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Budgetproblemer i 2020 og efterfølgende år
00.30.00.Ø00

19/7734

Åben sag

Sagsgang
VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Det fremgår af budgetkontrollen pr. 30. april 2019, at der på voksen- og plejeudvalgets
område forventes et merforbrug inden for servicerammen på 9,5 mio. kr. i 2019.
En samlet oversigt over budgetproblemerne (fra budgetkontrollen pr. 30. april 2019) er
vedlagt som bilag.
På nuværende tidspunkt forventes der også et merforbrug i 2020, hvis der ikke tages konkrete
initiativer til at nedbringe udgifterne på området. Det er forvaltningens forsigtige vurdering, at
merforbruget vil blive i størrelsesordenen 8,5 mio. kr. inden for servicerammen.
Tilsvarende er det forvaltningen vurdering, at der også vil være et merforbrug i 2021 og
efterfølgende år. Ud fra en alt andet lige betragtning, så vil merforbruget blive på samme
størrelse som i 2020. Dog skal der hvert år tages højde for den manglende prisfremskrivning
på ikke-lønkonti, som vil medføre at merforbruget vil vokse med ca. 1,35 mio. kr. i 2021 og
2,70 mio. kr. i 2022.
Dvs. at det samlede merforbrug inden for servicerammen må forventes at blive i
størrelsesordenen 9,85 mio. kr. i 2021 og 11,20 mio. kr. i 2022.
Uden for servicerammen forventes der i alle årene en merindtægt på ca. 2,0 mio. kr.
Der er udarbejdet et notat, hvor der gives en nærmere beskrivelse, dels af budgetproblemerne
i 2019, 2020 og efterfølgende år, og dels af forvaltningens konkrete forslag til og overvejelser
om, hvordan budgetproblemerne kan løses. Notatet er vedlagt som bilag. I tillæg til notatet er
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antal

borgere

udviklingshæmmede

med

en

foranstaltningsdom. Opgørelsen er ligeledes vedlagt som bilag.
I den følgende tabel er der givet en samlet oversigt over det forventede merforbrug inden for
servicerammen og forvaltningens forslag til finansiering af merforbruget i perioden 20192022:
(i hele mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

Merforbrug inden for servicerammen

9,50

8,50

9,85

11,20

Annullere tilbagekøb

-1,00

-5,30

-5,30

-5,30

Driftsbesparelse

-1,00

-

-

-

Budgetbuffer

-

-1,80

-

-

Lukning af varmtvandsbassin

-

-0,30

-0,30

-0,30

Lukning af Oasen

-

-0,30

-0,30

-0,30

Flytning af demensboliger

-

-

-0,65

-1,30

Pulje til indsats mod ensomhed

-

-0,80

-0,80

-0,80

Ændring af tilbud

-

-

-

-

7,50

0

2,50

3,20

Finansieringsforslag

Samlet merforbrug efter besparelser

Samlet set vil ovenstående tiltag fjerne merforbruget på ca. 8,5 mio. kr. kr. inden for
servicerammen i 2020.
Herefter vil tiltagene medvirke til at reducere merforbruget fra 9,85 mio. kr. til 2,50 mio. kr. i
2021 og fra 11,20 mio. kr. til 3,20 mio. kr. i 2022 og efterfølgende år.
Da spørgsmålet om gennemførelse af besparelser skaber betydelig usikkerhed i de berørte
dele af den kommunale organisation, er det forvaltningens anbefaling, at der tilrettelægges en
beslutningsproces med en hurtig politisk stillingtagen til, hvordan budgetproblemerne kan
løses. Det vil således være hensigtsmæssigt, hvis den endelige politiske behandling allerede
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kan finde sted på økonomiudvalgets møde den 11. juni og kommunalbestyrelsens møde den
18. juni 2019.
Inden den endelige behandling i kommunalbestyrelsen vil der samtidig blive tilrettelagt en
proces, hvor de berørte lokaludvalg, bestyrelser og råd får mulighed for at drøfte
finansieringsforslagene.
Det skal desuden bemærkes, at der efter den endelige beslutning om gennemførelse af
besparelserne lægges op til en ny proces i 2. halvår 2019, hvor alle berørte parter inddrages i
arbejdet med at beskrive de konkrete måder, hvorpå besparelserne skal udmøntes.
Økonomiske konsekvenser
Se ovenstående afsnit.
Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller, at:
1. voksen- og plejeudvalget tager stilling til de konkrete forslag til nedbringelse af det
forventede merforbrug i 2020 og efterfølgende år.
2. voksen- og plejeudvalget drøfter og tager stilling til hvilke yderligere tiltag, der skal
iværksættes for at nedbringe driftsudgifterne i 2020 og efterfølgende år.
3. voksen- og plejeudvalget godkender det fremlagte forslag til gennemførelse af en
hurtig politisk stillingtagen til, hvordan budgetproblemerne skal løses.
Bilag:
1 Åben Udfordringer og finansiering regnskab 2019 april opfølgning

