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Budget 2019 - Social- og Sundhedsudvalget - rammebesparelse efter høring
17/27136
Beslutningstema
Budget 2019 – Beslutning om udmøntning af rammebesparelse efter endt høring.
Indstilling
Direktionen indstiller,
•

At endelig udmøntning af rammebesparelsen på Social- og Sundhedsudvalgets område
drøftes og besluttes.

Sagsfremstilling
Med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2019 den 7. oktober 2018 er Social- og
Sundhedsudvalget blevet pålagt en rammebesparelse på 4,7 mio. kr. i 2019 stigende til 6,9 mio. kr.
i 2021.
På det efterfølgende møde i Social- og Sundhedsudvalget den 9. oktober besluttede udvalget, at
der skulle udarbejdes et revideret finansieringskatalog bestående af ikke-anvendte
reduktionsforslag fra forårets finansieringskatalog suppleret med enkelte nye forslag. Dette katalog
blev fremlagt for udvalget den 6. november 2018. Udvalget besluttede på mødet den 6. november
at oversende kataloget til behandling på udvalgets møde d. 4. december sammen med et forslag
om en besparelse på de resterende klippekortsmidler. Udvalget besluttede ligeledes, at de nye
reduktionsforslag i kataloget blev sendt i høring indtil 23. november
Der er indkommet 10 høringssvar, der vedlægges som bilag.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Fremgår af de enkelte reduktionsforslag.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2018
Udvalget besluttede at udmønte besparelsen på 4,7 mio. kr. i 2019 med 1,75 mio. kr. på
ældreområdet, 1,94 mio. kr. på socialområdet og 0,8 mio. kr. på sundheds- og frivillighedsområdet.
Endvidere reduceres klippekortsordningen med 250.000 kr.
I forhold til administrationens forslag begrænses besparelsen vedrørende rehabiliteringsterapeut til
en halv stilling, og på socialområdet fastholder udvalget psykologifunktionen på ungeområdet.
Besparelsen på 1,7 mio. kr. fra 2021 vedrørende kapacitetstilpasning udestår. Forligskredsen har
tilkendegivet, at besparelsen vedrører ”fysisk tilpasning af en bygningsmasse eller nedlæggelse af
plejecenter/-pladser”. Principper for udmøntning drøftes på kommende møde.
Besluttet

Social- og Sundhedsudvalget 04-12-2018

Ældreområdet
5. Red. antal rehab.terapeuter

-250

6. Sygeplejedepot egenbet.

-300

10. Hjælpemidler egenbet.

-400

NY Indkøbsbesparelse bleer

-500

NY En værdig død

-300

I alt

-1.750

Socialområdet
10. Øget egenbet.køkk. sociale tilbud

-400

16. Samdrive Cafe Møllen m. 14)

-440

20. Ophør tilskud Toldbodhus

-165

24,25,26. Rammebesp. Behandl.

-300

28. Reduceret fysioterapi Grønnemose

-250

NY. Flexboliger/Flex-85

-380

I alt

-1.935

Sundhedsområdet
Reduktion af §18-puljen

-50

NY, tandpl. Reduk.adm. af samarb.

-300

NY, tandpl. Ophør underv. til fam.

-40

NY, tandpl. Reduk.materialekøb

-100

NY, tandpl. Øget adm. besp.

-110

NY, tandpl. Mindreudg. 16-17 årige

-200

I alt

-800

Total

-4.485

Klippekort, rest

-250

Total incl. klippekort

-4.735

Susanne Gustenhof (Ø) er imod og henviser til Enhedslistens budgetforslag.
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Afbud:
Anne Katrine Olsen

BILAG:
Høringssvar Tandplejen
Høringssvar Tandplejen
Høringssvar fra Alkoholbehandlingen
Høringssvar Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen
Høringssvar - Stemme fra en ung
Høringssvar fra Behandlingscenter Svendborg - fra Brugerrådet på Behandlingscenter
Svendborg
Høringssvar fra Behandlingscenter Svendborg - fra personalet på Behandlingscenter Svendborg
Revideret finansieringskatalog - SSU-møde 6.11. og 4.12.2018
Klippekortsydelser på plejecentre - rest 1,959 mio. kr.
Høringssvar fra Ældrerådet

