår af Figur 8, anvendes langt størstedelen af de samlede udgifter til ejendomsdrift på tjenesteydelser, mens kun 5 pct. anvendes til varekøb. Nedenstående opgørelse – ejendomme fordelt på sektorer – viser, at der er en vis spredning i forhold til udgiftsarternes andel på de forskellige områder.

Figur 9: Fordeling af udgifter på ejendomstyper
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Samlet overblik
Det samlede resultat af dataindsamlingen og -analysen kan – i forhold til databasen struktur – opstilles
som i nedenstående Figur 10.
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Figur 2: Samlet fordeling af udgifter på de udvalgte analyseparametre i 2016 - Samlet for Syddjurs Kommune (Figur 1 forstørret)
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Indledning og formål
Syddjurs Kommune ønsker at få gennemført en økonomianalyse på kultur- og fritidsområdet.
Den skal dels omfatte en kortlægning af økonomien i hovedaktiviteter og budgetområder, dels
en analyse af økonomien målt i forhold til de foreliggende politikker på hhv. kultur, folkeoplysning og fritid/friluft frem mod 2020. Herudover foretages benchmarking op mod sammenligningskommuner, regionen og hele landet.
Pluss Leadership er blevet bedt om at bidrage i opgaveløsningen. Opgaven løses i en lille
tværgående arbejdsgruppe, bestående af en kultur- og en økonomimedarbejder fra Syddjurs
Kommune og tilsvarende to konsulenter fra Pluss. Det er os fra Pluss, der har ansvaret for
samtlige analyser, udpegning af eventuelle opmærksomhedspunkter og konklusioner.
Vi fremsætter ikke deciderede anbefalinger i analysen, da det snarere er en opgave for de siddende kulturpolitikere at foretage de videre kulturpolitiske prioriteringer.
Formålet med opgaven er:
 At kortlægge de økonomiske forhold, bryde de overordnede poster ned og systematisere
dem i kulturfagligt logiske budgetblokke. Hvor det er relevant belyser vi endvidere den historiske udvikling mhp. at forstå sammenhænge og forudse fremtidig udvikling.
 På grundlag af dette overblik analyserer vi, i hvilken grad de forskellige budgetmæssige og
kvalitative prioriteringer matcher de relevante politikker og prioriteringer i Syddjurs Kommune. Først og fremmest skal ses til kulturpolitikken, fritids- og friluftspolitikken og folkeoplysningspolitikken.
 Analysen skal så vidt muligt pege på, om ressourcerne er fordelt hensigtsmæssigt set i forhold til de politiske prioriteringer, samt identificere opmærksomhedspunkter til videre prioritering, herunder evt. mere detaljerede undersøgelser
Opgaven er således ikke en traditionel økonomianalyse, men snarere en kombineret kvalitativ
og økonomisk analyse. Den skal bruges som grundlag for videre kulturpolitiske drøftelser og
prioriteringer.
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Syddjurs Kommune anvender årligt 55,76 mio. kr. på Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur
(budget 2017), opdelt i følgende Hovedområder:
Biblioteker
Plan og udvikling
Kultur
Folkeoplysning, fritid og natur
I alt

14.006 mio. kr.
1.504 mio. kr.
14.934 mio. kr.
25.316 mio. kr.
55.760 mio. kr.

Den følgende afrapportering består af fire kapitler:
1. Analyse af de gældende politikker og de kulturpolitiske prioriteringer i disse. Overblik på
baggrund af især kulturpolitikken, fritids- og friluftspolitikken samt folkeoplysningspolitikken
2. Analyse af de konkrete aktiviteter og aftaler, underopdelt i otte kategorier, jf. hovedaktiviteterne i den økonomiske driftsmodel
3. Økonomisk analyse af hovedaktiviteter og budgetområder samt benchmark på centrale og
sammenlignelige parametre
4. Strategisk analyse af den faktiske ressourcefordeling vurderet i forhold til de politiske visioner og indsatsområder. Det sker på baggrund af de ovenstående tre delanalyser
Vi takker for et særdeles godt samarbejde med forvaltningen, hvor vi i dataindsamling har trukket på chefkonsulent Helen Rosager og økonomikonsulent Hanne Brøbech.

Pluss Leadership
Chefkonsulent Lene Bak
Økonomisk konsulent Kim Rusholt
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1 Analyse af de gældende politikker
Syddjurs Kommune har vedtaget politikker for både kulturområdet og fritid/friluftslivet. De overordnede visioner for disse drejer sig om at skabe og udnytte den synergi, der kan etableres i
forbindelse med kulturhovedstadsåret 2017, idet kommunen ønsker at skabe blivende resultater
og trække positive spor herefter, så Syddjurs i 2020 i øget omfang opnår en tydelig kulturel
identitet.
Med disse hovedtemaer i visionen er der signaler om at bruge kulturen aktivt til nytænkning i
såvel den kommunale planlægning som i den enkelte borgers liv samt om samarbejde og involvering på nye måder. Ligeledes ligger der en ambition om at se og bruge kulturen som drivkraft
i udviklingen, i aktivt samarbejde med erhvervslivet og i kommunens strategiske udvikling generelt. Samt en opfordring til kommunens kulturaktører, borgere, besøgende til at tænke ”ud af
boksen”, se nye muligheder og lade kunst, kultur og kreativitet have en betydning i hverdagen.
De følgende to kapitler belyser hovedprioriteringerne i de to politikker.
De to politikker suppleres af folkeoplysningspolitikken, som beskriver de lovpligtige tilskuds- og
anvisningsforpligtelser og den lokalt udviklede dialogmodel. Den beskrives kort sammen med
den regionale kulturaftale i Kulturring Østjylland og samarbejdet i regi af Kulturhovedstad 2017.
Øvrige relevante politikker og strategier er hhv. Frivillighedspolitikken, Borgerinddragelsespolitikken, Landdistriktspolitikken Civilsamfundsstrategien samt International strategi. Endelig rummer Planstrategien for Syddjurs Kommune 2015 og Kommuneplan 2016 retningerne for arbejdet i plan- og udviklingsområdet. For disse politikker og strategier henvises til de konkrete dokumenter.

1.1

Kulturpolitikken

Den gældende kulturpolitik, ”Frem mod 2020” er udarbejdet og vedtaget i februar 2015. hertil er
udarbejdet handleplaner, den seneste i 2017.
I udvalgsformandens forord til kulturpolitikken betones bl.a. Kulturkommune Syddjurs, Syddjurs
skal være et godt sted at bo og være, og at der skal fokus på det gode samarbejde og de gode
partnerskaber.
Herudover er de gennemgående temaer hhv.: Kulturen skal være dagsordenssættende og fungere som udviklingsdynamo; involvering og det frivillige engagement, samt en ambition om at
tiltrække og understøtte større arrangementer, events og tilbagevendende begivenheder og
traditioner.
Figuren herunder beskriver hhv. visionen og de fem indsatsområder.
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Figur 1: Vision og indsatsområder – Kulturpolitikken

De fem indsatsområder belyses nærmere i det følgende. I handlingsplan 2016 er der endvidere
overordnet indkredset tre særlige målgrupper, nemlig børnefamilier; borgerne i landdistrikterne
og fritidsborgerne.
Formidling, kultur og oplevelser
Under dette indsatsområde er ønsket at synliggøre de mange gode rammer og kulturtilbud.
Markedsføring og branding er ligeledes højt prioriteret i politikken, og her nævnes specifikt målgrupper i Storaarhus og turisterne. Syddjurs Kommune har udarbejdet en eventstrategi, som
endnu ikke er politisk behandlet. Brandingstrategien implementeres under websitet Syddjursdetdertaeller.dk som administreres af kommunikationsafdelingen. Ud over det arbejdes der i
2017 med at designe en ny oplevelsesportal OplevDjursland.dk i kulturafdelingen.
Den anden store prioritet her er øget samarbejde og synergi på tværs af institutionerne. I handlingsplanen 2016 adresseres samarbejdsønskerne meget specifikt: Netværk på tværs af organisationer (partnerskaber). Samskabelse med øget inddragelse af borgere er ligeledes et fokus i
Syddjurs. Projektet ”Gentænk borgerinddragelse” kan ses som katalysator herfor, ligesom den
særlige Syddjursmodel er tænkt som sådan.
Endelig ligger der i indsatsområdet planer om at tiltrække og synliggøre events og større (tilbagevendende) begivenheder. Der er allerede en række tilbagevendende begivenheder i Syddjurs
Kommune, eksempelvis Kong Menveds Marked, Ebelfestival, Kulturnat, Børnekulturnat mv,
men ambitionen er, at flere events skal synliggøre Syddjurs Kommune som kulturkommune og
tiltrække publikum og gæster.
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Mødesteder
Syddjurs Kommune har over de seneste 7-8 år arbejdet med etablering og udvikling af gode
lokale mødesteder. Biblioteket har her en hovedrolle med tilstedeværelse i flere af de tværkulturelle huse og er hovedaktør og med udstrakt borgerselvbetjening i yderperioder. Men herudover
er der en række øvrige tværkulturelle mødesteder som KomBi, KulturHotellet m.fl samt de mange lokale forsamlingshuse. Lokale ildsjæle og frivilligkræfter udgør typisk en væsentlig del af
drivkraften her.
Syddjurs Bibliotek er ligeledes drivkraft i en række forsøg, der skaber aktivitet og øgede muligheder i landdistrikterne. Her er tale om alternative biblioteksrammer og samarbejdsmodeller.
Aktiviteterne tilrettelægges sammen med de lokale borgere mhp. mest mulig samskabelse og
frivilligdrift – helt i tråd med nøgleordene i visionen; engagement og involvering.
Øvrige mødesteder og rammer for fællesskab kan ses i de mange eksisterende og nye traditioner og begivenheder samt i understøttelse af etablering af rammer for arrangementer og
events. Her er kommunens ambition at skabe rammer og infrastruktur i forhold til at tiltrække
event arrangører mv. Børneteaterfestivalen er et billede herpå. Børneåbningsarrangementet
ifm. Kulturhovedstad 2017 et andet.
Endelig er målgruppen af fritidsborgere central i forhold til mødestederne. Her er ikke mindst Ny
Malt et perspektivrigt tiltag, idet den har som formål også at kunne tiltrække nye turister og give
de faste turister oplevelser samt involvere dem i det lokale kulturliv.
Børn og unge
Kulturpolitikken betoner vigtigheden af både kunst/kultur for, med og af børn/unge og åbne/brede tilbud til disse grupper.
Der arbejdes løbende og aktivt på området med initiativer fra institutionerne og med forskellige
samarbejdsprojekter. Skolesamarbejdet ”Skolen i Virkeligheden” fungerer som en god samarbejdsplatform. Det samme gør fx ”Sommeraktiviteter for børn”, ”Børnekulturuge, ”Børnekulturnatten” mv. Børneteaterfestivalen 2018 er ligeledes et klart udtryk for at realisere kulturpolitikken både ift. dette indsatsområde og det første indsatsområde om Formidling, kultur og oplevelser.
Talentudvikling er et særligt aktivitetsområde både i kulturpolitikken og i den regionale kulturaftale, Kulturring Østjylland. Shanghai Akademiet i Rønde skal nævnes her. Det drives i et samarbejde mellem Kulturskolen og Syddjurs Ungdomsskole. Her er talentlinjer på hhv. rytmisk og
klassisk musik, sang og dans. Der er endvidere etableret et samarbejde med Musikalsk Grundkursus i Aarhus, men indtil nu har der ikke været elever fra Syddjurs, som har fulgt forløb.
Ungemålgrupperne er involveret forskelligt i de forskellige lokalsamfund. Flere steder er der
selvorganiserede netværk som fx Værelze 313 i Rønde og Rampen i Ebeltoft.
Gentænkning og kreativitet
Gentænkningstemaet har vundet indpas i de midt- og østjyske kultur- og planlægningssektorer.
Syddjurs har arbejdet med temaet på forskellig vis, og ikke mindst når det gælder samarbejde
på tværs i regionen er der høstet meget værdifuld læring og resultatskabelse.
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Med kulturpolitikkens ambition om ”Kultur som kreativ/udviklingsdynamo” er gentænkning afgørende. Udover det ovenfor nævnte projekt ”Gentænk samskabelse” er Syddjurs med i af tværgående ”Gentænk-projekter” i 2017-regi igennem Kulturring Østjylland.
Natur – grønt og blåt
Natur både til lands og til vands udgør en meget store attraktionsværdi i Syddjurs kommune.
Kulturpolitikken betoner vigtigheden af at arbejde med tilgængelighed, synliggørelse og formidling heraf. Det samme gør i øvrigt fritids- og friluftspolitikken (se næste afsnit). Flere af kommunens kulturinstitutioner og oplevelsesvirksomheder arbejder endvidere med at bruge naturen og
omgivelserne som scene for alternative kunst- og kulturoplevelser.
Kulturhistorisk formidling og oplevelsesruter omfatter konkret den kommende Kulturring. Det
drejer sig om en 450 km lang cykelrute forbi kulturhistoriske steder - gennem de seks kommuner, som er del af kulturaftalen Kulturring Østjylland. Knyttet til ruten er der udarbejdet et digitalt
kort og guidebog, som beskriver de forskellige steder.
Synliggørelse af de mange udendørstilbud er centralt i dette indsatsområde. Det gælder alt fra
stier og udsigtspunkter til rideklubber, mountainbikeklubber mv. Naturformidling nævnes ligeledes med indsatser i form af Apps, QR-koder mv. Den digitale formidling har generelt høj prioritet, og Syddjurs er ganske godt med i forhold til nyere formidlingsformer. (Se næste afsnit).