83317/19

2 Åben Opgørelse over udviklingshæmmede borgere med en foranstaltningsdom 83315/19
3 Åben Budgetproblemer og forslag til løsninger - 2019, 2020 og overslagsår

83379/19

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-06-2019
Ad. 1
Voksen- og plejeudvalget indstiller, at den afsatte budgetbuffer på 1,8 mio. kr. i 2020
anvendes til at nedbringe merforbruget.
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Voksen- og plejeudvalget påpeger, at der uden for servicerammen er en merindtægt på
statsrefusion i dyre enkeltsager på 2,0 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år.

Ad. 2
Voksen- og plejeudvalget bemærker, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 21. maj 2019
godkendte de igangsatte og påtænkte tiltag for at bremse udgiftsudviklingen på socialområdet.
Herudover indstiller voksen- og plejeudvalget, at der arbejdes videre med at flytte den
nuværende demensenhed på Møllehjemmet i Auning til Farsøhthus i Allingåbro for at opnå
en bedre udnyttelse af personalets ressourcer i dag- og aftenvagt samt at der arbejdes videre
med ændre og justere tilbuddene til Norddjurs Kommunes domsanbragte udviklingshæmmede
borgere for dermed at reducere udgiften på området.
Derudover indstiller voksen- og plejeudvalget, at der arbejdes videre med at undersøge
muligheden for at lukke dele af Ørsted Bo- og Aktivitetscenter, som i dag har tomme pladser,
da det ved at samle beboerne på færre afdelinger/boenheder vil være muligt at opnå en
driftsbesparelse på personale i dag- og aftenvagt.

Ad. 3
Godkendt.
Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet drøfter finansieringsforslag i forhold til budgetproblemer i
2020 og efterfølgende år på voksen- og plejeudvalgets område.
Beslutning i Ældrerådet den 06-06-2019
Formand for voksen- og plejeudvalget Lars Møller deltog på mødet og gav en orientering om
udvalgets indstilling til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

4

Ældrerådet

06-06-2019

Ældrerådet vil gerne bakke op om, at voksen- og plejeudvalget har indstillet, at der ikke kan
spares flere steder på udvalgets område. Området har allerede været ude for en så massiv
besparelse, at det ikke tåler flere besparelser, da det kan medføre yderligere risiko for
personaleflugt og serviceforringelser for borgerne.
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Bilagsoversigt
1.

Budgetproblemer i 2020 og efterfølgende år
1.

Udfordringer og finansiering regnskab 2019 april opfølgning (83317/19)

2.

Opgørelse over udviklingshæmmede borgere med en foranstaltningsdom
(83315/19)

3.

Budgetproblemer og forslag til løsninger - 2019, 2020 og overslagsår (83379/19)
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Ingeborg Kyed Pedersen (Formand)

Yvonne Karnøe (Næstformand)

Benthe Andersen

Birgit Lindgaard

Hans Erik Nielsen

Inge Rasmussen
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Bilag: 1.2. Opgørelse over udviklingshæmmede borgere med en
foranstaltningsdom
Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 06. juni 2019 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 83315/19

22. maj 2019
Doknr.: 82610-19

Opgørelse over udviklingshæmmede borgere med en foranstaltningsdom

Dom 1
Norddjurs Kommune

Dom 2
1*

Silkeborg Kommune

Dom 3

Syddjurs Kommune

2

Dom 5

I alt

2

4

9**

2

1

6

9

2

1

3

2

3

Favrskov Kommune
Randers Kommune

Dom 4

3
2

6

2

1

18

11
8

Aarhus Kommune
1
5
8
31
4
49
* Den 1. juni 2019 forventes der at falde dom i en ankesag, hvor en borger er dømt til
ophold på Kofoedsminde.
** Heraf bor 5 i botilbud. De øvrige bor hos forældre eller i egen bolig.
Da borgere med udviklingshæmning ikke vurderes at være strafegnede, får de i stedet en
foranstaltningsdom, som effektueres i socialt regi. En borger med udviklingshæmning i lettere
grad og personer, der må ligestilles hermed, kan dog pålægges straf, når særlige omstændigheder
taler for det.

