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Budget 2019 - Finansieringskatalog på Social- og Sundhedsudvalgets 
område 
 
17/27136 
 
Beslutningstema: 
Orientering om finansieringskataloget vedr. budget 2019 på Social- og 
Sundhedsudvalgets område samt beslutning om udmøntning af tidligere 
udmeldte besparelser. 
 
Indstilling: 
Direktionen indstiller,  

• At finansieringskataloget på Social- og Sundhedsudvalgets område 
tages til efterretning og sendes i høring i 3 uger 

• At den konkrete udmøntning af tidligere udmeldte besparelser på 2 
mio. kr. godkendes som foreslået 

 
Sagsfremstilling: 
Jf. budgetproceduren for 2019 får udvalget på mødet i april forelagt 
administrationens finansieringskatalog på Social- og Sundhedsudvalgets 
område til orientering. Herefter sendes kataloget i høring i 3 uger med 
høringsfrist 1. maj 2018.  
  
På udvalgets møde d. 15. maj vil de indkomne høringssvar blive forelagt, 
hvorefter det samlede materiale oversendes til Økonomiudvalgets møde d. 
22. maj 2018, således at forslagene kan indgå i de politiske forhandlinger. 
  
Social- og Sundhedsudvalgets andel af kommunens samlede 
finansieringskatalog udgør 44,6 mio. kr., hvortil kommer yderligere 2 mio. 
kr. i tidligere udmeldte besparelser, jf. beslutning på Social- og 
Sundhedsudvalgets møde d. 29. november 2017. Udvalget skal på mødet 
beslutte udmøntning af de 2 mio.kr., heraf 1 mio. kr. på ældreområdet og 
1 mio.kr. på sundhedsområdet. 
  
Administrationen anbefaler, at besparelsen på 1,0 mio. kr. på 
Sundhedsområdet udmøntes ved at fjerne tilskudspulje vedrørende 
sundhedsfremme og ensomhed (0,3 mio. kr.), ernæringsvejledning (0,5 
mio. kr.) samt reducere kronikerindsats, sund psykiatri samt inventar (0,2 
mio. kr.). Besparelsen på ældreområdet på 1,0 mio. kr. foreslås 
tilsvarende udmøntet ved at reducere puljen til tyngdetilpasning med 1,0 
mio. kr.  
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte reduktionsforslag i 
finansieringskataloget. 
 
Bilag: 
Åben - SSU finansieringskatalog budget 2019 incl. fælles indledning 
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-04-2018: 
Indstillingen blev godkendt, idet alle forslag sendes i høring, således at 
beslutningen om udmøntning af besparelsen på 2 mio. kr. først træffes på 
udvalgets møde i maj. 
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Udvalget besluttede, at administrationen belyser, om erfaringerne fra 
Esbjerg Kommune i forhold til § 85 i Serviceloven kan nyttiggøres i 
Svendborg Kommune med henblik på senere drøftelse i udvalget. 
  
Udvikling af det tværfaglige samarbejde indgår i udvalgets visionsarbejde. 
 
 
 