1.2

Fritids- og friluftspolitik

Fritids- og friluftspolitik frem mod 2020 og den tilhørende handleplan for 2017 indrammer arbejdet på fritidsområdet med det frivillige foreningsliv, samarbejdet med de selvejende haller og
aktører på friluftsområdet.
Afsenderne for fritids- og friluftspolitikken er både Plan, udvikling og kultur samt Natur, teknik og
miljø, og forordet er underskrevet af de to udvalgsformænd. Heri betones overordnet, at politikken skal ses i sammenhæng med kommunens vision, ”Syddjurs Kommune – vi gør det – sammen”, samt at Syddjurs Kommune har et rekreativt og udfordrende fritids- og friluftsliv, som
medvirker til at gøre Syddjurs til det mest attraktive bosætningsområde i regionen.
Herudover er de gennemgående temaer hhv.: Udnytte og eksponere nærheden til vand, strand
og smuk natur; Kommunen skal følge med udviklingen og sikre tidssvarende rammer inden for
fritids- og friluftslivet; Bygge videre på de eksisterende styrker og initiativer; Understøtte de frivillige og foreningsbårne aktiviteter.
Figuren herunder beskriver hhv. visionen, de fem indsatsområder og efterfølgende hovedaktiviteter.
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Figur 2: Vision og indsatsområder – Fritids- og friluftspolitikken

De fem indsatsområder belyses i det følgende, idet der dog fokuseres på de to første områder.
De øvrige indsatsområder er i vid udstrækning sammenfaldende med de tilsvarende for kulturpolitikken.
Det organiserede foreningsområde
Øget tværgående samarbejde og partnerskaber mellem de forskellige fritids- og friluftsaktører
samt foreningsiværksætteri prioriteres højt i dette indsatsområde. Her ønskes, at foreningerne
medvirker til at skabe mere synergi, bedre udnyttelse af faciliteter og nye, gentænkte aktiviteter
til gavn for borgerne. Det er helt på linje med beskrivelserne ovenfor.
Videre er kompetenceudvikling i centrum med planer om både træner-/lederudvikling og undervisning i øvrige understøttende temaer som fx fundraising og tværgående samarbejde. Ligesom
der beskrives en ambition om at minimere administrativt bøvl for foreningerne. Konkret foreslås
en eller flere Kvikpuljer.
Faciliteter
De prioriterede aktiviteter i handlingsplan 2017 er især udendørsfaciliteter (sportsfiskeri og cykel-/vandreruter). Her det i politikken, at ”Outdoor aktiviteter er i en rivende udvikling, og den
udvikling er vigtig at støtte”. Herudover omtales færdigetablering af Kolind+ og aktiv udnyttelse
af Kulturhovedstad 2017.
Videre er det ambitionen at skabe øget fleksibilitet i og bedre udnyttelse af faciliteter for aftenskoler og foreninger (multifunktionalitet), samt at støtten til særlige faciliteter som fx ridehaller,
spejder- og klubhuse løbende skal gentænkes.
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Synliggørelse af eksisterende faciliteter er ligeledes prioriteret, og her er planen at gøre systemerne mere eksplicitte og nemme at bruge også for de potentielle brugere, som ikke pr. automatik kender systemerne.

1.3

Folkeoplysningspolitikken

Som understøttende de to ovenfor beskrevne politikker ligger folkeoplysningsloven, herunder
Syddjurs Kommunes folkeoplysningspolitik. Politikken beskriver primært de lovgivningsmæssige
rammer samt kort om de lokale samvirker og den lokalt udviklede dialogmodel for fritids- og frivillighedsområdet.
Folkeoplysningspolitikken i Syddjurs Kommune understøtter aktivitetsniveauet i både kulturpolitikken og fritids- og friluftspolitikken. Politikken beskriver Syddjurs Kommunes måde at udmønte
folkeoplysningsloven, som er en rammelovgivning, hvor kommunalbestyrelser har en stor frihed
til at indrette tilskudsmodeller, så de tilgodeser bestemte målgrupper og udviklingsretninger.
Folkeoplysningspolitikken for Syddjurs Kommune beskriver de lovgivningsmæssige rammer,
modellen for organisering og dialogfora i samråd og samvirker, og retningslinjer for administrationen på området.

1.4

Øvrige relevante politikker, strategier og aftaler

Ud over de tre lokalt formulerede politikker har Syddjurs Kommune to eksterne, forpligtende
aftaler af betydning for kulturlivet:
Kulturring Østjylland, en regional kulturaftale sammen med de fem kommuner Skanderborg,
Odder, Favrskov, Norddjurs og Samsø.
Visionen for Kulturringen er Et godt sted at være. De overordnede målet er herefter:
1. at øge samarbejdet på tværs af de 6 kommuner på kulturområdet
2. at fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem det statslige og det
kommunale niveau
3. at generere ideer, der kan omsættes til projekter af høj kvalitet, der kan fremme kommunernes udviklingsstrategier
Kulturaftalen har løbet over perioden 2013-16, men er besluttet udvidet med et år, 2017. Den
forlængede kulturaftale består af følgende projekter:
Kultur på tværs
1. Kultur på hjul – herfra min verden går
2. Gentænk biblioteket fysisk og digitalt – Det dynamiske bibliotek
Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse
1. Årstidernes højtider
2. Kultur-Tarv – Find åstederne for den levende historie, veje til viden og oplevelser i naturen.
3. Vild med sang i naturen
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Projekter under Skabende kunst
1. Vovemod – Vilje til talent
2. De smukke og de grimme steder (Andre steder/Other places)
3. Kreative Erhverv
Kulturhovedstadssamarbejdet, et målrettet netværk med Fonden 2017, Region Midtjylland og
de øvrige 18 kommuner i regionen. Her har Syddjurs både selvstændige projekter og er med i
flere tværgående netværksprojekter.
Endelig har Syddjurs Kommune en række politikker med direkte og indirekte relevans for området:
 Frivillighedspolitik
 Civilsamfundsstrategi
 Borgerinddragelsesstrategi under udarbejdelse af § 17 stk. 4 udvalg
 International strategi
 Landdistriktspolitik 2013
 Planstrategi 2015
 Kommuneplan 2016
Disse politikker og strategier vil alene blive inddraget indirekte.
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2 Analyse af konkrete aktiviteter og
aftaler
I det følgende kapitel belyses hovedparten af de faste aktiviteter/institutioner og aftaleformer
samt de kommunaløkonomiske volumener (budget 20171). Aktiviteterne er struktureret i hovedkategorier jf. økonomisk driftsmodel, og på den måde, at de - så vidt muligt - følger de to politikområder, kultur og fritid/friluft, dog med visse overlap mellem de to politikområder og bruttoøkonomier (især ad. pkt. 3). Sidst er endvidere de to kategorier Puljer, Tilskud uden driftsaftale
samt Diverse.
Hovedkategorierne er:

1. Kommunale fritids- og kulturinstitutioner
2. Selvejende fritids- og kulturinstitutioner, med kommunalt driftstilskud og statsrefusion
3. Selvejende eller foreningsdrevne fritids- og kulturinstitutioner med kommunalt driftstilskud
4. Folkeoplysning
5. Puljer under Folkeoplysning
6. Frie puljer og udviklingsmuligheder
7. Tilskud afsat i budgettet, uden driftsaftale
8. Diverse
1. Kommunale fritids- og kulturinstitutioner

Budget 2017
Kr.
Hele 1.000

Institution

Aftaleform

Styreform i praksis

Syddjurs Biblioteker.
Kommunalt ejet. (Lovpligtig).

Udviklingsaftale, etårig,
internt styringsredskab
ift. afdelingschef.

Et årligt dialogmøde med PUK. Biblioteket er
tværgående organiseret, har til huse i 4 filialer og betjening fra to dagligvarebutikker og
en bogcafe samt bogbus.

Kulturskolen, Kommunalt
ejet, statslig medfinansiering til musikskoledelen
(lovpligtig).

Udviklingsaftale, internt
styringsredskab ift. afdelingschef.

Et årligt dialogmøde med PUK. Kulturskolen
står for service/administration af Kulturhotellet. Får kommunale puljemidler til talentlinje
fra kulturpuljen til Summer camp og billedskolelinje fra børnekulturpuljen.
Kulturskolen forestår både undervisning i
musik og billedkunst.

Kolind+.

KulturHotellet.

Ingen skr. aftale.

Ingen skr. driftsaftale.

Administreres sammen med hallen af centerkoordinatoren. Brugerråd skal udvikle indhold
og aktivitet. Nyetableret multifunktionel sal,
sammenbygget med bibliotek, arkiv og
idrætshal.
Kulturskolen har driftsansvar. Hotelråd med
de faste beboere repræsenteret.

18.375

14.007

2.859

967

261

1

Der gøres opmærksom på, at de enkelte poster ikke summerer op til totalbeløbene, da mindre budgetaktiviteter ikke er
indeholdt i analysen.
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2. Selvejende fritids- og kulturinstitutioner med kommunalt driftstilskud og statsrefusion

Budget 2017
Kr.
Hele 1.000

Institution

Aftaleform

Styreform i praksis

Museum Østjylland, kommunalt ejet af Randers
Kommune.

Tværkommunal samdriftsaftale, pr. 2016. 2
års opsigelse.

De tre kommuner drøfter i fællesskab tilskuddets størrelse. Et præsidium (med politisk repræsentation) medvirker ved drøftelser
om de tre kommuners driftstilskud.

Syddjurs Egnsteater, selvejende institution

Skr. aftale er netop forlænget til ultimo 2020.

Egen bestyrelse, ikke kommunal repræsentation. Samlokaliseret med Kulturskolen i
Kulturhotellet.

Syddjurs Teaterforening,
forening

Ingen skr. aftale

Egen bestyrelse, ikke kommunal repræsentation.

Syddjurs Børneteater og
bibliotekets teaterpulje

Ingen skr. aftale.

Fregatten Jylland, selvejende institution

En skr. ejerstrategi, vedtaget af byrådet

Midlerne anvendes til børneteater på bibliotekerne. Syddjurs Egnsteatret fungerer som
rådgivende i valg af repertoire.
Egen bestyrelse, med kommunalpolitisk repræsentation.

3. Selvejende eller foreningsdrevne fritids- og kulturinstitutioner med kommunalt driftstilskud

7.470

3.598

1.890

235
233

1.700

Budget 2017
Kr.
Hele 1.000

Institution

Aftaleform

Styreform i praksis

4.994

Karpenhøj Naturcenter,
selvejende institution

Skr. aftale, 1 års opsigelsesvarsel

Egen bestyrelse, ikke kommunal repræsentation. Byrådet udpeger tre medlemmer af
bestyrelsen. Centret varetager den kommunale naturformidling. Den skr. aftale evalueres årligt i dialogmøde med PUK-udvalget.

1.094

Kom-Bi, foreningsdrevet.

Ebeltoft Kulturhus (Ministeriet).
Glasmuseet, almennyttig
fond.

Filmhøjskolen, folkehøjskole.

Skr. aftale, 1 års opsigelsesvarsel. Løber til ultimo
2018. Bygningen er
kommunalt ejet.

Foreningen får tilskud til biografdrift og drift af
off. toilet. Rapport om økonomi, ejerskab og
udviklingsmuligheder drøftes p.t. mellem
bestyrelse og kommune.

Skr. aftale., kommunalt
tilskud. 6 mdr. opsigelsesvarsel.

Bygningen kommunalt ejet. Når Malten fungerer, skal ny anvendelse findes til bygningen, arealet.

Ingen skr. aftale, ingen
aftaler om forpligtelser og
udviklingstiltag. Kommunen ejer Toldboden.

Egen bestyrelse, ikke kommunal repræsentation. Statstilskud qua det tidligere amtstilskud. Planer om at udvide med ny udstillingsbygning. Aktuelt arkitektkonkurrence;
borgmesteren er i dommerkomitéen.

Skr. aftale pr. 2004. ½
års opsigelse

Egen bestyrelse, ikke kommunal repræsentation. Syddjurs Kommunes tilskud går til
offentlig biograf, skolebio, filmklubber for
børn og voksne, filmarrangementer for ældre
og evt. koncerter, teater, foredrag o.lign. (oplysninger fra samarbejdsaftalen).

Kolind Svømmebad, friluftsbad, Borgerforeningsdrevet.

Skr. aftale pr. 2014, 1 års
opsigelsesvarsel. Bygningen kommunalt ejet.

Kommunen afholder forbrugsomkostninger
og vedligehold. I 2016 var driftsomkostningerne høje på grund af anlæggets alder.
Analyse pågår (problemer med overholdelse
af lovkrav og usikkerhed om fremtidig drift).

Ebeltoft Idrætscenter og
Svømmehal.

Skr. aftale om drift. Aftalen er videreført uændret
(udløb ultimo 2016).

Kommunen afholder omkostninger til drift af
de kommunale boldbaner og svømmehal.
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191

44

278

135

2.114
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Sletterhage Fyr

Skr. aftale, 3 mdr. opsigelsesvarsel. Ejes af
Naturstyrelsen.

Venneforeningen driver fyret.
69

Hornslet svømmehal, herunder tilskud til offentligt
svømning

184

4. Folkeoplysningen

Budget 2017
Kr.
Hele 1.000

Aktivitet/institution

Aftaleform

Styreform i praksis

17.590

Aktivitetstilskud.

Foreninger udbetales
tilskud pr. medlem. Retningslinjer beskrevet i
folkeoplysningspolitikken.

Det er lovpligtigt at yde et aktivitetstilskud til
unge under 25 år, men i øvrigt er rammer og
regler vide.

1.620

Foreninger får støtte til
lokaleomkostninger. Retningslinjer er beskrevet i
folkeoplysningspolitikken.

Det er lovpligtigt at yde tilskud til lokaler til
foreninger. Rammer og regler er vide.

Støtte til start af nye aftenskoler, midler til mellemkommunal betaling.
Retningslinjer beskrevet i
folkeoplysningspolitikken.

Aftenskolernes Samvirke er koordinationsforum ift. kommunen. Inden for lovens rammer
har parterne fastlagt de lokale takster og
vægtninger. Disse kan reguleres.

Drives via Syddjursmodellen.

Forvaltningen administrerer tilskudsordningen. Syddjurs-modellen kan evt. revideres.

Drift af fritidsfaciliteter
Idrætsanlæg o.lign).

Skr. aftale med Materielgården.

Udmøntes via årlige banesyn. Aftalen omfatter drift af baneanlæg ved haller, ekskl. Ebeltoft Idrætscenter (grundet særskilt aftale).

1.700

Tilskud til Mols Cross
Klub.

Politisk beslutning om
tilskud til baneanlæg.

Placeret under folkeoplysningen for at tilgodese en aktivitet, der ikke kan opnå lokaletilskud.

28

Kraftværket, brugerdrevet
skaterfacilitet.

Aftale med brugerråd på
vej. Overgår til lokale- og
aktivitetstilskud efter folkeoplysningsloven.

Norddjurs har hidtil medfinansieret. Fra 2018
øges Syddjurs tilskud relativt set.

0

Konto til el, vand og eftersyn på baner

Drift af idrætsanlæg og
lovpligtige eftersyn.

Midlerne forvaltes af afdelingen Vej og Ejendom i forbindelse med det årlige banesyn og
aftalen om vedligehold af baneanlæg.

155

Midlerne udbetales til foreningerne efter anmodning, og foreningerne sørger selv for
arbejdets udførelse.

175

Midlerne udbetales til foreningerne, som selv
sørger selv for arbejdets udførelse.

221

Lokaletilskud.

Aftenskoler, 10 godkendte
i kommunen.

Tilskud til haller.

Fritidsfaciliteter, tilskud til
tennisbaner
Fritidsfaciliteter, kridtning
af baner

7.000 kr. pr. tennisbane
til drift og vedligehold.
5.000 kr. pr. bane.
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1.257

11.729
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5. Puljer under Folkeoplysningen

Budget 2017
Kr.
Hele 1.000

Institution

Aftaleform

Styreform i praksis

Leder- og instruktørpuljen.

Løbende ansøgning.
Retningslinjer beskrevet i
folkeoplysningspolitikken.

Efter ansøgning. Administrative bevillinger.
Puljen bliver ikke anvendt fuldt ud. Ikke klarhed mellem kriterier og tildeling

302

Udviklingspuljen under
folkeoplysningen.