Domstyper:
1 – Sikret afdeling
Type 1: Dom til anbringelse i sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske
handicap.
Denne foranstaltning er beregnet på udviklingshæmmede, der må anses som udtalt
farlige, og derfor frembyder nærliggende risiko for personfarlige handlinger.
Dommen indebærer, at den pågældende anbringes i den sikrede boform på
Kofoedsminde. Det må antages, at der i sager af denne art normalt ikke skal
fastsættes en længstetid, jf. straffelovens § 68 a, stk. 2.
2 – Kombinationsdom
Type 2: Dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske
handicap, således at domfældte efter bestemmelse fra kommunen kan overføres til
sikret afdeling (kombinationsdom).

Side 1 af 3

Denne foranstaltning indebærer, at den udviklingshæmmede anbringes i en social
boform med døgndækning. Det vil sige, at der er personale døgnet rundt, inklusive
vågen nattevagt.
Denne domstype anvendes typisk over for udviklingshæmmede, der har begået
personfarlig kriminalitet. Eksempelvis brandstiftelse, røveri, voldtægt eller vold, og
hvor det skønnes, at den udviklingshæmmede har behov for konstant overvågning,
og at der er risiko for ny personfarlig kriminalitet, således at den udviklingshæmmede i givet fald hurtigt skal kunne overføres til en sikret boform.
Der nedlægges enten påstand om, at der ikke fastsættes en længstetid, eller en
længstetid på 5 år, jf. straffelovens § 68 a, stk. 1 og 2.

3 – Anbringelse på institution
Type 3: Dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske
handicap. Denne foranstaltningsdom indebærer, at den udviklingshæmmede
anbringes i social boform med døgndækning (det vil sige personale døgnet rundt,
inklusiv vågen nattevagt).
Denne domstype anvendes typisk over for udviklingshæmmede, der har begået
personfarlig kriminalitet i form af for eksempel brandstiftelse, røveri, voldtægt eller
vold, og hvor det skønnes, at den udviklingshæmmede har behov for konstant
overvågning.
Der nedlægges enten påstand om, at der ikke fastsættes en længstetid, eller om en
længstetid på 5 år, jf. straffelovens § 68 a, stk. 1 og 2.
4 – Tilsyn med mulighed for anbringelse på institution
1 borger bor på eksternt botilbud
4 borgere bor på interne botilbud (3 i Ørum og 1 i Grenaa)
4 bor hos forældre eller i egen bolig.
Type 4: Dom om tilsyn af kommunen, således at domfældte efterkommer tilsynsmyndighedens bestemmelse om ophold og arbejde, og således at tilsynsmyndigheden kan træffe bestemmelse om anbringelse i institution for personer med
vidtgående psykiske handicap.
Denne domstype anvendes over for udviklingshæmmede, hvor tilsyn, eventuelt
kombineret med socialpædagogisk bistand, kan være tilstrækkeligt, men hvor der
kan opstå behov for, at den udviklingshæmmede skal anbringes i social boform.
Foranstaltningsdommen forhindrer ikke, at den domfældte anbringes i social boform
med døgndækning. Dommen kan suppleres eksempelvis med et vilkår om psykiatrisk
behandling, der også giver mulighed for lægelig godkendt behandling mod misbrug.
anbringelse i en social boform i henhold til en sådan dom sker ved administrativ
beslutning. Den kræver således ikke rettens godkendelse.

Side 2 af 3

Der nedlægges enten påstand om, at der ikke fastsættes en længstetid eller en
længstetid på 5 år, jf. straffelovens § 68 a, stk. 1 og 2.

