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Beslutningstema:

Som opfølgning på budgetforlig 2017 drøftes de resterende besparelser
med henblik på fremsendelse i høring.
Indstilling:

Jf. budgetforlig 2017, har forligsparterne aftalt, at:
•

Udvalget drøfter de resterende besparelsesforslag og sorterer eventuelt
yderligere med henblik på fremsendelse af sparekatalog til høring med
frist den 26. oktober 2016.

•

Der anvises finansiering til Sundhedshusets løbende drift i udvalgets
sparekatalog

•

Der søges skabt finansiering til en rådgiver/beboerkonsulent vedr. sund
lejerøkonomi og til en frivilligkoordinator/brobygger i udvalgets
sparekatalog

Sagsfremstilling:

Budgetforlig 2017 indebærer en reduktion i sparekravet på de borgernære
serviceområder. Det betyder en reduktion i Social og Sundhedsudvalgets
årlige spareramme fra 11,976 mio. jr. direktionens budgetforslag til 5,969
mio. kr.
Budgetforliget 2017 indebærer endvidere en årlig tilførsel på 1,0 mio. kr.
til Social- og Sundhedsudvalget.
Som led i forliget, er det desuden besluttet, at en række forslag, som
administrationen har peget på, ikke skal gennemføres, og derfor heller ikke
sendes i høring. Forligsparternes sortering i udvalgets sparekatalog
betyder, at der resterer besparelsesforslag for 8,745 mio. kr. i 2017
stigende til 11,062 mio. kr. i 2018 og frem.
Forligspartierne har aftalt, at der i Social- og Sundhedsudvalgets
spareramme anvises finansiering til Sundhedshusets løbende drift. En del
af finansieringen sikres via øremærkede besparelser på
myndighedsområder. Parterne er endvidere enige om, at udvalget gennem
sit arbejde med besparelsesforslagene skal søge at skabe finansiering til en
rådgiver/beboerkonsulent vedr. sund lejerøkonomi og til en
frivilligkoordinator/brobygger.
Såfremt udvalget ønsker at pege på et eller flere af udvidelsesforslagene,
der indgår i budgetseminarmappen, skal der ligeledes anvises finansiering
hertil indenfor udvalgets spareramme.
Udvalget drøfter og sorterer yderligere i de resterende besparelsesforslag
inden fremsendelse i høring. Høringsfristen er den 26. oktober. Der er
berammet et høringsmøde med relevante råd og organer forud for
udvalgsmødet i oktober.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
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De økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser beskrives i de konkrete
besparelsesforslag.
Eventuelle udvidelsesforslag/temaer finansieres af udvalgets egen
spareramme.
Bilag:
Åben - SSU´s sparekatalog jf budgetforlig til B2017
Åben - Samlet overblik SSU besparelser

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016:

Sparekataloget fremsendes til høring, idet forslag 8 øges til 1 mio. kr.
Følgende indarbejdes i spareforslag nr. 5:
Under forudsætning af, at de ekstra tilførte værdighedsmidler på 2,284
mio. kr. til grundnormeringen på plejecentrene i 2016 ikke nås forbrugt i
2016 på grund af det sene bevillingstidspunkt, vil Svendborg Kommune
kunne ansøge om, at beløbet overføres til plejecentrenes grundnormering i
2017. En overførsel vil i 2017 muliggøre en ekstraordinær forhøjelse af
omprioritering af puljemidler med et tilsvarende beløb.
Knud Clemmensen (Ø) kan ikke stemme for besparelser på Social- og
Sundhedsudvalgets område, der er større end 1,5 mio. kr. Det er der
smertegrænsen er. Der henvises til Enhedslistens budget for 2017 og frem.
Der ud over finder Enhedslisten i særlig grad, at det er uheldigt, at der
foreslås ophør af drifttilskud til Toldbodhus.
Ulla Larsen (V) var fraværende. Som suppleant deltog Ulrik Sand Larsen
(V).
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