Løbende ansøgning.
Retningslinjer beskrevet i
folkeoplysningspolitikken.

Efter ansøgning. Administrative bevillinger.
Ikke klarhed mellem kriterier og tildeling

333

Talentudviklingspuljen.

Udmøntes én gang årligt.
Puljen annonceres. Til
både kultur og idræt.

Efter ansøgning. Indstilles til PUK, som uddeler til ansøgere. Ikke klarhed mellem kriterier og tildeling.

Pulje til styrkelse af faciliteter.

Udmøntes én gang årligt.

Efter ansøgning. Drøftes i Halsamvirke. Halsamvirket indstiller til PUK, som beslutter
endeligt. Ikke klarhed mellem kriterier og
tildeling.

Vedligeholdelsespulje til
idrætsbaner, beskæring af
hegn o.lign.

Udmøntes til Boldklubsamvirkets medlemmer
efter banesyn.

Bevilges af kulturteamleder og materielgården. Udmøntes fuldt ud. Kunstgræsbaner
forventes at presse puljens midler.

3 x FOU-puljer.

Driftsmidler på folkeoplysningsområdet, som
anvendes løbende til
driftsopgaver.

Tre administrative puljer til kurser, konferencer, småindkøb. Midlerne anvendes fuldt ud.

Folkeoplysning fælles formål.

Anvendes til pedelløn.

Initiativpris

Uddeles årligt efter indstilling.

1.926

48

364

511

104

247
Uddeles på det årlige AWARD-show, hvor
flere priser uddeles.

18

Herudover kan nævnes, at der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet, ”Idrætspuljen”. Puljen udmøntes efter ansøgning, og som hovedregel efter krone til krone tilskud, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet. Som udgangspunkt vil udviklingsprojekter/facilitetsudvidelser finansieret af denne pulje ikke modtage
yderligere aktivitets- eller driftstilskud, med mindre byrådet beslutter at øge tilskudsbudgettet.
6. Frie puljer og udviklingsmuligheder

Budget 2017
Kr.
hele 1.000

Institution

Aftaleform

Styreform i praksis

Udvikling af yderområder
og landdistrikter.

Udmøntes løbende.
Mindre pulje til projekter i
landdistrikter.

Udmøntes administrativt. Der er ikke et aktuelt overblik over tildelinger og effekt.

93

”Den store udviklingspulje”
på Plan- og Udviklingsområdet.

Udmøntes løbende til
egne og ansøgte udviklingsprojekter. Gælder
alle afdelingens områder.

Beslutning i PUK om udmøntning. Ingen fast
definerede kriterier.

1.072

Civilsamfundspuljen.

Løn til civilsamfundskoordinator er afsat under
Økonomiudvalget.

Tidsbegrænset, midlerne udløber ult. 17.
Evt. forlængelse skal besluttes medio 17.

Pulje til international strategi.

Udmøntet efter ansøgning fra eksterne.

Ingen ansøgninger siden 2014. Puljen udbydes ikke aktivt.

121

Kulturpuljen - projekter
over 50.000 kr.

Udmøntes løbende.

Beslutning i PUK om udmøntning, efter indstilling fra forvaltningen. Ingen fast definere-

1.541
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de kriterier. Finansierer bl.a. gentagne aktiviteter og events samt Distriktsråd.
Børnekulturpuljen. Puljen
er intern.

Udmøntes ad hoc.

Aftales via afdelingens opsøgende arbejde
og ansøgninger med børnekulturelt indhold.
Har finansieret gentagne aktiviteter som
sommer camp på Kulturskolen mv.

Planlægning
Driftsmidler til planområdet.

Driftsmidler, der understøtter opgaveløsning i
plan- og udvikling.

Administreres af teamlederen for plan og
udvikling.

Tilskud til frivilligt socialt
arbejde (§ 18).

Udmøntes efter ansøgning i samarbejde med
Frivilligrådet.

Der pågår en selvstændig analyse af administrationen af § 18-midlerne.

176

174

703

7. Tilskud afsat i budgettet uden driftsaftale

Budget 2017
Kr.
hele 1.000

Institution

Aftaleform

Styreform i praksis

Jernbanemuseet, en afdeling af foreningen Dansk
Jernbane-Klub.

Ingen skr. aftale. Årligt
driftstilskud.

Museet drives af frivillige kræfter. En udpeget driftsbestyrer er formand for bestyrelsen.

De seks lokalhistoriske
arkiver. Organiseret i et
Arkiv Samvirke.

Driftstilskud af varierende
størrelse til hvert arkiv.
Samt et beløb, som Arkivsamvirket uddeler efter
ansøgning fra arkiverne.

Arkiverne drives af frivillige kræfter.

Ebeltoft Garden. Forening.

Ingen skr. aftale. Tilskuddet er afsat fast på budgettet.

Garden drives af frivillige kræfter. Stiller sig
til rådighed ved særlige arrangementer.

39

Ingen aftaler, alternativ
anvendelse.

Midlerne anvendes aktuelt til afholdelse af
maritime dage hvert andet år.

19

Fast tilskud (10.000 kr.)
pr forsamlingshus. Samt
tilskud fra byfornyelsesmidler til energiforbedringer.

Husene drives af frivillige kræfter.

Kolonihaver.

Afdelingen administrerer.

Indkrævning af lejeudgift og betaling af mindre regninger fx lukning af vand til vinteren.

Legepladser.

Privat virksomhed fører
tilsyn,

Søværnets Dykkerkursus.
Forsamlingshusene, til 33
forsamlingshuse.

2.190
31

284

319

12

123

Transport af skolebørn til
Naturcenter Karpenhøj.

354

8. Diverse

Budget 2017
Kr.
hele 1.000

Institution

Aftaleform

Styreform i praksis

0

Søndre Stegelykke.

Driftsaftale med Naturstyrelsen. Udløber ult. 17.
Genforhandling medio
17.

På arealet afholdes div. arrangementer. Naturstyrelsen vedligeholder arealet.

0
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Øvrige drifts- og brugsaftaler i bygninger uden
tilskud.












Cafeen i Kolind+. Personlig aftale, drift af café, knyttet til centerleder.
Aktivitetshuset på festpladsen i Ebeltoft – aftale med bridgeklub om drift af aktivitetshus – evt. etablering af brugerråd.
Legeplads v. Ebeltoft Skudehavn. Aftale med Skudehavnen om etablering af legeplads
og drift af denne. Bør ændres, da legepladsen er overgået til drift. Kan evt. aflyses, da
legepladsen evt. er inkl. i de legepladser, som en virksomhed er hyret til at foretage
opsyn med.
Mountainbike spor v. Ebeltoft. Aftale om brug og mindre vedligeholdelse af sport med
mountainbike klub. ½ års opsigelsesvarsel.
Fiskerihavnens Maritime Foreningshus (på folkeoplysnings vilkår). Aftale med husrådet
om anvendelse af huset til udstillinger og klubaktiviteter. Aftalen udløber med udgangen af 2017.
Posthuset Ryomgård (foreningshus på folkeoplysnings vilkår) – aftale med distriktsrådet om anvendelse af huset- Aftalen løber indtil den opsiges med 6 mdrs. Varsel af en
af parterne.
Midtdjurs Skytteforening – aftale med skytteforeningen om brug af skydebaner og faciliteter i kælderen på Marienhoffskolen. Kommunen kan opsige aftalen, hvis der foretages funktionsmæssige ændringer eller salg af bygningen.
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3 Økonomisk analyse
3.1

Analyse – Hovedaktiviteter

Økonomisk analyse af bevillingerne inddelt i hovedaktiviteter.

3.2

Analyse af budgetområder

Her analyseres budgetområderne, jævnfør kontoplanopdeling, dels pr. år i årene 2014 til 2020,
dels pr. politikområde for årene 2016 og 2017.
Budgetområderne følger Danmarks Statistiks (DS) metodik, så materialet kan bruges til at
benchmarke.
Budgetområderne Fritidsfaciliteter, Folkebiblioteker, Kulturelle opgaver og Folkeoplysning indgår i denne opgørelse fra DS. Disse budgetområder er summeret i subtotalen Kultur. Budgetområderne Kultur i øvrigt og Plan og udvikling indgår ikke i opgørelsen fra DS.
Budgetlinjerne er fordelt i politikområderne Kulturpolitik, Fritids- og friluftspolitik og Andet.

3.3

Benchmark på budgetområder

Her benchmarkes op mod kommuner i Region Midtjylland, Sammenligningsgruppen og på
landsplan.
Tallene skal tolkes med forbehold for, at kommunernes opgørelsesmetoder kan variere både på
tværs af kommuner og over tid, samt at der foretages løbende ændringer til kommunernes kontoplan.
Nøgletallene afspejler usikkerheder i kommunernes regnskaber. Præcisionen er særligt hæmmet af følgende udfordringer relateret til kommunernes regnskaber:
 Ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner relateret til funktionerne brugt til
nøgletallene.
 Opgavestrukturen og konteringspraksis i kommunerne ændres over tid.
 Forskelle i konteringspraksis mellem de enkelte kommuner.

Analyse af Syddjurs´ Kultur- og fritidsområde
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4 Strategisk analyse
På baggrund af ovenstående tre delanalyser gennemføres i det følgende en overordnet, strategisk analyse af den faktiske ressourcefordeling set i forhold til de politiske visioner og indsatsområder.
Det skal understreges, at det er de eksterne konsulenters fortolkning af delanalyserne og vores
bud på temaer til videre fremadrettede kulturpolitiske drøftelser og prioriteringer.

4.1

Overordnede ressourcemæssige betragtninger

 Benchmarkingen af Syddjurs Kommune op mod kommunerne i Region Midtjylland, Sammenligningsgruppen og alle kommuner i hele landet for 2014 og 2015, jf. bilag 3.3., viser, at
Syddjurs Kommune i begge år totalt set ligger tæt op ad Sammenligningsgruppen, mens
Syddjurs Kommune ligger noget under kommunerne i Region Midtjylland og hele landet.
Syddjurs Kommune bruger procentvis markant færre midler på Fritidsfaciliteter end hele landet, og modsat på Folkeoplysningen bruger Syddjurs Kommune markant flere midler end hele landet. Årsagen hertil kan skyldes antallet af kommunale og selvejende haller, hvor
Syddjurs Kommune kun har 1 kommunal hal tilbage?
 Nettodriftsudgifterne spænder i årene 2014 til 2020 over tdkk 48.799 (index 96) i 2015 til
tdkk 57.194 (index 112) i 2019, hvilket er en variation på tdkk 8.395. Der er et større fald og
en større stigning i henholdsvis 2015 og 2016, der kan henføres til Frie puljer og udviklingsmidler. Renset for dette udsving ligger årene med aktuelle tal 2014, 2015 og 2016 tæt på
index 100, mens budgetårene 2017 – 2020 ligger noget højere.
Den procentvise udvikling i de otte hovedaktiviteter er mindre iøjnefaldende, hvilket kunne
tyde på en vis automatik i budgetteringen og dermed i kulturprioriteringerne. Det er kun i kategorien Kommunale fritids- og kulturinstitutioner, at der er en faldende procentvis udvikling.
Alle andre hovedaktiviteter er alene svagt faldende eller svagt stigende.
I 2018 er der en ekstraordinær stigning i Tilskud afsat i budget uden driftsaftale, hvilket vedrører teaterfestival.
Den procentvise udvikling i de syv budgetområder er også mindre iøjnefaldende og ligeledes
præget af automatik. Det er kun Folkebiblioteker, der har en procentvis faldende udvikling.
Alle andre budgetområder er svagt faldende eller svagt stigende. Teatre under Kulturelle
opgaver har en større procentvis stigning i 2018, hvilket relaterer sig til teaterfestivalen.

4.2

Konkrete bud på prioriteringstemaer

Helt overordnet er det ifølge konsulenternes vurdering væsentligt, at der tages en kulturpolitisk
drøftelse af, hvordan Syddjurs Kommune fremadrettet vil profilere sig og prioritere, når det gælder kultur, natur og fritid. Kommunen er kulturby og deltager aktivt i både lokale og større fritidsog kulturtilbud og -begivenheder. Kommunen har noget af det smukkeste natur i Danmark, herunder en nationalpark. Hvordan ønsker man at udnytte dette – i dagligdagen sammen med borgerne i hele kommunen – og mere overordnet som branding af kommunen internt og eksternt, i
Aarhus, i regionen og i resten af landet?
Analyse af Syddjurs´ Kultur- og fritidsområde
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Først og fremmest skal det pointeres, at Syddjurs Kommune allerede har mange tilbud og et rigt
fritids- og kulturliv. Med en generel øget fokus på markedsføring og synlighed af disse ville man
kunne høste de ”lavthængende frugter”.
Helt konkret kan kommunen med fordel undersøge, om udnyttelse, synliggørelse og understøttelse af de aktuelle/kommende, større tiltag er optimal. Det gælder fx Kulturhovedstad 2017; får
Syddjurs synliggjort sig tilstrækkeligt i Aarhus, i regionen og på landsplan? Og det gælder den
forestående teaterfestival i 2018, hvor der kommer mange teater-/kulturturister; er turismen og
den øvrige del af kulturlivet opmærksomme på det?
På baggrund af ovenstående kortlægning bliver det klart, at Syddjurs Kommune ikke bruger så
mange ressourcer på fritids- og kulturområdet, målt i forhold til kommunerne i regionen samlet
set, og målt på landsplan. Selvfølgelig skal kommunen prioritere på tværs af alle sektorer, og
ikke mindst lovbundne områder kommer ofte først på listen. Men hvis kommunen skal blive ved
med at (kunne) kalde sig en kulturkommune, er det netop i de kommende år vigtigt at være klare på, hvilke fritids- og kulturdagsordener kommunen vil prioritere.
Kommunen kan fx fortsætte den hidtidige satsning på tilbud og rammer for børn og unge. Her er
der gennemslagskraft ikke mindst over for børnefamilierne. Der er allerede mange gode tilbud
på området, både centralt og i de enkelte hovedbyer. Men fx et øget samarbejde omkring Åben
Skole – med kultur og natur som omdrejningspunkt – vil være oplagt i den forbindelse. Med projektet Skolen i Virkeligheden er der her taget væsentlige skridt, men man kunne sagtens – evt.
med Skoleforvaltningen som driver – arbejde yderligere målrettet med sådanne tiltag. Mange
kommuner har ikke formået at systematisere det tværgående samarbejde mellem foreninger,
kulturinstitutioner og skoler. Lykkes Syddjurs Kommune med det, kan det blive et centralt parameter også i forhold til bosætning og tiltrækning af nye børnefamilier.
En øget differentieret indsats i de forskellige lokalområder kunne ligeledes være til gavn for borgerne. Det er almindeligt kendt, at børnefamilierne især søger til den vestlige del af kommunen,
mens det i den østlige del snarere er de modne borgere. Kan fritids- og kulturpolitikkerne i øget
omfang tage højde for og adressere dette forhold? Her kan de nye tværkulturelle mødesteder
formodentlig anvendes aktivt.
En øget samtænkning og koordinering med sundhedsområdet kan ligeledes være en oplagt
mulighed. Mange af tilbuddene målrettes de samme borgergrupper, og et fælles fundament og
udgangspunkt kunne give mening både internt i forvaltningen og eksternt over for borgerne. Her
kunne man arbejde med en øget integrering af tilbuddene i forhold til hele fritidsområdet og foreningerne.
Uanset hvilke modeller og temaer for samarbejde på tværs i organisationen Syddjurs Kommune
vælger, vil det udfordre sektortænkningen i en fagopdelt organisation. Det vil derfor være af afgørende betydning, at Syddjurs Kommune kigger ud til andre kommuner, der er lykkedes med
tværsektorielle samarbejder, for at hente inspiration. Og ligeledes drøfter internt, hvad et samarbejde på tværs af sektorer kræver; bl.a. at brugeren sættes i centrum, en stor åbenhed, mod
til at afgive suverænitet og finde de bedste løsninger netop for brugeren/borgeren, og ikke
mindst evne til at inddrage brugere, samt evaluere og justere efter feedback fra brugerne.
Med henblik på yderligere konkretisering præsenterer konsulenterne i det følgende otte temaer,
hvor vi mener, der med fordel kan tages en kulturpolitisk drøftelse af de fremadrettede prioriteringer i forhold til de vedtagne visioner og indsatsområder og vælge enkelte områder ud til yderligere servicetjek. Det gælder (i ikke-prioriteret rækkefølge) de følgende:
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1. Kommunens mødesteder – mest mulig involvering, aktivitet og udbytte
2. Synliggørelse og optimal udnyttelse af events, tilbud, attraktivitet
3. Tværgående samarbejde og partnerskaber – mere tryk på
4. Børn- og ungekultur – mest mulig synergi, aktivitet og kultur
5. Mere målrettet udbytte af ”eksterne” kommunale støttemidler
6. Tilskudsmodellen til aktiviteter, lokaler og haller – øget klarhed og gennemsigtighed
7. Frie puljer – øget klarhed og gennemsigtighed
8. Supplerende strukturelle overvejelser – øget samtænkning