5 - Tilsyn
2 bor hos forældre eller i egen bolig.
Type 5: Dom om tilsyn af kommunen, således at domfældte efterkommer
tilsynsmyndighedernes
bestemmelse
om
ophold
og
arbejde.
Denne
foranstaltningsdom anvendes over for udviklingshæmmede, der skønnes at have
behov for social støtte i dagligdagen. Påstanden kan eventuelt suppleres med særlige
vilkår om psykiatrisk behandling, der også giver mulighed for lægelig godkendt
behandling mod misbrug.
Der nedlægges påstand om en længstetid, der ikke kan overstige 3 år, jf.
straffelovens § 68 a, stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt der bør nedlægges påstand om
en længstetid på mindre end 3 år, må afgøres ud fra en konkret vurdering af
omstændighederne i den enkelte sag.

Side 3 af 3

Bilag: 1.1. Udfordringer og finansiering regnskab 2019 april opfølgning
Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 06. juni 2019 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 83317/19

Budget 2019 - udfordringer og og finansiering - voksen- og plejeområdet
Pr. april 2019
(i 1.000 kr.)
Socialområdet:
Myndighed
Budgetudfordringer

Bemærkninger

April

Norddjurs Kommune har pr. marts 2019 været nødt til at etablere særlige enkeltmandsprojekter med massiv bostøtte til to
borgere. Den ene har tidligere været indlagt på en lukket afdeling og er netop blevet udskrevet til egen bolig, mens den anden
borger er udviklingshæmmet med ADHD og har netop afsonet en fængselsdom.
Etablering af enkeltmandsprojekter

§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold

Borgerne er blevet boligplaceret i egen bolig efter §85. De to boliger er placeret umiddelbart i nærheden af hinanden og i
umiddelbar nærheden af Ørsted Bo- og Aktivitetscenter. Herved er det muligt at reducere omkostningerne til bl.a. aften- og
2.300 nattevagt.
Norddjurs Kommune har været nødt til at indskrive en borger, der er svært senhjerneskadet, i et regionalt genoptræningstilbud
indtil 30. november 2019. Årsagen hertil er, at kommunen på nuværende tidspunkt ikke har den nødvendige ekspertise til
rådighed til at varetage den specialiserede genoptræning.
800
Norddjurs Kommune har en 18 årig borger, der er boligplaceret i et regionalt specialdagtilbud for børn og under 18 år. Borgeren er
svært hjerneskadet og har multiple funktionsnedsættelser.
På grund af borgerens svære handicap har det være nødvendigt at oprette et særligt midlertidigt voksentilbud efter §107, selvom
der er tale om et botilbud til børn og unge under 18 år.

§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold

1.325

På nuværende tidspunkt forventes det, at det særlige tilbud som minimum skal opretholdes i hele 2019.
En borger fra Norddjurs Kommune har siden 2017 været boligplaceret i et privat botilbud til en årlig pris på ca. 2,7 mio. kr.
Borgeren har svær infantil autisme, lider af tuberøs sclerose og har svær epilepsi.
På grund af en forværring af borgens tilstand er det nu nødvendigt, at der døgnet rundt er to medarbejdere omkring borgeren.
Dette har medført, at udgiften til tilbuddet stiger med ca. 1,55 mio. kr. om året. Dvs. at den samlede udgift bliver på ca. 4,25 mio.
kr. i 2019. Sagen følges tæt med henblik på at undersøge muligheden for prisnedsættelser, hvis der sker ændringer i borgerens
helbredstilstand.

§ 108 Botilbud til længerevarende ophold

1.550
Norddjurs Kommune har et fald i indtægterne i forbindelse med mellemkommunale betalinger. Årsagen er, at 5 borgere fra andre
kommuner, der har været bosat i Norddjurs Kommunes tilbud, er afgået ved døden i løbet af 2018 og starten af 2019. Dette
betyder, at der aktuelt er 16 tomme pladser i Norddjurs Kommunes botilbud, hvilket er væsentligt mere end hidtil.
Umiddelbart er der ikke udsigt til, at de ledige pladser kan udlejes til borgere fra andre kommuner i 2019, og det må forventes, at
udfordringen med at sælge pladser til fremmede kommuner vil blive større i de kommende år.

