Budget 2020

Finansieringsforslag

Social- og Sundhedsudvalget

Finansieringsforslag til prioriterede temaer
1 Hjemtagelse af hjerneskaderådgivning
Besparelse vedr. udbud af respirationsassistance
2 Kommunal med-leverance af vederlags fysioterapi
Fastholdelse af 2019-niveau ift. uddeling af § 18 midler
3 Besparelse servicelov § 100
4 Besparelse servicelov § 96 (revurdering af BPA-sager)
Engangsbesparelse i 2020, evt. via overførte midler ***
Restfinansiering - forslag under udarbejdelse ***
Finansieringsforslag i alt
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*) Forslaget udgår, da udbuddet har vist sig udelukkende at omfatte ordninger, der er 100% finansieret af regionen.
**) Forslaget udgår, da SSU på mødet 4. juni besluttede, at forslaget ikke skal anvendes.
***) Ingen beskrivelse
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Finansieringsforslag 1: Frigivelse af midler ved hjemtagning af abonnement hos
hjerneskaderådgivningen
1.000 kr.
Drift

2020
- 200

2021
- 200

2022
- 200

2023
- 200

-200

-200

-200

-200

I alt

Resume:

Ved at hjemtage hjerneskaderådgivningsfunktionen og opsige abonnement hos
Hjerneskaderådgivningen i Odense, frigives årligt 740.000 kr. Dette forudsætter en styrket
lokal rådgivnings- samt koordinatorfunktion. Der afsættes 540.000 kr. til en
hjerneskadekoordinatorfunktion, og restbeløbet på 200.000 kr. kan indgå som en besparelse.
Sagsfremstilling:
D. 4.juni 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at opsige abonnement hos
Hjerneskaderådgivningen i Odense, og hjemtage opgaven. Dette frigiver 740.000 kr.
årligt, hvoraf 540.000 kr. forventes brugt til en lokal hjerneskadekoordinatorfunktion.
Funktionen vil have til opgave at løfte det koordineringsarbejde med eksterne parter,
specialiseret rådgivning til borgere samt rådgivning omkring kommunale tilbud, som
tidligere lå hos Hjerneskaderådgivningen. De resterende 200.000 kr. skulle bruges til en
generel styrket indsats gennem neuro-faglig kompetenceudvikling af medarbejdere.
Hensigten med den styrkede indsats er bl.a. at styrke koordineringsarbejdet samt de
neuro-faglige kompetencer blandt medarbejdere. Ved ikke at prioriterer midler til
kompetenceudviklingen, vil konsekvensen være at ressourcerne til dette skal allokeres
fra de borgerrettede aktiviteter.
Påvirkning på andre områder:
Økonomi:
Hvis der ikke prioriteres yderligere midler til området, skal opkvalificeringen blandt
medarbejdere ske indenfor eksisterende økonomiske ramme.
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Finansieringsforslag 2: Kommunal medleverance af vederlagsfri fysioterapi
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2020
-350
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-350
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-350

-350

-350

-350

-350

Resume:
Svendborg Kommune har de seneste år haft en stigende udgifter til finansiering af
vederlagsfri fysioterapi, som varetages hos privatpraktiserende fysioterapeuter.
Baseret på analyser af kommunens data samt erfaringer fra andre kommuner vurderer
administrationen, at delvis kommunal varetagelse af vederlagsfri fysioterapi vil være
omkostningseffektivt. Der forventes en årlig besparelse på 350.000 kr., hvis kommunen
bliver medleverandør af en del af den vederlagsfrie fysioterapi, som tilbydes til borgere
på plejecentre, dagtilbud og bosteder.
Kommunal varetagelse af vederlagsfri fysioterapi kan baseres på det eksisterende
samarbejde mellem træningsafdelingen og personalet på de forskellige kommunale
institutioner.
Sagsfremstilling:
Det overordnede formål med vederlagsfri fysioterapi er, at give adgang til fysioterapi for
at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner hos
voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som
følge af progressiv sygdom. Vederlagsfri fysioterapi omfatter fysioterapi (speciale 62)
samt ridefysioterapi (speciale 65).
Målgruppen, der modtager vederlagsfri fysioterapi er afgrænset til borgere med
sygdomme og tilstande inden for fire overordnede hoveddiagnosegrupper. Det er en
speciallæge, der henviser til vederlagsfri fysioterapi og borgerens bopælskommune, som
betaler for ydelsen. Borgere, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan frit vælge
mellem at modtage fysioterapien hos en praktiserende fysioterapeut eller hos
bopælskommunen såfremt denne har et tilbud.
Svendborg Kommune har de seneste år haft stigende udgifter til finansiering af
vederlagsfri fysioterapi, som varetages hos privatpraktiserende fysioterapeuter. I 2018
var den samlede udgift til vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) på 12,8 mio. kr. og 3,1
mio. kr. heraf kan relateres til ydelser, der leveres til 160 beboere på plejecentre,
dagtilbud og bosteder.
I så fald kommunen bliver medleverandør af vederlagsfri fysioterapi på plejecentre,
dagtilbud og bosteder forventes en reduktion af de samlede årlige udgifter til vederlagsfri
fysioterapi på ca. 350.000 kr. Forventningen er baseret på analyser af kommunens data
vedr. vederlagsfri fysioterapi fra 2018 samt erfaringer fra Århus og Lemvig kommune.
Besparelsen skyldes i høj grad reduktion i kørselsudgifter idet kommunen vil have
mulighed for at besøge flere borgere pr. kørsel.
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De kommunale terapeuter kommer i forvejen på de forskellige institutioner, som de
konkrete borgere er tilknyttede og tilrettelæggelsen af vederlagsfri fysioterapi kan derfor
baseres på det eksisterende samarbejde med plejepersonalet.