Det skal nævnes, at ovenstående er en bruttoliste, og at der antagelig vil være behov for at prioritere de indsatser, som sættes i værk. Prioriteringen kan fx ske på basis af vurderet effekt på
økonomien og/eller på gennemsigtigheden. Umiddelbart kunne vi pege på følgende tre indsatser:
 Tilskud på folkeoplysningsområdet, gennemgang og opstramning
 Driften af egnsteater og kulturskole, gennemgang og analyse af
 Frie midler i puljer, gennemgang og evt. skærpelse af kriterierne

1. Kommunens mødesteder – mest mulig involvering, aktivitet og udbytte
Over de seneste par år har Syddjurs Kommune politisk satset på at etablere nye tværkulturelle
tilbud og mødesteder, eksempelvis Kolind+, KulturHotellet og Den Ny Maltfabrik, og på at renovere og revitalisere de eksisterende. Dette er sket helt i tråd med de kulturpolitiske ambitioner,
med stor succes, og i dag har man i kommunen velfungerende, tværkulturelle huse spredt rundt
i de forskellige bysamfund.
Det er vores vurdering, at der, med henblik på at få mest muligt ud af disse investeringer fremadrettet er brug for at have fokus på:
1.) tværgående organisation og samarbejde i praksis
2.) aktiviteter og brugere i husene
3.) fornødne driftsmidler.
Ad 1. Det er vigtigt, at de nye huse (Kolind+, KulturHotellet og Den Ny Maltfabrik – sidstnævnte
under etablering) på den ene side får ro til at finde formen på deres forskellige driftsmodeller og
etablere gode samarbejdsklimaer blandt de lokale borgere og involverede, og på den anden
side følges tæt af og i aktiv dialog med forvaltningen om at få tværgående samarbejde og synergi til at fungere optimalt. Dette kommer ikke nødvendigvis af sig selv. Eksempelvis kan man
stille sig spørgsmålet: Fungerer KulturHotellet optimalt ift. de generelle ønsker om tværgående
samarbejde og partnerskaber? Skal der udarbejdes et fornyet overblik over drift og udnyttelse af
KulturHotellet, lokaler, sal mv.?

Analyse af Syddjurs´ Kultur- og fritidsområde

21

Ad 2. Når det gælder aktiviteter og brugere i husene, tænkes der især på den bløde infrastruktur: frivilligressourcer, fælles udnyttelse af faciliteter, brugerunderlag, som bakker op, bidrager,
kommer til de forskellige aktiviteter, tager rammer og muligheder til sig og bruger dem til fælles
bedste mv.
Ad 3. Sidst men ikke mindst skal der sikres et fornødent driftsøkonomisk grundlag. En kommunal driftsøkonomi er efter vores vurdering vigtig i forhold til de større steder, selv om der flere af
stederne lægges op til en høj grad af frivillige kræfter. Når det gælder den kommunalt finansierede driftsøkonomi, er det vigtigt, at man politisk drøfter og afstemmer niveauerne for disse –
ikke så hvert hus får lige mange penge, men så man differentieret går ind og ser på behov og
muligheder de enkelte steder.
Endelig kan der med fordel arbejdes aktivt med fundraising og ekstern finansiering, i samarbejde mellem stederne og forvaltningen.
Den samlede ressourcepool kan illustreres som vist i figuren:
Figur 3: Ressourcefiguren

En langt ældre tradition for mødesteder er de lokale forsamlingshuse. Der er aktuelt 33 sådanne
huse. De drives af frivillige og oppebærer herudover et tilskud pr. hus på 10.000 kr. årligt.
Syddjurs Kommune har altid prioriteret at fastholde og støtte det nære landsbymiljø. Det kan
med fordel videreføres – der hvor der er lokale kræfter og ønsker til dette.
Det er imidlertid vores vurdering, at man måske er kommet til det tidspunkt, hvor der skal ses
på, om alle husene er relevante og bæredygtige, og om de alle skal støttes med ens ressourcer. Dels må det forventes, at de større, tværkulturelle huse løfter flere af de lokale funktioner,
dels er den generelle trend i hele landet (og Europa), at borgernes mobilitet over de seneste 1015 år er blevet væsentlig øget. Kommunen har ca. 42.000 indbyggere; otte byer over 1.000 indbyggere.
Drøftelserne kan knyttes an til - og videreudvikle - det påbegyndte udviklingsarbejde med klyngesamarbejde mellem landsbyerne, herunder muligheder for øget samarbejde mellem huse og
landsbyer og/eller nedlæggelse af udvalgte huse.
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2. Synliggørelse og optimal udnyttelse af events, tilbud, attraktivitet
Både i kultur- og fritids-/friluftspolitikken pointeres vigtigheden af synlighed og markedsføring.
Ligesom det i kulturpolitikken hedder, at man skal prioritere større events og tilbagevendende
begivenheder.
Budgetterne til synlighed og markedsføring er fordelt ud på projekter og finansieres gennem
bevillinger fra puljer. Der er ikke afsat en særskilt pulje til markedsføring. Den nye website
OplevDjursland.dk kræver finansiering fra flere afdelinger. Det nuværende website kulturkommune.dk drives p.t. af en seniorjobber, og derfor skal drift og vedligehold af et nyt website organiseres ud fra eksisterende medarbejderressourcer. Denne model bliver en del af oplægget til et
nyt website.
Under større events mv. er der i budget 2018 afsat ekstraordinært ca. 2 mio. kr. til den landsdækkende børneteaterfestival. Projekterne under Kulturhovedstaden finansieres enten via Kulturring Østjylland og den syddjurske økonomiske andel af dette projekt eller af kulturpuljemidler.
Der har ikke herudover været afsat økonomi til 2017-projekter.
Det er vores umiddelbare vurdering, at synliggørelsestiltagene, og samling (digitalisering) af
disse virker hensigtsmæssigt, og at Syddjurs Kommune blot skal arbejde videre med arbejdet.
Ligeledes er der gode takter i forhold til specifik markedsføring af Syddjurs´ tilbud og herlighedsværdierne målrettet turisterne og ikke mindst Aarhus-målgrupperne. Her er det dog også
vurderingen, at markedsføringsarbejdet kan styrkes, og at ønskerne om gentænkning og tværgående samarbejde og partnerskaber kan bringes mere aktivt og strategisk i spil – både internt i
Syddjurs Kommune og med de eksterne parter. Samarbejde med Visit Djursland har fungeret i
flere år, ligesom der nu er igangsat større strategiske turismeindsatser via Business Region
Aarhus.
Videre kan det anbefales, at man mere systematisk og strategisk bruger de muligheder, der
ligger i de digitale medier, herunder generering af statistik samt direkte dialog med borgerne/brugerne.
Det samme gælder i forhold til de større events. Her må politikere og forvaltning drøfte, hvordan
man sikrer optimalt udbytte og synlighed af investeringerne. Afholdelsen af Aprilfestival 2018 er
en oplagt mulighed for systematisk at vurdere en event. Konceptet for en intern evaluering kan
udarbejdes nu og kunne sættes i værk parallelt med en evaluering af udbyttet af de tilbagevendende begivenheder: Hvad giver mest for pengene; skal der strategisk arbejdes med større enkeltstående begivenheder, og i givet fald med hvilken indsats, økonomisk og personalemæssigt.

3. Tværgående samarbejde og partnerskaber - mere tryk på
Både i kultur- og i fritids-/friluftspolitikken fremhæves tværgående samarbejde mellem foreninger og mere synergi i fælles udnyttelse af faciliteter mv. Her er udviklet gode eksempler på
partnerskaber fx i forhold til DGI og til turismesamarbejdet. Disse eksempler er gode afsæt for
hele tænkningen omkring tværgående samarbejde og partnerskab.
Det er nemlig vores umiddelbare vurdering, at når det gælder samarbejde på tværs af foreninger, er her fortsat et stort potentiale. Det er samtidig vores antagelse, at foreningerne ikke kan
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løfte opgaven alene, og at digitale løsninger ikke kan stå alene. Det er almindeligt menneskeligt,
at man prioriterer den enhed, man brænder for, arbejder i og/eller er sat i spidsen for. Det kan
betyde, at man ikke nødvendigvis af sig selv tænker synergi, samarbejde osv. med naboforeningen. Det samme gælder i forhold til optimering af anvendelse af faciliteter.
Derfor kunne politikere og forvaltning med fordel drøfte, hvordan kommunen bedst styrker den
tværgående samarbejdsdagsorden. Vel vidende, at der er meget plejer knyttet ind i foreningerne, og at der generelt set er en generationsudfordring kan det være vigtigt, at forvaltningen er
aktiv drivkraft i en gentænkning eller et sæt eksperimenter med denne dagsorden. Det kan være praksisnære eksperimenter eller udviklingsprocesser, hvor fx yngre ikke-organiserede inddrages i dialogen, og det kan være med ændrede støtteregler, omfattende mere direkte incitamenter til samtænkning, samarbejde, fusion mv.
Supplerende hertil fremstår ligeledes i politikkerne et ønske om mere tværgående samarbejde
og partnerskaber på andre niveauer. Konkret nævnes nye samarbejder mellem turisme og kultur samt mellem erhverv, kreativt iværksætteri og kultur i kulturpolitikken. Her er taget forskellige
initiativer, men her ligger antagelig også yderligere muligheder.

4. Børn- og ungekultur - mest mulig synergi, aktivitet og kultur
Børn og unge er vigtige målgrupper i kultur- og fritids-/friluftspolitikkerne. Det afspejler sig også
i, at midler er dedikeret direkte til børnekultur og aktiviteter i Kulturskolen, hvor brugerne primært er børn og unge. Det gælder aktiviteterne i både KulturHotellet (Kulturskolen og Egnsteatret m.fl.) og Karpenhøj (Andre jf. vores budgetsjus?) er dedikeret til aktiviteter for, med og af
børn og unge. Hertil kommer omfattende indsatser fra biblioteket, museet og øvrige fritidstilbud
og kulturinstitutioner.
Det er vores umiddelbare vurdering, at Syddjurs Kommune over den seneste periode er lykkedes flot med udbygning af aktiviteter til børne- ungemålgruppen, både i form af større økonomiske prioriteringer og med forøget og udvidet aktivitetsniveau og -portefølje. I forlængelse heraf
kunne man i den kommende periode prioritere et overordnet servicetjek på indbyrdes prioriteringer og udbytte, fx:
 Kulturskolen


Eksisterer det et samlet overblik over Kulturskolens tilbud, økonomi og resultater/udbytte
med henblik på en vurdering af, om der kulturpolitisk og dermed også i handlinger skal
sættes et aftryk her (udviklingsaftale)?



Er det hensigtsmæssigt, at – og i givet fald under hvilke vilkår – Kulturskolen skal drive
Kulturhotellet?



Skal der foretages en benchmark på nøgletal og forretningsmodel ift. andre kulturskoler?

 Syddjurs Egnsteater


Fungerer Egnsteatrets forretnings- og samarbejdsmodel optimalt?



Egnsteatret er landets mindste (i økonomisk forstand); kunne teatret få flere ressourcer
ved at tænke i nye samarbejdsmodeller?

Analyse af Syddjurs´ Kultur- og fritidsområde

24

 Kulturskolen og Syddjurs Egnsteater


Samtænkes de forskellige tilbud på den rette måde – til gavn for målgrupperne og med
mest mulig synergi i driften?



Kan fx teatrets dramaskole og Kulturskolens aktiviteter inden for musik, dans og billedkunst med fordel tænkes bedre sammen med henblik på et samlet tilbud til børn og unge,
hvor tværgående projekter på tværs af de kreative retninger kan berige hinanden?



Kommer der tilstrækkelig synlighed og udbytte af vores investeringer og prioriteringer –
både internt i kommunen og eksternt (mulighederne for at opnå synergier)?



Får vi tilstrækkeligt ud af børneteaterfestivalen (direkte resultater og synlighed, spinoff i og
omkring Syddjurs Kommune)?

 Karpenhøj Naturcenter


Er der tilstrækkelig klarhed om forventninger til naturcentret. Er der enighed om centrets
ambitionsniveau i forhold til de kommunale midler og i forhold til de primære målgrupper
(udviklingsaftale)?



Syddjurs Kommune har prioriteret en omfattende kørselsordning for børn og skoler. Udnyttes denne optimalt?



Kommer der tilstrækkelig synlighed og udbytte af kommunens samlede investering af centret – både internt i kommunen og eksternt?