§ 108 Botilbud til længerevarende ophold

Da de tomme pladser er spredt på flere mindre boenheder, er det vanskeligt at reducere udgiftsniveauet i samme omfang som
indtægtstabet, idet personalenormeringen i de enkelte boenheder vil være den samme uanset, om der er én beboer mindre.

1.800
Norddjurs Kommune forventer en stigning i udgifterne til den objektive finansiering af Kofoedsminde fra ca. 1,0 mio. kr. i 2018 til
ca. 1,7 mio. kr. i 2019 inkl. reguleringer vedrørende 2017. Kofoedsminde er en specialinstitution til kriminelle psykiske
udviklingshæmmede borgere over 18 år. Institutionen drives af Region Sjælland og er den eneste af sin art i Danmark.
Institutionen er beliggende i Rødbyhavn på Lolland. Norddjurs Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner forpligtiget til
at betale til institutionen via den fælles objektive finansiering af specialinstitutioner - også uanset om Norddjurs Kommune
benytter Koedfoedsminde eller ej.
Den objektive finansieringsandel fordeles mellem landets kommuner efter antallert af 15-17 årige.

Objektiv finansiering Kofoedsminde
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Kommunalbestyrelsen har jf. notat af 29. september 2010 vedrørende undtagelser ved pris- og lønfremskrivning og på et møde
den 17. maj 2017 besluttet, at der ikke skal foretages prisfremskrivning på alle ikke-lønarter.
I 2019 er den manglende pristalsregulering på 1,62% og vedrører primært betalinger til andre kommuner, regioner og private
opholdssteder.
Manglende prisfremskrivning på ikke-lønarter
Da de ovennævnte 3 eksterne udbydere af pladser ikke har nedskrevet taksterne på institutionspladser på tilsvarende vis, er det
nødvendigt at realisere besparelsen på socialområdets egne tilbud. På nuværende tidspunkt er det tvivlsomt, om det er muligt at
realisere hele besparelsen i 2019 som følge af lange opsigelsesperioder for medarbejdere og fratrædelsesudgifter.
1.250
På baggrund af branden på Plejecenter Farsøhthus blev det besluttet at gennemgå alle Norddjurs Kommunes ejendomme i
forhold til brandsikkerhed. Norddjurs Kommunes plejeboliger, ældreboliger og botilbud er nu gennemgået, og der er udarbejdet
et overblik over anbefalinger til forbedring af brandsikkerheden de enkelte steder samt et overslag over, hvad det vil koste at
gennemføre forbedringerne.
På Banevingen 18 i Auning er der behov for bl.a. at foretage en sektionering ved trappen til 1. sal og at etablere flugtveje fra hver
enkelt bolig.
Der er 12 boliger i bofællesskabet, hvor beboerne er handicappede borgere med behov for særlig støtte i hverdagen. I
bofællesskabet er der kun fast personale i dag- og aftenvagt, hvilket også gør sig gældende i det tilstødende bofællesskab på
Banevingen 20. Der er således ikke medarbejdere i umiddelbar nærhed af beboerne, som kan reagere i tilfælde af, at der opstår
brand om natten i en af boligerne eller i fællesarealerne.

Brandvagt på Banesvinget 18 og 20 i Auning

Da der på nuværende tidspunkt kun er én udgang / flugtvej, og nogle af beboerne vil have behov for hjælp til at komme hurtigt ud
af bygningen i en brandsituation, har forvaltningen besluttet, at der skal være en fast brandvagt om natten.
Ordningen med brandvagt vil fungere, indtil anlægsprojektet med brandsikring af bygningen er afsluttet ultimo oktober 2019.
Driftsudgiften til brandvagt i syv måneder vil være på ca. 0,55 mio. kr.
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Sundheds- og omsorgsområdet
Finansieringsmuligheder
I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2019 blev det besluttet, at afsætte midler til at styrke kommunernes indsats mod
ensomhed blandt ældre. Norddjurs Kommune forventer, at modtage ca. 0,8 mio. kr. årligt til denne indsats. I 2019 vil midlerne
først blive tilført ved den kommende midtvejsregulering af bloktilskuddet. Hvis planlægningen af det nye tilbud foretages i løbet
af efteråret 2019, vil det først træde i kraft pr. 1. januar 2020. Herved vil der være et tilskudsbeløb for 2019, der ikke bliver behov
for. Beløbet kan derfor medvirke til at finansiere det samlede merforbrug på voksen- og plejeudvalgets område i 2019.

