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Finansieringskatalog Social- og Sundhedsudvalget - behandling efter 
endt høring

17/27136

Beslutningstema:
Social- og Sundhedsudvalget drøfter indkomne høringssvar vedrørende 
udvalgets del af finansieringskataloget forud for Økonomiudvalgets møde 
d. 22. maj.

Indstilling:
Direktionen indstiller,

 At høringssvarene tages til efterretning
 At høringssvarene fremsendes til Økonomiudvalgets behandling
 At der tages beslutning om konkret udmøntning af tidligere udmeldt 

besparelse på 2 mio. kr. på ældre- og sundhedsområdet

Sagsfremstilling:
Jævnfør budgetproceduren for behandlingen af budget 2019 skal 
Økonomiudvalget behandle det samlede finansieringskatalog på 
udvalgsmøde d. 22. maj, herunder de høringssvar, der er modtaget for 
hvert udvalgsområde.
 
Det samlede finansieringskatalog er udarbejdet på baggrund af:

 Udgiftsniveau (ECO-nøgletal)
 Ophør med automatisk demografiregulering
 Øvrige omkring (3 % af budgettet)

 
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 10. april at sende 
delkatalog for området i høring i tre uger fra den 11. april til den 1. maj 
2018. 
 
Samtidig blev det besluttet, at der på mødet d. 15. maj 2018 tages 
beslutning om den konkrete udmøntning af tidligere udmeldte besparelser 
på 2 mio. kr. på sundhedsområdet og på ældreområdet. Administrationen 
anbefaler, at besparelsen på 1 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.
 
Der er indkommet 112 høringssvar, som er vedlagt dagsordenen.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte beskrivelser i 
kataloget.

Lovgrundlag:
Lov om kommunernes styrelse.
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Bilag:
Åben - Oversigt - indkomne høringssvar vedr. SSU finansieringskatalog - der 
dækker flere områder
Åben - Oversigt - socialområdet - indkomne høringssvar vedr. SSU 
finansieringskatalog
Åben - Oversigt - ældreområdet - indkomne høringssvar vedr. SSU 
finansieringskatalog
Åben - Oversigt - sundhed og forebyggelse - indkomne høringssvar vedr. SSU 
finansieringskatalog
Åben - Høringssvar vedr. flere områder
Åben - Høringssvar vedr. området Sundhed og Forebyggelse
Åben - Høringssvar vedr. ældreområdet - 1
Åben - Høringssvar vedr. ældreområdet - 2
Åben - Høringssvar vedr. socialområdet - 1
Åben - Høringssvar vedr. socialområdet - 2
Åben - Høringssvar vedr. socialområdet - 3
Åben - Tilføjelse til høringssvar fra Ældrerådet (nr. 6 - dok.nr. 263)

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-05-2018:
Udmøntning af besparelsen på 2,0 mio. kr. godkendes, idet den foreslåede 
besparelse på tilskudspuljerne i stedet udmøntes på kursusbudget og drift i 
tandplejen og opsigelse af Fitness-aftale.

Udvalget anerkender høringssvarene og de bekymringer, der kommer til 
udtryk heri.
 
Udvalget respekterer den aftalte proces, hvor alle forslag fremsendes til de 
politiske forhandlinger. 
 
I lyset af behovet for at reducere kommunens driftsudgifter, er udvalget 
mindst betænkelig ved gennemførelse af forslag, der reducerer udgifterne 
til administration og forslag, der effektiviserer eller reducerer kommunens 
udgifter uden umiddelbar påvirkning af serviceniveauet.
 
Udvalget er betænkelig i forhold til nogle af de strukturelle tilpasninger og 
meget betænkelig i forhold til forslag, der markant reducerer 
serviceniveauet, særligt i forhold til de mest sårbare grupper og frivillige.