Kulturpolitikere og relevante bestyrelser/Hotelråd m.fl. kunne på baggrund heraf tage en dialog
om fremtidige ønsker, krav og forventninger på området.
Et mere overordnet spørgsmål kunne endvidere være, hvorvidt kommunen primært laver børnekultur for de velfungerende og ressourcestærke børn og familier, og hvordan de fremadrettede kulturpolitiske prioriteringer skal være i forhold til børnemålgrupperne.
I forlængelse heraf gælder det ungemålgrupperne. Tilbud og rammer til disse er vigtige at arbejde med i den praktiske kulturpolitik i en kommune som Syddjurs, der har Aarhus som nabo.
Der skal være de fornødne tilbud/rammer, så de unge kan føle tilhørsforhold, og at der er et
attraktivt ungemiljø.
Her der det vores vurdering, at de selvorganiserede netværk, som er opstået flere steder i
kommunen (Kraftværket.com, Rampen, Værelze 313 m.fl.), kan ses som gode modeller for forskellige ungegrupper, samtidig med en voksenforankring. De allerede fungerende tilbud kan
måske kopieres flere steder i kommunen, og her kan det være væsentligt at forvaltningen fungerer som katalysator - i samarbejde med lokale fritids- og kulturinstitutioner/-netværk.

5. Målrettet udbytte af ”eksterne” kommunale støttemidler
De største, selvejende kulturinstitutioner, beliggende i kommunen med både kommunal og
statslig støtte omfatter Fregatten Jylland, Museum Østjylland samt Filmhøjskolen.
Der er kommunal repræsentation i bestyrelsen. Fregatten har gennem de seneste år kæmpet
for at bevare sit økonomiske driftsniveau. Senest har staten fastholdt sit bidrag og øget dette fra
1,7 mio.kr. årligt til 3 mio.kr. frem til 2020. Det kommunale tilskud er øget fra 1 til 2 mio.kr. med
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budget 2017, heraf 0,250 mio.kr. til afdrag på lån. Senest er der fremkommet en ny udfordring,
idet institutionen skal godtgøre tilbagebetaling på et lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond på 56
mio.kr.
Med Fregatten er der udarbejdet en ejerstrategi, som omhandler ønsket om at bevare Fregatten
Jylland, gøre dette til et samlingspunkt og sikre en bæredygtig drift med det nødvendige basisbudget og med udvikling af institutionen. Ejerstrategien omfatter imidlertid ikke en beskrivelse af
forventninger/krav til samarbejdet og effekt i forhold til de offentlige støttekroner.
Museum Østjylland er et tværkommunalt samarbejde om et fælles museumsvæsen, der er opstået for at bevare museumsvæsenerne i Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner på baggrund af Kulturstyrelsens krav og anbefalinger om samdrift af museer for at styrke og bevare
fagligheden. Syddjurs Kommunes andel af finansieringen af Museum Østjylland er 3,6 mio. kr.,
og museet drives p.t. fra Farvergården, Det Gamle Rådhus og Ebeltoft Byhistoriske Arkiv og vil
med etableringen af Den Ny Maltfabrik få udstillingsaktiviteter der.
Der er etableret et præsidium med repræsentation af formænd og næstformænd for de udvalg i
de tre kommuner, der har ansvaret for kulturområdet. Præsidiet behandler Museum Østjyllands
strategi, årlige handlingsplan og budget.
Med Glasmuseet ligger der ikke en skriftlig aftale. Som nævnt i kap. 3 er der planer om en ny
udstillingsbygning på museet, og borgmesteren repræsenteret i dommerkomiteen. Der er ikke
kommunal repræsentation i bestyrelsen.
Aftalen med Filmhøjskolen har kørt uændret igennem mange år, og der er ikke koordinering
mellem kommunens engagement i filmhøjskolen (tilskud under PUK-udvalget) og engagementet i Den Vestdanske Filmpulje (tilskud under økonomiudvalget). Der er ikke kommunal præsentation i bestyrelsen.
Det er vores vurdering, at der for Glasmuseet, Fregatten Jylland og Filmhøjskolen med fordel
kan udarbejdes (nye) udviklingsaftaler, der afstemmer og beskriver indbyrdes krav og forventninger (direkte og indirekte effekt). Ligeledes er det vores anbefaling, at den kommunale repræsentation i disse bestyrelser gøres ens.
Det samme kunne gælde for øvrige bestyrelser, hvor man i stigende grad går fra fokus på repræsentation til kompetencer og rette kompetenceprofil i bestyrelser. Se endvidere ”God ledel2
se i selvejende institutioner” .

6. Tilskudsmodellen til aktiviteter, lokaler, haller - klarhed og gennemsigtighed
Det er lovpligtigt at give tilskud til foreningernes aktiviteter og lokaler, aftenskolerne samt til drift
af div. baneanlæg mv. (jf. folkeoplysningsloven og kommunens tilskudsmodel). Hertil kommer
tilskud til drift af hallerne (jf. folkeoplysningsloven og den såkaldte Syddjurs-model).
For aktivitetstilskud og lokaletilskud er der visse minimumsstandarder; Syddjurs Kommune følger lovens minimumsstandarder. Da folkeoplysningsloven er en rammelovgivning, kan byrådet
anvende andre redskaber til at regulere størrelsen af diverse økonomiske tilskud eller til at tilgodese særlige målgrupper. Byrådet fastsætter således selv beløbsstørrelse og tilskudsmodel

2

Publikation fra Kulturministeriet, 2011: http://kum.dk/publikationer/2011/god-ledelse-i-selvejende-kulturinstitutioner/
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inden for lovgivningen. Det kan eksempelvis være, om aktivitetstilskuddet differentieres i alderskategorier, om særlige målgrupper eller aktivitetsformer skal have særlige vilkår, om der skal
stilles krav om bestemte deltagerantal på hold ved anvisning af lokaler, om lokaletilskuddet skal
nedsættes, hvis udgiften ikke står i rimelig forhold til udnyttelsen af lokalet, om kommunale lokaler, som vurderes egnede til en aktivitet, skal anvises fremfor, at en forening indgår et lejemål,
hvortil der skal gives lokaletilskud osv.
Den samme tænkning gælder for aftenskolerne. Også her er der i loven fastsat nogle minimumsstandarder, men som kommunen ligger over. Her kan byrådet fx fastsætte en vægtning
mellem fag og emner, hvilke emner, der er folkeoplysningens kernefag og reducere/prioritere
særlige emner. Der er 10 godkendte skoler i kommunen, og Aftenskolernes Samvirke er koordinationsforum mellem disse og kommunen. Startes en ny aftenskole yder kommunen 5.000 kr.
Det er vores vurdering, at området og tilskudsmodeller med fordel kan belyses ift. incitamenter
til samarbejde, fælles udnyttelse af lokaler og fornuftig drift, ejerforhold af bygninger og lokaler.
Nogle af de centrale spørgsmål kunne være:
 Kan der – og skal der - styres med strammere standarder, og vil det give positive/negative
resultater?
 Kan visse incitamenter vendes om, så foreningerne belønnes ved samtænkning frem for ved
start af nyt?
 Skal kommunen i højere grad give afslag på lokaletilskud til foreninger, som indgår nye forpligtelser i forhold til egne eller lejede lokaler?
 Nogle foreninger har relativt høje driftsudgifter, og der er store udsving mellem foreninger.
Kan der høstes nyttig læring ved at undersøge forholdene på tværs?
Med i undersøgelsen af tilskudsområdet kan indgå forhold omkring tilskud til drift af baneanlæg,
tennis- og fritidsfaciliteter mv.
Når det gælder tilskud til haller, styres disse som hovedprincip efter den såkaldte Syddjursmodel. Denne er umiddelbart svært gennemskuelig og ifølge flere aktører uretfærdig. Ligeledes
udgør modellen ikke direkte et incitament til at understøtte udvikling og bæredygtighed.
Det er vores umiddelbare vurdering, at det er formålstjeneligt at foretage et overordnet tjek af
Syddjurs-modellen mhp. at skabe klarhed og gennemsigtighed, herunder så vidt muligt sikre
retfærdighed på tværs samt skærpelse af de ønskede incitamenter. Arbejdet kan indgå som del
af det ovenfor anbefalede analysearbejde i forhold til tilskudsmodellen på fritidsområdet/folkeoplysningsområdet.

7. Frie puljer - øget klarhed og gennemsigtighed
Budgetterne rummer en række puljer til div. fritids- og kulturformål – interne såvel som eksterne.
De har udviklet sig via knopskydning og automatiske fremskrivninger, og flere steder er der ikke
længere overensstemmelse mellem puljens formål/titel og den faktiske anvendelse. Der er heller ikke nødvendigvis klarhed over hhv. støttekriterier, tildelinger og effekt af støtten, ligesom
der er enkelte puljer, som ikke bliver brugt (fuldt ud), eller er overgået til at være faste driftsomkostninger.
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Det er vores vurdering, at en gennemgang, evt. tydeligere kriterier for tildeling, afrapportering og
regnskab samt en vis sanering af puljerne, kan fremme overblik og gennemsigtighed. Herved vil
politikere og forvaltning få et mere klart billede af, hvilke midler og hvor mange, der rent faktisk
er frie. Der vil kunne foretages en skærpelse af støtterammer og opfølgning, og de midler, som
snarere er driftsmidler kan flyttes til de rette konti.

8. Supplerende strukturelle overvejelser – øget samtænkning
Endelig er der en række mindre driftstilskud til foreninger mv., hvor der måske er behov for mere strukturelle greb, så som samorganisering, omplacering eller nedlæggelse (nedprioritering af
kommunale driftsmidler).
Det kunne fx være Jernbanemuseet, som i dag drives som en forening og med frivillige kræfter.
Driften forudsætter kommunalt tilskud og løbende praktisk bistand. Her ses i stigende grad problemer med at mobilisere frivillige. (Besøgstal er ukendt for konsulenterne). Her kunne overvejes en dialog om fremtiden og evt. en mere radikal beslutning.
Det kunne være de lokalhistoriske arkiver, hvor man kunne tage et overblik over de forskellige
lokal- og egnsarkiver og tilskuddene til disse, samt anvendelsen af midlerne i Arkiv Samvirket.
For herved at have et grundlag for dialog om fusionsmuligheder eller andre samdriftsforhold og
synergieffekter.
Eller det kunne være kolonihaver og legepladser, som i dag administreres af PUK, hvor man
kunne undersøge, om disse var mere hensigtsmæssigt placeret i Veje og Ejendomme.
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3 Økonomisk analyse
3.1 Hovedaktiviteter
Budget
2020

tdkk

%

Budget
2019

%

Budget
2018

%

Budget
2017

%

Aktuelt
2016

%

Aktuelt
2015

%

Aktuelt
2014

%

1. Kommunale fritids- og kulturinstitutioner
2. Selvejende fritids- og kulturinstitutioner med kommunalt
driftstilskud og statsrefusion
3. Selvejende eller foreningsdrevne fritidsog kulturinstitutioner med kommunalt driftstilskud
4. Folkeoplysningen
5. Puljer under folkeoplysningen
6. Frie puljer og udviklingsmidler
7. Tilskud afsat i budget uden driftsaftale
8. Andet

18.302

33%

18.302

33%

18.303

32%

18.375

33%

17.964

33%

18.046

37%

18.588

36%

7.470

14%

7.470

14%

7.470

13%

7.470

13%

6.549

12%

6.581

13%

6.436

13%

4.467
17.590
1.922
3.213
2.016
0

8%

8%

1%

3.781
17.457
1.183
2.082
1.406
94

7%

0%

3.435
16.317
1.601
1.151
1.395
272

7%

0%

5.016
16.795
2.101
4.128
1.594
98

9%

0%

4.995
17.590
1.926
3.213
2.191
0

9%

0%

4.467
17.590
1.922
3.212
4.230
0

8%

0%

4.467
17.590
1.922
3.213
2.016
0

Plan, Udvikling og Kultur

54.980

100%

54.980

100%

57.194

100%

55.760

100%

54.245

100%

48.798

100%

51.027

Index

108

32%
3%
6%
4%

108

32%
3%
6%
4%

112

31%
3%
6%
7%

109

32%
3%
6%
4%

106

31%
4%
8%
3%

96

33%
3%
2%
3%

100

34%
2%
4%
3%
0%

100%

Forudsætninger
Syddjurs kommune har inddelt Plan, Udvikling og Kulturs aktiviteter i ovenstående hovedaktiviteter.
Årene 2014, 2015 og 2016 er aktuelle nettodriftsudgifter. 2017 er korrigeret budget for nettodriftsudgifter, mens 2018, 2019 og 2020 er budgetterede
nettodriftsudgifter.
De enkelte års nettodriftsudgifter i alt er sat til 100%.

Kommentarer
Nettodriftsudgifterne spænder over tdkk 48.799 (index 96) i 2015 til tdkk 57.194 (index 112) i 2019. Dette er et udsving på tdkk 8.395.
Den procentvise udvikling i de enkelte hovedaktiviteter er mindre iøjnefaldende. Udviklingen i hovedaktivitet 5 er stort set uændret. Hovedaktivitet 4 udvikler sig
svagt faldende, hovedaktivitet 2, 3, 6 og 7 er svagt stigende mens hovedaktivitet 1 er faldende.
Der er et større fald og en større stigning i hovedaktivitet 6 i henholdsvis 2015 og 2016, hvilket kunne ligne en
bevillingsoverførsel mellem de to år. Hovedaktivitet 7 er extraordinær høj i 2018.