Udsat opstart af tilbud til ældre

-800
Samlet merforbrug på voksen- og plejeudvalgets område
indenfor servicerammen
9.475

(i 1.000 kr.)

Bemærkninger

April

Områder udenfor servicerammen

Finansieringsmuligheder
Der er mulighed for at opnå statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager og merudgifter til voksne handicappede.
Merindtægt på socialområdet

På nuværende tidspunkt forventes det at medføre en merindtægt på ca. 2,0 mio. kr. i 2019.
-2.000
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. februar 2019 blev der indregnet et forventet mindreforbrug på den aktivitetsbestemte
medfinansiering af sundhedsvæsenet på ca. 4,0 mio. kr. Regeringen har den 21. marts 2019 besluttet at fastfryse den
kommunale medfinansiering i 2019. Det sker ved, at kommunens betaling til den kommunale medfinansiering i 2019 ikke bliver
afregnet på baggrund af den konkret aktivitet, men at kommunen vil blive opkrævet et a conto beløb i perioden svarende til det
fastlagte budget for 2019. Dette betyder, at der ikke må forventes en merindtægt på området i 2019. Årsagen til fastfrysningen
skyldes, at der fra 2019 indføres et nyt landspatientregister, som gør, at der i en periode ikke kan ske afregning for den
kommunale medfinansiering samt at kommunerne ikke vil have løbende adgang til data om udviklingen. Regeringens formål har
været, at give kommunerne budgetsikkerhed i 2019 ved, at betalingen for den kommunale medfinansiering sker med
udgangspunkt i den enkelte kommunes budget for 2019.
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Budgetproblemer på voksen- og plejeudvalgets område og forslag
til løsninger
I det følgende er der givet en kort beskrivelse, dels af budgetproblemerne på voksen- og
plejeudvalgets område i 2019, 2020 og efterfølgende år, og dels af forvaltningens konkrete forslag
til og overvejelser om, hvordan budgetproblemerne kan løses.
Budgetproblem i 2019
På voksen- og plejeudvalgets område forventes der ifølge den seneste budgetkontrol pr. 30. april
2019 et merforbrug inden for servicerammen på 9,5 mio. kr. i 2019. Samlet set forventes der et
merforbrug på udvalgets område på 7,5 mio. kr.
Merforbruget skyldes primært højere omkostninger end forventet på socialområdet som følge af:







to dyre enkeltmandsprojekter, hvor borgerne har behov for massiv bostøtte efter
henholdsvis indlæggelse på lukket afdeling og afsoning af fængselsdom (sidstnævnte borger
er udviklingshæmmet med ADHD)
boligplacering af en svært hjerneskadet ung borger i et regionalt specialtilbud
køb af et midlertidigt regionalt døgngenoptræningstilbud til en svært hjerneskadet borger
et meget dyrt botilbud til en borger med svær infantil autisme, tuberøs sclerose og svær
epilepsi
øget betaling til Kofoedminde, der er en specialinstitution til kriminelle psykisk
udviklingshæmmede borgere over 18 år, som alle landets kommuner er forpligtiget til at
betale til (også selv om de enkelte kommuner ikke benytter tilbuddet)
en merudgift til midlertidig brandvagt i bofællesskaberne i Auning, indtil anlægsprojektet
med brandsikring er afsluttet.