Økonomi:
 Den potentielle økonomiske besparelse ved at hjemtage en del af den
vederlagsfrie fysioterapi er afhængig af hvor mange af de borgere på plejecentre,
dagtilbud og bosteder, som modtager vederlagsfri fysioterapi, der er interesserede
i at benytte kommunen som leverandør. Den forventede besparelse på 350.000
kr. er baseret på, at kommunen bliver medleverandør af 1/3 af den vederlagsfrie
fysioterapi som gennemføres på plejecentre, dagtilbud og bosteder. Såfremt
kommunen bliver leverandør af en større andel vil besparelsen/stordriftsfordelene
være større og vice versa.


Overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi er pr. 1/1-2019 blevet revideret og
der er modsat tidligere indført faste økonomiske rammer for udgifterne til
vederlagsfri fysioterapi. Såfremt de økonomiske rammer overskrides vil en
tilbagebetalingsmekanisme træde i kraft. Uheldigvis medregnes de kommunale
udgifter til medleverance af vederlagsfri fysioterapi ikke i det samlede regnskab.
Der er således en risiko for, at en reduktion i udgifter til privat varetagelse af
vederlagsfri fysioterapi for borgere i ældrebolig, plejebolig eller botilbud vil blive
medfulgt af en udvidelse andre steder.
o Eventuel medleverance vil blive medfulgt af en ekstraordinær indsats for at
påvirke den generelle udgiftsudvikling – fx i form af dialog- og temamøder,
hvor praktiserende læger og fysioterapeuter får undervisning i reglerne for
vederlagsfri fysioterapi, og som hos andre kommuner har resulteret i et
fald i antallet af personer som modtager vederlagsfri fysioterapi.
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Finansieringsforslag 3: Reduktion af udgifter til bevilling af merudgifter (Servicelovens
§ 100)
1.000 kr.
Drift

2020
- 300

2021
- 300

2022
- 300

2023
- 300

-300

-300

-300

-300

I alt

Resume:
Det foreslås en yderligere reduktion af udgifterne til bevilling af merudgifter til voksne
borgere.
Sagsfremstilling:
Socialafdelingen har de seneste år reduceret udgifterne til dækning af nødvendige
merudgifter ved et projektforløb i egen afdeling, hvor der har været tilknyttet en ekstern
konsulent som faglig sparringspartner.
Socialafdelingen forventer, at på baggrund af de gode erfaringer kan der gennemføres
yderligere besparelse på 300 tkr. årligt på Socialafdelingens område udover den
implementerede besparelse på 1 mio. kr. i forbindelse med Budget 2019.
Påvirkning af serviceniveau:
Området er underlagt stramme lovgivningsmæssige krav og regler, og serviceniveauet er
hovedsageligt fastsat lovgivningsmæssigt. Socialafdelingen praksis lever i dag op til
Ankestyrelsens praksis for god myndighedsudøvelse på området.
Dele af de foreslåede besparelserne kan gennemføres ved at fastholde det nuværende
bevillingsniveau og praksis. Her ud over forventes det, at der fortsat kan gennemføres
besparelser i mindre omfang på området. Besparelserne vil medfører serviceforringelser
for den enkelte borger, men vil være inden for det lovgivningsmæssige fastsatte niveau.
Påvirkning på andre områder:
Økonomi:
Tids- og handleplan:
Projektet vil have en varighed på ét år og vil følge de normale opfølgningstempi i
Socialafdelingen Myndighed.
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Finansieringsforslag 4: Revurdering af BPA-sager (§ 96 serviceloven)
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering

2020
- 150

2021
- 150

2022
- 150

2023
- 150

-150

-150

-150

-150

I alt

Resume:
Socialafdelingen vil reducere udgifterne til bevillinger af BPA-ordninger.
Sagsfremstilling:
Svendborg Kommune har et højt udgiftsniveau til bevilling af borgerstyret personlig
assistance ordninger (BPA). Svendborg Kommune reducerede udgifterne på området ved
en gennemgang og re-visitering af eksisterende bevillinger i forbindelse med vedtagelse
af budget 2019 med en anslået værdi på 450 tkr. årligt.
Socialafdelingen kan via fortsat tilpasning af eksisterende bevillingsniveau til
Ankestyrelsens nuværende praksis, og skærpet opmærksomhed på udmåling af
rådighedstimer, yderligere reducere udgifterne til BPA-ordninger med en anslået værdi
på 150 tkr. årligt.
Besparelserne for 2019 kan ikke gennemføres uden serviceforringelser, ligesom det kan
forventes, at borgerne påklager eventuelle serviceforringelser til Ankestyrelsen.
Påvirkning af serviceniveau:
Nærværende forslag kan medføre serviceforringelser ift. eksisterende bevillingsniveau.
Påvirkning på andre områder:
Økonomi:
Tids- og handleplan:
Forslaget gennemføres som led i Socialafdelingen Myndigheds normale tilsyns- og
opfølgningsforretning. Sagsgennemgangen forventes at strække sig over knap to år, og
forventes afsluttet 31. december 2020.
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