3 Økonomisk analyse
3.2 Budgetområder
tdkk
0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter

Budget
2020

%

5.196
1

9%

1. Fritidsfaciliteter

0.32.50 2. Folkebiblioteker

3.35.60
3.35.61
3.35.62
3.35.63
3.35.64

3.38.70
3.38.72
3.38.73
3.38.74
3.38.75

Budget
2019

%

5.197

9%

13.936

%

9%

0%

5.196
1

5.197

9%

25%

13.936

5.657
680
2.163
2.632
3.255

10%

3. Kulturelle opgaver

Budget
2017

%

9%

0%

5.201
1

5.197

9%

25%

13.936

10%

6%

5.657
680
2.163
2.632
3.255

14.387

26%

Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter)
Folkeoplysende voksenundervisning
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Lokaletilskud
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

642
1.494
1.969
12.387
0

1%

4. Folkeoplysning

16.492

Museer
Biografer
Teatre
Musikarrangementer
Andre kulturelle opgaver

9%

0%

5.196
1

Budget
2018

Aktuelt
2016

%

10%

0%

5.341
0

5.202

9%

24%

14.007

10%

6%

5.657
680
4.217
2.632
3.255

14.387

26%

1%

0%

642
1.494
1.969
12.387
0

30%

16.492

1%
4%
5%

3%
4%
23%

Aktuelt
2015

%

10%

0%

5.017
0

5.341

10%

25%

13.703

10%

6%

5.657
680
2.173
2.633
3.783

16.441

29%

1%

0%

642
1.494
1.969
12.387
0

30%

16.492

1%
4%
5%

3%
4%
23%

Aktuelt
2014

%

10%

0%

5.069
243

5.017

10%

5.312

10%

25%

13.816

28%

14.578

29%

9%

8%

4.716
593
2.032
2.393
3.922

9%

8%

4.707
602
2.150
2.697
3.672

10%

7%

4.827
674
2.095
2.361
4.174

14.926

27%

14.131

26%

13.828

28%

13.656

27%

1%

0%

524
1.199
1.857
12.240
0

1%

0%

665
1.306
1.258
11.855
0

1%

0%

773
1.275
1.421
12.518
0

1%

0%

643
1.494
1.969
12.387
0

29%

16.493

30%

15.987

29%

15.084

31%

15.820

1%
7%
5%

3%
3%
22%

1%
4%
5%

3%
4%
22%

1%
4%
4%

2%
3%
23%

1%
4%
6%

3%
3%
24%

0%

1%
4%
5%
8%

2%
4%
24%
0%

31%

Budget
2020

tdkk

3.45.83 5. Fællesformål (multikulturhuse)

%

Budget
2018

%

Budget
2017

%

Aktuelt
2016

%

Aktuelt
2015

%

Aktuelt
2014

%

967

2%

967

2%

967

2%

967

2%

14

0%

0

0%

0

0%

50.979

93%

50.979

93%

53.033

93%

51.595

93%

49.176

91%

47.745

98%

49.366

97%

Grønne områder og naturpladser
Fælles formål
Specialpædagogisk bistand til voksne
Idrætsfaciliteter for børn og unge
Øvrige sociale formål

135
1.460
244
0
821

0%

0%

1%

-4
601
234
544
760

0%

1%

116
592
234
509
727

0%

1%

99
1.247
240
658
760

0%

1%

135
1.460
244
0
821

0%

1%

135
1.460
244
0
821

0%

1%

135
1.460
244
0
821

6. KULTUR i øvrigt

2.660

5%

2.660

5%

2.660

5%

2.660

5%

3.004

6%

2.178

4%

2.135

4%

175
1.166

0%

0%

-3%

-629
155

-1%

3%

298
-1.422

1%

2%

452
1.613

1%

2%

339
1.166

1%

2%

333
1.168

1%

2%

175
1.166

1.341

2%

1.341

2%

1.501

3%

1.505

3%

2.065

4%

-1.124

-2%

-474

-1%

54.980
54.980
108

100%

54.980
54.980
108

100%

57.194
57.194
112

100%

55.760
55.760
109

100%

54.245
54.245
106

100%

48.799
48.799
96

100%

51.027
51.027
100

100%

KULTUR

0.28.20
0.52.80
3.22.17
3.22.18
5.72.99

%

Budget
2019

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger
6.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder
7. PLAN OG UDVIKLING

PLAN OG UDVIKLING OG KULTUR
Index

3%
0%
0%

3%
0%
0%

3%
0%
0%

3%
0%
0%

2%
0%
1%

1%
0%
1%

1%
0%
1%
1%

0%

Forudsætninger
Danmarks statistik (DS) udgiver hvert år "Nettodriftsudgifter til kulturområdet per indbygger" for kommuner, regioner og hele landet.
Budgetområderne Fritidsfaciliteter, Folkeblibioteker, Kulturelle opgaver og Folkeoplysning indgår i denne opgørelse fra DS. Disse budgetområder er summeret i subtotalen
Kultur. Budgetområderne Kultur i øvrigt og Plan og udvikling indgår ikke i opgørelsen fra DS.
Årene 2014, 2015 og 2016 er aktuelle nettodriftsudgifter. 2017 er korrigeret budget for nettodriftsudgifter, mens 2018, 2019 og 2020 er budgetterede nettodriftsudgifter.
De enkelte års nettodriftsudgifter i alt er sat til 100%.

Kommentarer
Nettodriftsudgifterne spænder over tdkk 48.799 (index 96) i 2015 til tdkk 57.194 (index 112) i 2019. Dette er et udsving på tdkk 8.395.
Den procentvise udvikling i de enkelte budgetområder er mindre iøjnefaldende. Udviklingen i budgetområde 1, 3, og 4 er svagt faldende mens budgetområde 6 er svagt
stigende. Budgetområde 2 er faldende, mens budgetområde 5 er stigende som følge af, at udgiften tidligere har været konteret under Kultur i øvrigt. Budgetområde 7 er noget
svingende fra -1% over 4% sluttende med 2%.
En post har en relativt større stigning på budgettet, nemlig Teatre, under kulturelle opgaver.

3 Økonomisk analyse
3.2 Budgetområder, politikker

0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter

%

I alt

%

Andet

%

Fritids- og
friluftspolitikken

Kulturpolitikken

%

I alt

%

Aktuelt 2016

Andet

%

Fritids- og
friluftspolitikken

tdkk

Kulturpolitikken

Budget 2017

%

0
0

0%

5.201
1

100%

####

5.341
0

####

0
0

####

5.341
0

100%

100%

0
0

100%

0%

5.201
1

100%

100%

0
0

0%

0%

1. Fritidsfaciliteter

0

0%

5.202

100%

0

0%

5.202

100%

0

0%

5.341

100%

0

0%

5.341

100%

0.32.50 2. Folkebiblioteker

14.007

100%

0

0%

0

0%

14.007

100%

13.703

100%

0

0%

0

0%

13.703

100%

5.657
680
2.173
2.633
3.026

100%

0%

0%

4.827
674
2.095
2.361
4.174

100%

20%

0
0
0
0
0

0%

80%

0
0
0
0
835

0%

100%

4.827
674
2.095
2.361
3.339

100%

0%

5.657
680
2.173
2.633
3.783

100%

20%

0
0
0
0
0

0%

80%

0
0
0
0
757

14.169

95%

757

5%

0

0%

14.926

100%

13.296

94%

835

6%

0

0%

14.131

100%

Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter)
Folkeoplysende voksenundervisning
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Lokaletilskud
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

13
30
39
248
0

2%

98%

####

773
1.275
1.421
12.518
0

100%

####

0
0
0
0
0

0%

####

758
1.250
1.393
12.268
0

98%

####

15
26
28
250
0

2%

####

643
1.494
1.969
12.387
0

100%

####

0
0
0
0
0

0%

####

630
1.464
1.930
12.139
0

4. Folkeoplysning

330

2%

16.163

98%

0

0%

16.493

100%

320

2%

15.667

98%

0

0%

15.987

100%

3.35.60
3.35.61
3.35.62
3.35.63
3.35.64

Museer
Biografer
Teatre
Musikarrangementer
Andre kulturelle opgaver
3. Kulturelle opgaver

3.38.70
3.38.72
3.38.73
3.38.74
3.38.75

100%
100%
100%

2%
2%
2%

0%
0%
0%

98%
98%
98%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

0%

100%
100%
100%

2%
2%
2%

0%
0%
0%

98%
98%
98%

0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

####

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
####

3.45.83 5. Fællesformål (multikulturhuse)

%

I alt

%

Andet

%

Fritids- og
friluftspolitikken

Kulturpolitikken

%

I alt

Andet

%

Aktuelt 2016

%

0

0%

967

100%

0

0%

967

100%

0

0%

14

100%

0

0%

14

100%

28.506

55%

23.089

45%

0

0%

51.595

100%

27.319

56%

21.857

44%

0

0%

49.176

100%

Grønne områder og naturpladser
Fælles formål (formidlingscenter)
Specialpædagogisk bistand til voksne
Idrætsfaciliteter for børn og unge
Øvrige sociale formål

0
0
0
0
205

0%

100%

0%

99
1.247
240
658
760

100%

75%

0
0
0
0
0

0%

25%

99
1.247
240
658
570

100%

100%

0
0
0
0
190

0%

0%

135
1.460
244
0
821

100%

75%

0
0
0
0
0

0%

25%

135
1.460
244
0
616

6. KULTUR i øvrigt

205

8%

2.455

92%

0

0%

2.660

100%

190

6%

2.814

94%

0

0%

3.004

100%

119
408

35%

119
408

35%

50%

452
1.613

100%

35%

226
807

50%

15%

158
565

35%

100%

68
242

15%

30%

339
1.166

100%

35%

102
350

30%

35%

527

35%

527

35%

452

30%

1.505

100%

310

15%

723

35%

1.033

50%

2.065

100%

29.033
54.980

55%

23.615
54.980

44%

452
57.194

1%

53.100
55.760

100%

27.629
54.245

54%

22.580
48.799

44%

1.033
51.027

2%

51.241
51.027

100%

KULTUR

0.28.20
0.52.80
3.22.17
3.22.18
5.72.99

%

Fritids- og
friluftspolitikken

tdkk

Kulturpolitikken

Budget 2017

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger
6.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder
7. PLAN OG UDVIKLING

PLAN OG UDVIKLING OG KULTUR
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100%
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0%
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100%
100%
100%
100%

100%

Forudsætninger
Danmarks statistik (DS) udgiver hvert år "Nettodriftsudgifter til kulturområdet per indbygger" for kommuner, regioner og hele landet.
Budgetområderne Fritidsfaciliteter, Folkeblibioteker, Kulturelle opgaver og Folkeoplysning indgår i denne opgørelse fra DS. Disse budgetområder er summeret i subtotalen
Kultur. Budgetområderne Kultur i øvrigt og Plan og udvikling indgår ikke i opgørelsen fra DS.
Syddjurs kommune har fordelt budgetlinierne i Kulturpolitik, Fritids- og friluftspolitik og Andet.
År 2016 er aktuelle nettodriftsudgifter og 2017 er korrigeret budget for nettodriftsudgifter.
De enkelte budgetlinier er i alt sat til 100% for henholdsvis aktuelt 2016 og budget 2017.

Kommentarer
For de to udvalgte år ses, at der i begge år bruges lidt mere af de samlede nettodriftsudgifter på kulturpolitikken (54-55%) end på Fritids- og friluftspolitikken (44%).
Resten, som er ganske lidt, bruges på Andet (1-2%).
Den procentvise fordeling af nettodriftsudgifterne er ens for de to år på Kultur og Kultur i øvrigt. Fordelingen i Plan og Udvikling flytter sig med 20% point fra Andet til
Kulturpolitikken, hvilket reelt ikke betyder så meget, da der er tale om små absolutte nettodriftsudgifter.

3 Økonomisk analyse
3.3 Benchmark, Budgetområder

0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter

%

Hele landet

%

Sammenligningsgruppe

%

Kommuner i
Region
Midtjylland

Syddjurs
kommune

%

Hele landet

%

Aktuelt 2014

Sammenligningsgruppe

%

Kommuner i
Region
Midtjylland

Nettoomkostning per indbygger, dkk

Syddjurs
kommune

Aktuelt 2015

%

128
2

11%

150
13

11%

0%

286
26

19%

1%

160
-4

14%

1%

141
13

10%

2%

130
10

10%

0%

290
25

19%

1%

161
-1

14%

0%

1. Fritidsfaciliteter

130

11%

162

11%

160

13%

315

20%

139

11%

153

11%

157

13%

312

20%

0.32.50 2. Folkebiblioteker

352

30%

393

28%

388

33%

442

29%

372

30%

385

28%

386

33%

450

29%

3.35.60
3.35.61
3.35.62
3.35.63
3.35.64

Museer
Biografer
Teatre
Musikarrangementer
Andre kulturelle opgaver

113
19
51
65
95

9%

8%

7%

105
3
48
123
177

7%

15%

95
3
18
98
77

8%

9%

110
1
47
109
202

8%

12%

115
15
49
58
113

9%

7%

108
3
48
125
185

7%

14%

96
3
18
99
84

8%

8%

115
1
48
112
202

12%

3. Kulturelle opgaver

343

29%

479

34%

300

25%

469

30%

349

28%

469

34%

291

25%

456

30%

Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter)
Folkeoplysende voksenundervisning
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Lokaletilskud
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

17
31
30
283
0

1%

2%

1%

22
56
68
148
13

1%

1%

9
26
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10
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0%
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1%

13
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1%

1%
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56
68
149
15

2%

1%
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63
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11

1%

0%
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55
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15

4. Folkeoplysning

361

30%

376

27%

342

29%

312

20%

380

31%
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344

29%

308

3.38.70
3.38.72
3.38.73
3.38.74
3.38.75
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3.45.83 5. Fællesformål (multikulturhuse)

KULTUR
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%
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0
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0

0%

0
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0

0%

0

0%

0

0%

1.185

100%
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100%

1.190

100%

1.538

100%

1.240

100%

1.383

100%

1.177

100%

1.526

100%

Forudsætninger
Danmarks statistik (DS) udgiver hvert år "Nettodriftsudgifter til kulturområdet per indbygger" for kommuner, regioner og hele landet.
Budgetområderne Fritidsfaciliteter, Folkeblibioteker, Kulturelle opgaver og Folkeoplysning indgår i denne opgørelse fra DS.
2014 og 2015 er de to seneste år som DS har materiale på.
Der er nettodriftsudgifter til kulturområdet per borger i hele Syddjurs kommune på henholdsvis dkk 1.240 og dkk 1.185 i 2014 og 2015. Heraf kommer dkk 56 og dkk 45 fra
andre organisatoriske enheder i henholdsvis 2014 og 2015. Antal indbyggere er borgere i 3. kvartal i de to år, henholdsvis 41.714 i 2014 og 41.887 i 2015.
Begge års nettodriftsudgifter er sat til 100% for Syddjurs kommune, Kommunerne i Region Midtjylland, Sammenligningsgruppen og Hele landet.
Sammenligningsgruppen er dannet på baggrund af Syddjurs kommunes ressourcepres, som er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov og
kommunens ressourcegrundlag. Gruppen består udover Syddjurs kommune af Rebild, Hedensted, Lemvig, Varde, Ringkøbing-Skjern, Odsherred, Vejen, Favrskov,
Brønderslev, Tønder og Thisted kommuner.
Tallene skal tolkes med forbehold for, at kommunernes opgørelsesmetoder kan variere både på tværs af kommuner og over tid, samt at der foretages løbende ændringer
til kommunernes kontoplan.
Nøgletallene afspejler usikkerheder i kommunernes regnskaber. Præcisionen er særligt hæmmet af følgende udfordringer relateret til kommunernes regnskaber:
Ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner relateret til funktionerne brugt til nøgletallene.
Opgavestrukturen og konteringspraksis i kommunerne ændres over tid.
Forskelle i konteringspraksis mellem de enkelte kommuner.

Kommentarer
Benchmarkingen viser, at Syddjurs ikke overraskende ligger tæt op ad sammenligningsgruppen i begge år, mens kommunen ligger noget under både Kommunerne i
Region Midtjylland og Hele landet totalt set. Det er kun på Folkeoplysningsområdet, at Syddjurs kommune ligger tæt på og over Kommunerne i Region Midtjylland og Hele
landet. Den største procentvise afvigelse ligger på Fritidsfaciliteter. Syddjurs kommune ligger med sine 11% tæt op ad både Region Midt og Sammenligningsgruppen, mens
Hele landet stikker af med en andel på 20% på Fritidsfaciliteter.
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Investeringer i sygepleje og nedbringelse af udgifter til kommunal medfinansiering (KMF)
Ændringer i den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering
I forbindelse med økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL, blev en justering af modellen for den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sygehusudgifter i regionerne foretaget. Ændringerne vedrører:
-

-

En ændret beregning af KMF, så der kun sker kommunal betaling for ét indlæggelsesforløb for en patient inden for samme region i stedet for pr. udskrivning fra et sygehus.
En justeret tilbagebetalingsmekanisme af merbetalt medfinansiering ud over de regionale lofter, så kommunerne i regioner med merudgifter (større sygehusforbrug i forhold til det forudsatte loft) i højere grad kompenseres i forhold til deres udgifter.
En afkoblet KMF fra den marginale aktivitetsbestemte finansiering af regionerne, så ordningen i praksis ikke
længere kan påvirke den regionale adfærd
En differentieret KMF efter alder, så betalingen varierer afspejlende de kommunale muligheder for forebyggelse, der hvor kommunerne i forvejen har kontakt med borgerne. Differentieringen af taksterne opdeles efter 4 aldersintervaller: +80 årige højeste takst, 0-2 årige og 65-79 årige næsthøjeste takst og 3-64 årige laveste takst.