Endvidere er der en mindreindtægt som følge af, at fremmede kommuner køber færre pladser i
Norddjurs Kommunes botilbud på socialområdet. På nuværende tidspunkt er der i alt 16 ledige
pladser i kommunens botilbud – heraf er der 9 ledige pladser i Ørsted Bo- og Aktivitetscenter.
Ved beregningen af merforbruget i 2019 er der taget højde for, at det er muligt at udskyde
ibrugtagningen af Norddjurs Kommunes midler til at styrke indsatsen mod ensomhed blandt ældre
borgere til starten af 2020. Herved kan der opnås et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Beløbet er afsat
i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2019.
En samlet oversigt over budgetproblemerne (fra budgetkontrollen pr. 30. april 2019) er vedlagt som
bilag.
Det skal desuden bemærkes, at forvaltningen har foretaget en undersøgelse af antallet af
udviklingshæmmede borgere med en foranstaltningsdom i Norddjurs, Randers, Syddjurs, Favrskov,
Silkeborg og Aarhus kommuner.
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Undersøgelsen viser, at Norddjurs Kommune har 18 borgere med en foranstaltningsdom, hvoraf de
12 er placeret i særlige botilbud med døgndækning og tilsyn. Denne gruppe af borgere er meget
omkostningskrævende og medvirker til at forstærke det aktuelle udgiftspres på socialområdet.
Det fremgår endvidere af undersøgelsen, at der i Norddjurs Kommune er et væsentligt højere antal
borgere med en foranstaltningsdom end i de fem andre kommuner, når der korrigeres for
kommunernes størrelse. Da det er domstolene, som idømmer borgerne en foranstaltningsdom, har
Norddjurs Kommune ingen indflydelse på antallet af domfældte i denne målgruppe.
En oversigt over antallet af udviklingshæmmede borgere med en foranstaltningsdom i Norddjurs
Kommune og i de ovennævnte fem østjyske kommuner er vedlagt som bilag.
Budgetproblem i 2020
På nuværende tidspunkt forventes der også et betydeligt merforbrug i 2020, hvis der ikke tages
konkrete initiativer til at nedbringe udgifterne på området. Det er forvaltningens forsigtige
vurdering, at merforbruget vil blive i størrelsesordenen 8,5 mio. kr. inden for servicerammen.
Uden for servicerammen forventes en merindtægt på ca. 2,0 mio. kr., så det samlede merforbrug
på voksen- og plejeudvalgets område vil blive på ca. 6,5 mio. kr.
Merforbruget i 2020 skyldes – i lighed med i 2019 – højere omkostninger end forventet på
socialområdet til borgere i meget dyre enkeltmandsprojekter og specialtilbud samt øget betaling til
Kofoedminde. Desuden vil der fortsat at være en mindreindtægt i 2020 som følge af et fald i salget
af botilbudspladser til andre kommuner.
Hertil kommer, at den manglende prisfremskrivning på ikke-lønkonti medfører, at det samlede
budget på voksen- og plejeudvalgets område reduceres med ca. 1,35 mio. kr. inden for
servicerammen. Den manglende prisfremskrivning påvirker især budgettet på socialområdet, hvor
der vil færre midler til bl.a. at betale for bo- og aktivitetstilbud til borgere, der er bosat uden for
Norddjurs Kommune.
Budgetproblem i efterfølgende år
Hvis der ikke i løbet af 2019 og 2020 tages konkrete initiativer til at nedbringe udgifterne på voksenog plejeudvalgets område, så er det forvaltningens vurdering, at der også vil være et merforbrug i
2021 og efterfølgende år.
Ud fra en alt andet lige betragtning, så vil merforbruget blive på samme størrelse som i 2020. Dog
skal der hvert år tages højde for den manglende prisfremskrivning på ikke-lønkonti, som vil medføre,
at merforbruget vil vokse med ca. 1,35 mio. kr. i 2021 og 2,7 mio. kr. i 2022.
Dvs. at det samlede merforbrug inden for servicerammen kan nå op i størrelsesordenen 9,85 mio.
kr. i 2021 og 11,2 mio. kr. i 2022.
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Det skal understreges, at merforbrugets størrelse i 2021 og 2022 er forbundet med en betydelig
usikkerhed, idet der løbende kan ske væsentlige ændringer i tilstanden hos de omkostningskrævende borgere, der er nævnt i de foregående afsnit.
Finansieringsmuligheder i 2019
Til finansiering af merforbruget inden for servicerammen på 9,5 mio. kr. i 2019 kan forvaltningen
