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Budget 2016 - forslag til rammebesparelser og temaer på SSU´s 
område

14/41028

Beslutningstema:
Budget 2016 - fortsat drøftelse af temaer/udvidelsesforslag samt 
sparekatalog i relation til udmeldte sparekrav. 

Indstilling:
Administrationen indstiller, at 

 Forslagene i sparekataloget sendes i høring til den 19. juni 2015

 Forslagene til temaer/udvidelser drøftes

Sagsfremstilling:
Med udgangspunkt i budgetproceduren for 2016 skal udvalget drøfte 
forslag og udmøntning af rammebesparelsen på 7,3 mio. kr./året, hvoraf 
Social- og Sundhedsudvalgets andel er 2,686 mio. kr. fra 2016 og frem.
 
Et flertal i udvalget besluttede på mødet den 18. februar 2015, at der skal 
udarbejdes et sparekatalog på ca. 3,2 mio. kr./året med henblik på 
politiske prioriteringer af forslag. Forslag til sparekatalog er vedlagt. 
 
Jævnfør budgetproceduren skal besparelsesforslagene sendes i høring med 
frist den 19. juni 2015.
 
Endvidere drøftes forslag til temaer/udvidelser. Forslag til tema vedrørende 
støttekontaktperson (SKP) til unge sindslidende er vedlagt. Derudover 
foreslås temaet ”tandpleje til særligt udsatte”, der vil blive præsenteret 
som et særskilt punkt på juni mødet. Temaet ”afledt drift på 
Sundhedshuset” vil blive konkretiseret, når der foreligger en nærmere 
afklaring af modelvalg.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
Ifølge budgetforliget vil udmøntningen af rammebesparelsen først ske, når 
der er kendskab til de økonomiske rammer for 2016. Hvis 
likviditetsoverskuddet i 2016 og indtægtsbudgettet i øvrigt muliggør det, 
vil hele eller dele af udmøtningen blive annulleret. 

Lovgrundlag:
Den kommunale styrelseslov.

Bilag:
Åben - Reduktioner SSU - samleoversigt
Åben - SSU Sparekatalog til B2016
Åben - SSU temaer til B2016

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 13-05-2015:
Godkendt. 
 
Socialdemokraterne kan ikke støtte indstillingen for så vidt angår 
rammebesparelserne, som vil ramme de mest sårbare områder. Svendborg 
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Kommune har en sund og stabil økonomi, så selv uden tilskud fra staten 
(likviditetstilskud) er der ikke behov for at gennemføre besparelser i 2016.
 
Liste Ø kan ikke tilslutte sig rammebesparelserne, idet vi ikke finder det 
rimeligt at ældre, Social- og sundhedsområdet skal spare samtidig med at 
kommunens overskud er så overvældende som det er.
Vi finder det kraftig kritisabelt, at de medarbejder som arbejder for de 
svageste grupper og er den direkte årsag til kommunens gode økonomi 
skal udsættes for den usikkerhed og pres de udmeldte besparelser fører 
med sig.