De tre første delelementer er gældende fra 2017, hvor kommunernes bloktilskud også vil blive reguleret med samlet
300 mio. kr. for den del, der vedrører omlægning til betaling for kun ét indlæggelsesforløb for en patient inden for
samme region. For Syddjurs Kommune svarer det til knap 0,2 mio. kr.
Aldersdifferentieringen træder i kraft fra 2018, da det indgår i aftalen, at det aldersbetingede udgiftsbehov tilpasses
den ændrede udgiftsbelastning i de pågældende aldersgrupper i forhold til den kommunale udligning. Det betyder, at
f.eks. en tendens til en stigende andel ældre i nogle kommuner også vil føre til et højere aldersbetinget udgiftsbehov
og dermed øgede indtægter i forbindelse med udligningen. Det kan først indgå i udligningssystemet fra 2018, og derfor træder denne ændring senere i kraft.
I nedenstående tabel ses de beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af både forslaget om en differentieret
KMF og den ændrede beregningsmetode, der blev lavet af ministerierne i 2016. Tabellen viser både virkning i forhold
til gennemslag i udligningsordningen og i forhold til den kommunale merudgift for Syddjurs Kommune ved den ændrede model samt nettovirkningen heraf. Beregningen er foretaget på grundlag af tal for 2015.
De byrdefordelingsmæssige konsekvenser af en differentieret takst og ændret beregningsmetode - udregnet på
grundlag af faktiske forhold i 2015
Ændring i tilskud og udligning
Syddjurs Kommune

5,3 mio. kr.

Ændring i KMF
-2,5 mio. kr.

Samlet virkning af ændret takst og
afregningsmetode
2,8 mio. kr.

Kilde: Rapporten ”Ændring af den kommunale medfinansiering” udgivet af Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet samt Finansministeriet i juni 2016

Tabellen viser, at Syddjurs Kommune forventes at få et positivt resultat af omlægningen med en netto merindtægt på
2,8 mio. kr. Det skal dog understreges, at tallene i 2018 kan se anderledes ud, idet der vil være ændringer i befolkningssammensætningen, og i forhold til brugen af hospitaler, læger m. (Sundheds- og Ældreministeriet, 2016). Det vil
derudover være vanskeligt at opgøre den isolerede effekt af ændringerne for den enkelte kommune i 2018, herunder
bl.a. den isolerede effekt af det ændrede aldersbetingede udgiftsbehov i forbindelse med udligningen.
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For den enkelte kommune betyder ændringerne bl.a., at der kommer mere gennemsigtighed og budgetsikkerhed i
forhold til den kommunale medfinansiering, hvilket kan medvirke til at øge incitamenterne for at forsøge at påvirke
udgifterne på området. De varierende takster, der også skal afspejle de kommunale muligheder for forebyggelse, giver
særligt incitament til at have fokus på de yngste og ældste aldersgrupper.

Stigende tendens i indlæggelser og herunder genindlæggelser - kan flere sygeplejersker nedbringe antallet?
Syddjurs Kommune har som en del af de ikke-finansielle mål, at antallet af forebyggelige indlæggelser for +65-årige
skal reduceres i forhold til antallet i 2014. Der har dog i 2016 været en stigende tendens og de første to måneder i
2017 ligger lidt højere endnu, jf. figur 1 nedenfor.
Figur 1. Forebyggelige indlæggelser +65 årige

Udvikling i forebyggelige indlæggelser +65 årige 2015-2017
60

Forebyggelige
indlæggelser 2016

55
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indlæggelser 2017
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35
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30
25
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20
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Ses der isoleret på antallet af genindlæggelser har det i 2015 og 2016 været forholdsvist højt både i forhold til tidligere
år og sammenlignet med landsplan, regionen og sammenligningskommunerne i ECO nøgletallene jf. figur 2.
Figur 2. Antal registrerede genindlæggelser for borgere over 65 år

Antal genindlæggelser pr. 1.000 for + 65 årige
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2015
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1082 - Region Midtjylland

Syddjurs

Generelt i forhold til sygehusudskrivninger eller indlæggelser ligger Syddjurs Kommune lavere end på landsplan og
sammenligningsgruppen for ECO-nøgletal jf. figur 3 nedenfor. Men også her ligger andelen i 2016 over 2014 for kom-
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munen som sådan. Der er derfor set nærmere på de bagvedliggende tal for både indlæggelser generelt og herunder
genindlæggelser med fokus på det somatiske område.
Figur 3. Antal sygehusudskrivninger pr. 10.000 indbyggere

Kilde: ECO nøgletal, KORA, maj 2017
Analysen viser, at den faldende tendens fra 2015 til 2016 primært vedrører aldersgrupperne 0-2 årige og 65-79 årige.
Aldersgruppen 80+ årige har således haft en stigende tendens i hele perioden 2014 til 2016. Når man herunder ser på
antallet af genindlæggelser er det også aldersgruppen 80+ årige, hvor der har været en generelt stigende tendens fra
2014 til 2016. Figurerne nedenfor viser udviklingen i udskrivninger og genindlæggelser fra 2014 til 2016 for Syddjurs
Kommune i forhold til landsplan.
Figur 4. Udvikling i udskrivninger pr. 1.000 80+ årige 2014-2016

Udskrivninger pr. 1.000 80+
årige

Udvikling i udskrivninger pr. 1.000 80+ årige 2014-2016
640
620
600
Syddjurs Kommune udskrivninger

580
560

Landsplan
udskrivninger

540
520
500
2014

2015

2016

Figur 5. Udvikling i genindlæggelser pr. 1.000 80+ årige 2014-2016
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Genindlæggelser pr. 1.000 80+
årige

Udvikling i genindlæggelser pr. 1.000 80+ årige 2014-2016
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I forlængelse af målsætningerne for forebyggelige indlæggelser kan et mål være at nedbringe antallet af indlæggelser i
Syddjurs Kommune generelt for 80+ årige svarende til niveauet i 2014, og herunder niveauet for genindlæggelser til
niveauet i 2015, der ligger på linje med landsplanniveauet. Det vil med udgangspunkt i tallene for 2016 indebære en
reduktion på ca. 5 pct. svarende til ca. 60 indlæggelser om året og heraf ca. 25 genindlæggelser. Det er netop denne
gruppe, der med ændringerne i den kommunale medfinansiering fremadrettet vil have den højeste takst på grund af
forventninger om muligheder for at forebygge. KL og eSundhed har lavet beregninger på, hvad udgifterne i 2015 til
den kommunale medfinansiering fordelt på kommuner, alder og områder ville være med den nye ordning. De viser, at
den gennemsnitlige udgift pr. 80+ årige for Syddjurs Kommune var ca. 16.700 kr. for somatiske indlæggelser. Hvis der
tages udgangspunkt i denne gennemsnitlige udgift pr. indlæggelse for 80+ årige, vil en nedbringelse af niveauet med
60 indlæggelser kunne give en mindreudgift til KMF på ca. 1 mio. kr.
Der er derudover også set nærmere på udviklingen i udskrivninger for aldersgruppen 65-79 årige. Der har været et
mindre fald i niveauet fra 2014 til 2016, og det ligger under landsplanniveauet. Men hvis man ser på et udvalg af nærliggende kommuner, der bl.a. størrelsesmæssigt ligner Syddjurs, ligger niveauet for udskrivninger i 2016 over deres.
Med udgangspunktet i et generelt fokus på de +65 årige i forhold til bl.a. forebyggelige indlæggelser, foreslås derfor
en målsætning om ligeledes at nedbringe niveauet for de 65-79 årige i forhold til niveauet i 2016.
Figur 5. Udvikling i genindlæggelser pr. 1.000 80+ årige 2014-2016*
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* Udvalg af kommuner: Favrskov, Norddjurs og Hedensted

4

Bilag til 12-B-1

Budgetanalyser til budget 2018

Juni 2017

Med en målsætning om at nedbringe niveauet med ca. 4 pct. vil det svare til ca. 100 udskrivninger om året og et niveau lidt under gennemsnittet for de udvalgte kommuner. Det vil kunne give en mindreudgift til KMF på ca. 1,4 mio.
kr. Dette igen med udgangspunkt i KL og eSundheds beregninger på, hvad udgifterne i 2015 til den kommunale medfinansiering fordelt på kommuner, alder og områder ville være med den nye ordning. Den gennemsnitlige udgift pr. 6579 årige for Syddjurs Kommune var her ud fra ca. 13.700 kr. for somatiske indlæggelser. Samlet set vil målsætningerne
om at nedbringe antallet af indlæggelser og genindlæggelser kunne give en besparelse på 2,4 mio. kr.

Yderligere fokus på indsatser, der forebygger indlæggelser
For at nedbringe niveauet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser foreslås det at øge den fremskudte
indsats ved Regionshospitalet Randers samt at intensivere og systematisere de opfølgende sygeplejeindsatser i højere
grad. Det er dog vigtigt at understrege, at flere faktorer har indflydelse på indlæggelser og -genindlæggelser, herunder
samarbejdet med de praktiserende læger.
Indsatser:
Det foreslås at øge den fremskudte indsats på Regionshospitalet Randers, hvor der i dag er en fremskudt visitation
med udskrivningskoordinatorer. Fokus for den nuværende indsats er særligt på de borgere, der skal have tilbud om
bl.a. hjemmehjælp, hvor den øgede sygeplejeindsats også skal have fokus på de øvrige borgere, der udskrives.
Den øgede fremskudte sygeplejeindsats skal være med til at understøtte de opfølgende sygeplejeindsatser i kommunen efter udskrivelse. Ifølge Værdighedspolitikken fra 2016 skal udskrevne og henviste borgere således modtage en
tryghedssamtale med en sygeplejerske indenfor 24 timer efter udskrivelse. I forlængelse heraf skal kommunerne, jf.
Sundhedsaftalen for Region Midtjylland (Midtjylland & kommuner, 2015), tilbyde opfølgende hjemmebesøg til patienter over 78 år, der af sygehuset vurderes til at have behov for et besøg i hjemmet. Formålet med disse to indsatser er
dels at skabe bedre sammenhænge i sektorovergange og dermed bedre kvalitet og færre genindlæggelser.
Indsatserne udfordrer hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune på forskellige områder. Der er flere årsager hertil. Borgere, der vurderes at have behov for et opfølgende besøg, men som ældreområdet ikke er i kontakt med i forvejen
skal håndteres. Dette medfører en tungere sagsgang for hjemmesygeplejerskerne, hvor der eksempelvis er et større
dokumentationsarbejde hos hidtidige ”ukendte” borgere, hvorfor denne opgave er ressourcekrævende. Derudover er
indsatsen omkring de opfølgende hjemmebesøg udfordret af samarbejdet med borgerens praktiserende læge, der
skal ønske at deltage i besøget. Besøgene kan eksempelvis fravælges fra lægens side, hvis lægen finder det unødvendigt, at det er for tidskrævende eller at afstanden til borgeren er for stor. Det foreslås, at alle borgere, der visiteres til
et besøg fra hospitalet modtager et besøg, også hvis den praktiserende læge ikke har mulighed for deltagelse.
Fokus på den opfølgende indsats ligger i tråd med, at flere studier peger på, at opfølgende indsatser er effektive. Et
studie fra kommunerne i den vestlige del af den midtjyske region har vist, at opfølgende hjemmebesøg blandt andet
har medført en gennemsnitlig reduktion i antallet af genindlæggelser på 11 % seks måneder efter udskrivelse i forhold
til borgere, der ikke modtager opfølgning. Det bør nævnes, at resultaterne af studierne varierer en del kommunerne
imellem (Kjellberg, 2012).
Den øgede fremskudte sygeplejeindsats i kombination med en intensiveret og mere systematisk opfølgende indsats
forventes både at kunne nedbringe genindlæggelser og indlæggelser. En genindlæggelse defineres som en indlæggelse, der finder sted i en tidsafgrænset periode på op til 30 dage efter udskrivelsen. Det vil sige at borgere, der indlægges igen efter eksempelvis 3 måneder indgår som en indlæggelse i hospitalsstatikkerne, og antallet af disse forventes
også at kunne påvirkes positivt ved indsatsen. Derudover skal det generelle fokus på tidlig opsporing medvirke til at
understøtte mulighederne for at nedbringe indlæggelser i samspil med de opfølgende hjemmebesøg.
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Den øgede indsats for at nedbringe antallet af indlæggelser forudsætter tilførsel af ekstra ressourcer til sygeplejen
svarende til 3 stillinger på 32 timer pr. uge eller 1,4 mio. kr. Da den forventede besparelse på kommunal medfinansiering er på 2,4 mio. kr. vil forslaget således give et besparelsespotentiale på netto 1 mio. kr.
Som nævnt er der er flere faktorer, der har indflydelse på antallet af indlæggelser og genindlæggelser, herunder særligt faktorer i regionerne og den kommunale medfinansiering. Det er derfor vanskeligt entydigt at henføre eventuelle
stigninger eller fald i indlæggelser og genindlæggelser til de specifikke indsatser, og derfor vil der blive lagt vægt på at
følge og evaluere indsats og udvikling tæt.
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Velfærdsteknologi og telesundhed
Byrådet besluttede med budget 2014, at der over en 3 årig periode fra 2014 til 2016 skulle investeres 11
mio. kr. i velfærdsteknologi og i forlængelse heraf indhentes et besparelsespotentiale på 7,5 mio. kr. Beslutningen har givet gode erfaringer med at investere i velfærdsteknologi. I budget 2017 blev der afsat
yderligere 2 mio. kr. for 2018 og 1,5 mio. kr. for henholdsvis 2019 og 2020.
Evaluering af de første investeringer fra 2014 til 2016 har siden vist, at investeringerne både har givet kvalitative og økonomiske gevinster samt at det forudsatte besparelsespotentiale kunne indhentes. Midlerne
afsat i 2018, 2019 og 2020 ønskes ligeledes anvendt, så der sikres såvel kvalitative såvel som økonomiske
gevinster.
Nedenfor gives først et overblik over allerede planlagte projekter med behov for velfærdsteknologiske investeringer. Dernæst angives en række forslag til nye initiativer i forlængelse af, at den teknologiske udvikling på velfærdsområdet. En række forskellige velfærdsteknologiske- og telesundhedsløsninger er blevet
undersøgt yderligere for at afsøge, hvilke initiativer, der fremadrettet kan understøtte sikringen af kvaliteten i indsatserne og samtidigt imødekomme de ressourcemæssige udfordringer på området. Som det fremgår af tabellen findes alle investeringerne i 2018 for hurtigst muligt at opnå besparelser.
Forslagene skal ses på baggrund af rådføring med Fælles Servicecenter for Telesundhed, egen markedsundersøgelse og ajourføring med erfaringer og nyeste viden på området. Forslagene vurderes på sigt, at kunne medvirke til effektivisering af driften og herunder medvirke til at understøtte opretholdelsen af den
leverede kvalitet på området med et stigende antal ældre. Tiltagene ønskes på sigt at udvikles og udvides,
så volumen af borgere og medarbejdere, der anvender teknologierne øges. Endvidere ses der et potentiale
i, at de teknologiske løsninger, der afprøves på dette område, over tid kan bredes ud til de øvrige velfærdsområder.

Allerede planlagte projekter med behov for investering i velfærdsteknologi
Telemedicinsk understøttelse af borgere med KOL1
I aftalen for den kommunale og regionale økonomi for 2016, udarbejdet af Finansministeriet, står det beskrevet, at telemedicinsk hjemmemonitorering skal være tilbudt alle relevante borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019 (Finansministeriet, 2015). I skrivende stund er omfanget af indsatsen endnu
ikke fast defineret, hvorfor der er usikkerhed om blandt andet, hvilke krav der vil være til et understøttende
system, hvorvidt der er behov for at indkøbe et nyt system, drift af system, indkøb af måleudstyr, indkøb af
tablets etc., behov for medarbejderressourcer, omfang af målgruppen mm.
Der er på nuværende tidspunkt ikke lagt op til, at kommunerne kompenseres for de omkostninger, der vil
følge af opstart og drift af den telemedicinske understøttelse af borgere med KOL. Ligeledes er der på nuværende tidspunkt ikke estimeret et besparelsespotentiale i forbindelse med den nationale indsats. Fra
national side er der forventninger om, at indsatsen over tid skal udvides til andre kroniske sygdomsområder
såsom diabetes og hjertesvigt, hvorved volumen bringes op og besparelser vil kunne opnås. Der er dog
heller ikke her estimeret et besparelsespotentiale.

1

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
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Den Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet (KOSU) har estimeret, at omkostningerne til telemedicinsk understøttelse af KOL vil være som vist i tabel 1 herunder for Syddjurs Kommune.
Tabel 1. Estimerede omkostninger til telemedicinsk understøttelse af KOL
Investering til opstart, anlæg
Driftsomkostninger

2018 (år 0)
780.000kr
-

2019 (år 1)
130.000kr

2020 (år n)
310.000kr

2021
310.000kr

Nye plejeboliger i Rønde
I forbindelse med byggeriet af nye plejeboliger i Rønde er der på grund af boligernes beliggenhed centralt i
byen behov for at lave demenssikring af boligerne, så demensramte beboere ikke kan forlade boligerne
uden at personalet vil kunne se det. Det vil give tryghed for beboere og pårørende samtidig med, at demenssikringen skal understøtte, at personalet kan bruge mest mulig tid på pleje og omsorg. Indsatsen forventes ikke, at give en direkte driftsmæssig besparelse, men understøtter at personalet kan bruge mest
mulig tid på pleje og omsorg.
Tabel 2. Oversigt over allerede planlagte projekter med behov for investering i velfærdsteknologi
Allerede planlagte projekter
Drift
Telemedicinsk understøttelse af borgere med
KOL (nationalt program)
Investering, anlæg
Plejeboliger - demenssikring
Telemedicinsk understøttelse af borgere med
KOL (nationalt program)
Samlet varig driftsændring (netto)
Samlet økonomisk virkning

2018
0

2019
130.000
130.000

2020
310.000
310.000

2021
310.000
310.000

1.280.000
500.000
780.000

500.000
500.000
0

0
0
0

0
0
0

0
1.280.000

130.000
630.000

310.000
310.000

310.000
310.000

Forslag til nye initiativer
Udvidet anvendelse af virtuel genoptræning (DUViT)
Den digitale understøttelse af Virtuel Træning på AGS (Arbejde Genoptræning Sundhed) har nu været i drift
i ca. et år. I takt med at et stigende antal borgere henvises til genoptræning i Syddjurs Kommune stiger
presset på afdelingens tilbud. Det vurderes, at flere borgere kan tilbydes virtuel genoptræning, hvilket er
medvirkende til, at frigive medarbejderressourcer og til at imødekomme stigningen i antallet af henvendelser fra borgere, der udskrives med en genoptræningsplan.
Hvis afdelingen årligt gennemfører 100 forløb, hvoraf de 80 er succesfulde forventes det, at brugen af digital understøttelse kan betyde en tidsmæssig effektvisering svarende til 250.000kr2 årligt gældende fra
2018. Dette effektiviseres blandt andet ved, at borgere med eksempelvis korsbåndsskader, som udgangspunkt, udelukkende tilbydes genoptræning virtuelt efter en indledende samtale og introduktion.

2

Estimatet er baseret på erfaringer fra virtuel træning i Aabenraa kommune.
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Anvendelse af virtuelle besøg
Syddjurs Kommune strækker sig over et stort geografisk område, hvilket betyder, at medarbejderne bruger
en del af arbejdstiden på vejene imellem borgerbesøgene.
Det vurderes, at virtuelle besøg hos borgeren kan anvendes til en række indsatser på ældreområdet, men
det er ligeledes afprøvet på andre områder herunder til bostøtte og psykiatri. Der ses efterhånden en del
erfaringer med virtuelle besøg fra andre kommuner såsom Viborg, Holstebro og Horsens. Graden af implementering er varierende og erfaringerne tyder på, at netop dette forhold og den valgte teknologiske tilgang, er meget afgørende for, om en potentiel besparelse vil kunne opnås og hvornår. På baggrund af
ovennævnte erfaringer og vidensindsamling anbefales det, at Syddjurs kommune fremadrettet skal se på
mulighederne for at anvende virtuelle besøg til følgende indsatser:
-

Understøttelse af medicingivning til borgere der modtager besøg med kun dette formål
Understøttelse af blodsukkermåling
Rehabilitering og genoptræning
Understøttelse og vejledning i forhold til telemedicinsk hjemmemonitorering af KOL
Forløbskoordination internt imellem medarbejdere, hvor møderne holdes over video
Tryghedsopkald (til borgere med eksempelvis KOL, palliative besøg og lignende)

For at undersøge potentialet foreslås det, at starte med virtuelle besøg på et afgrænset område som et
pilotprojekt. Projektet bør evalueres efter et år for at efterprøve om forudsætningerne holder. Det anbefales at afprøve understøttelse af medicingivning hos borgerne virtuelt i de tilfælde, hvor medicingivning er
den eneste indsats på det konkrete besøg. Der anvendes her relativt meget tid på at komme til og fra borgerne (vejtid) i forhold til brugen af tid på selve ydelsen, der er relativt enkel.
Der er udarbejdet et estimat på både forventede udgifter og tidsbesparelse. Da der vil være ubekendte
faktorer, der kan påvirke business casen, er estimatet lavet relativt konservativt. Disse ubekendte faktorer
indbefatter eksempelvis omfanget af, hvorvidt borgerne skal have teknisk udstyr og oplæres i at anvende
det, når det handler om en målgruppe med en forholdsvis lav grad af IT-parathed. Derfor foreslås det, at
projektet evalueres efter et år og først derefter udvide og opstarte nye tiltag, hvis effekterne er gode.
Der er i nedenstående estimat for besparelsespotentiale taget udgangspunkt i, at 40 borgere tilbydes understøttelse af medicingivning virtuelt i stedet for et fysisk aftenbesøg og, at de får gennemsnitligt 11 besøg
pr. måned. Den estimerede besparelse tager alene udgangspunkt i, at der for hvert besøg ikke skal bruges
tid på vejen svarende til 5 minutter, der er den minimumstid, der afsættes pr. besøg.
Det indgår derudover i opgørelsen af det samlede økonomiske potentiale, at der vil skulle investeres i opsætning og oplæring i hjemmet samt support og logistik. Det første år forventes der en merudgift forbundet med opstarten af projektet, men allerede fra 2019 forventes det, at en økonomisk besparelse på knap
84.000kr og efterfølgende en årlig besparelse på ca. 100.000 kr. pr. år kan opnås. I estimatet er indkøb og
drift af et system ikke medregnet, da det forventes, at et af de eksisterende systemer i på området kan
anvendes.
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Tabel 3. Estimat af økonomiske effekter for virtuel understøttelse af medicingivning i hjemmeplejen
Virtuel understøttelse af medicingivning

2018

2019

2020

2021
-100.000
-215.000
20.000
80.000
15.000
0

-100.000
-100.000

Drift
Reducerede lønomkostninger
Opsætning, support og logistik*
Kurser og opfølgning
Nye devices løbende
Investering og implementering- anlæg

-55.000
-55.000

-215.000
-215.000

415.000

300.000

-100.000
-215.000
20.000
80.000
15.000
0

Projektledelse, kurser mm.
Devices (tablets mm.)
Samlet varig driftsændring
Samlet økonomisk virkning

340.000
75.000
-55.000
360.000

280.000
20.000
-215.000
85.000

-100.000
-100.000

Baseret på priser fra Fælles Servicecenter for Telesundhed

Effektivisering af forflytningsindsatser – loftlifte, specialsenge og vendelagener
I Sundhed og Omsorg er der lavet en større gennemgang af borgere, der modtager hjælp til at komme fra
eksempelvis seng til kørestol også kaldet forflytning. Denne gennemgang har allerede medført en større
årlig besparelse på 3,8 mio. kr.
Fortsat gennemgang af området har vist, at det er muligt at opnå et yderligere besparelsespotentiale ved at
opsætte loftlifter i boliger, der i dag har gulvlifte, og hvor det vurderes muligt at flytte borgeren med én
medarbejder i stedet for to. Herved kan der opnås en besparelse på 0,5 mio.kr. årligt med en investering på
100.000 kr. på nye loftlifte og opsætning af disse.
Endvidere vurderes det, at indkøb af specialsenge vil være en god investering. Specialsenge kan eksempelvis gøre borgere helt eller delvist selvhjulpne når de skal i seng eller op af sengen. Ved at indkøbe 5 fuldautomatiske specialsenge til 350.000 og 4 halvautomatiske specialsenge til 180.000 kr. forventes en årlig besparelse på 450.000 kr. Investeringen evalueres efter første år, hvor der ligeledes vurderes om der er potentiale for yderligere besparelse ved at indkøbe flere senge.
Elektroniske vendelagener er ligeledes en teknologi, der giver støtte til situationer, hvor borgeren behøver
pleje og praktisk hjælp. Erfaringer fra Norddjurs Kommune har vist, at det ved hjælp af elektroniske vendelagener er muligt at sparre tid i plejesituationen. Endvidere bevirker teknologien, at arbejdet bliver mindre
fysisk krævende. Det foreslås derfor, at der investeres i 10 elektroniske vendelagener til 450.000 kr. De
elektroniske lagner forventes, at generere en årlig besparelse på 250.000kr årligt over en 10 årig periode,
hvorefter de skal udskiftes. Investeringen evalueres efter første år, hvor det ligeledes vurderes, om der er
potentiale for yderligere besparelse ved at indkøbe flere vendelagener.
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Nedenfor er en oversigt over de samlede estimerede investeringer og besparelsespotentiale ved de nye
indsatser.
Tabel 4. Oversigt over forslag til nye indsatser
Nye indsatser
Drift
Virtuel genoptræning (DUVIT) - udvidet
Virtuel understøttelse af medicingivning
Effektivisering af forflytningsindsatser
Investering, anlæg
Virtuel understøttelse af medicingivning
Effektivisering af forflytningsteknologier
Samlet varig driftsændring (netto)
Samlet økonomisk virkning

2018
-1.105.000
-250.000
-55.000
-800.000
1.495.000
415.000
1.080.000
-1.105.000
390.000

2019
-1.665.000
-250.000
-215.000
-1.200.000
300.000
300.000
0
-1.665.000
-1.365.000

2020
-1.550.000
-250.000
-100.000
-1.200.000
0
0
0
-1.550.000
-1.550.000

2021
-1.550.000
-250.000
-100.000
-1.200.000
0
0
0
-1.550.000
-1.550.000

Samlede investeringer og besparelsespotentiale
I tabel 5 er en oversigt over de samlede driftsmæssige økonomiske konsekvenser af indsatserne.
Tabel 5. Samlede driftsmæssige økonomiske konsekvenser af indsatserne
Nye indsatser
Virtuel genoptræning (DUVIT) - udvidet

2018
-250.000

2019
-250.000

2020
-250.000

2021
-250.000

Virtuel understøttelse af medicingivning

-55.000

-215.000

-100.000

-100.000

-800.000

-1.200.000

-1.200.000

-1.200.000

130.000

310.000

310.000

-1.535.000

-1.240.000

-1.240.000

Effektivisering af forflytningsteknologier
Telemedicinsk understøttelse af borgere med KOL
(nationalt program)
Samlet varig driftsændring (netto)

-1.105.000

Nedenfor i tabel 6 er en oversigt over det samlede behov for anlægsinvesteringer i forbindelse med både
de allerede planlagte projekter og de foreslåede nye indsatser.
Tabel 6. Samlede investeringer i velfærdsteknologi
Velfærdsteknologi - samlede investeringer
Allerede planlagte projekter i alt
Nye indsatser i alt
Investeringer i alt

2018
1.280.000
1.495.000
2.775.000

2019
500.000
300.000
800.000

2020
0
0
0

2021
0
0
0

Der foreslås således konkrete investeringer på 2,8 mio. kr. i 2018 og 0,8 mio. kr. i 2019. Der er afsat 2 mio.
kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019 og 2020, der kan anvendes til finansiering, men hvor der vil skulle afsættes
ekstra 0,8 mio. kr. i anlæg til investering i 2018. Den større investering i 2018 skal understøtte mulighederne for tidlige gevinster og herunder driftsmæssige besparelser allerede fra 2018.
Der forventes at være potentiale ved yderligere investeringer i velfærdsteknologi i årene fremefter. Det kan
være ved nye indsatser, men også ved udvidelse af eksisterende, herunder de nye foreslåede indsatser. Der
skal bl.a. i forlængelse af evalueringen af pilotprojektet med virtuel understøttelse ses på mulighederne for
at udvide anvendelsen til flere områder, ligesom der ses på mulighederne for at investere yderligere på
kontinensområdet på udeområdet med henblik på at tilbyde borgerne, de produkter, der passer dem bedst
og skaber mindst mulig gene og samtidig nedbringe udgifterne til produkter, arbejdstid mm.
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