pege på følgende muligheder:
Annullere eller udskyde tilbagekøb
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der indarbejdet brutto-driftsbesparelser
på voksen- og plejeudvalgets område på 22,5 mio. kr. i 2019, 43,4 mio. kr. i 2020, 41,2 mio. kr. i 2021
og 40,7 mio. kr. i 2022.
Samtidig blev det besluttet at afsætte 5,0 mio. kr. i 2019, 11,7 mio. kr. i 2020 og 9,1 mio. kr. i 2021
og 2022 til et efterfølgende tilbagekøb af en del af besparelserne.
Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 30. oktober 2018, at der blev foretaget
tilbagekøb for 5,0 mio. kr. i 2019 og 9,1 mio. kr. i de efterfølgende år. Desuden blev det besluttet at
afsætte en budgetbuffer på 1,8 mio. kr. i 2020, ligesom der blev afsat 0,8 mio. kr. til optimering af
sygeplejeklinikker og til investering i telemedicinsk udstyr.
Hvis det på nuværende tidspunkt besluttes at annullere en væsentlig del af tilbagekøbene med
henblik på at skabe budgetbalance i 2020 (se efterfølgende afsnit nedenfor), vil det være muligt at
opnå en driftsbesparelse i størrelsesordenen 1,0 mio. kr. allerede i 2019.
Alternativt vil det være muligt at udskyde igangsættelsen af tilbagekøbte åbne aktivitetstilbud på
sundheds- og omsorgsområdet til starten af 2020. Herved kan der realiseres en besparelse på ca.
0,6 mio. kr. i 2019.
Driftsbesparelse
Desuden foreslås det, at anmode alle institutioner på voksen- og plejeudvalgets område om at
udvise tilbageholdenhed med afholdelsen af udgifter i 2019. Herved vil det være muligt at opnå et
driftsoverskud i størrelsesordenen 1,0 mio. kr., der i stedet for at blive overført til det efterfølgende
budgetår kan anvendes til at finansiere de samlede merudgifter på området.
I alt – inden for servicerammen
Samlet set vil ovenstående tiltag (med de største af de ovennævnte beløb) reducere merforbruget
inden for servicerammen fra 9,5 mio. kr. til ca. 7,5 mio. kr. i 2019.
Hertil kommer, at der uden for servicerammen er en forventet merindtægt på ca. 2,0 mio. kr. i 2019
vedrørende statsrefusion i dyre enkeltsager på socialområdet.
Finansieringsmuligheder i 2020 og efterfølgende år
Til finansiering af det forventede merforbrug inden for servicerammen på 8,5 mio. kr. i 2020 og det
fortsat stigende merforbrug i de efterfølgende år kan forvaltningen pege på følgende
beparelsesmuligheder:
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Fjerne bufferbeløb
Det vil være muligt at fjerne en budgetbuffer på 1,8 mio. kr., der er afsat til at imødegå uforudsete
udgifter på voksen- og plejeudvalgets område. Budgetbufferen er kun afsat i 2020.
Lukning af varmtvandsbassin
Det vil ligeledes være muligt at opnå en årlig driftsbesparelse på ca. 0,3 mio. kr. ved at lukke
varmtvandsbassinet i Grenaa. Samtidig vil det være muligt i løbet af de kommende år at undgå en
større anlægsudgift til renovering af bassinet.
Lukning af Oasen
Endvidere vil det være muligt at opnå en årlig driftsbesparelse på ca. 0,3 mio. kr. ved at lukke
demensdagtilbuddet Oasen i Glesborg. Borgerne vil herefter blive henvist til demensdagtilbuddene
på Damhuset i Allingåbro eller Hytten på Fuglsanggården i Grenaa.
Reducere i indsatsen overfor ensomhed blandt ældre
I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2019 blev det besluttet, at afsætte midler til at
styrke kommunernes indsats mod ensomhed blandt ældre. Norddjurs Kommune forventer at
modtage ca. 0,8 mio. kr. årligt til denne indsats. Ved i stedet blot at forsøge at fastholde kommunens
nuværende indsats over for ensomhed blandt ældre vil der kunne realiseres en helårlig besparelse
på ca. 0,8 mio. kr.
Annullere tilbagekøb
Som nævnt i et tidligere afsnit ovenfor er der tilbagekøbt besparelser for 9,1 mio. kr. på voksen- og
plejeudvalgets område i 2020 og overslagsårene. Tilbagekøbene har medvirket til at reducere
besparelserne på bl.a. hjemmepleje, plejecentre, bostøtte/botilbud og aktivitets- og træningstilbud.
Det foreslås, at ca. 60 pct. af tilbagekøbene annulleres, hvilket vil medføre en helårlig
driftsbesparelse på ca. 5,3 mio. kr.
Heraf foreslås det, at 2,6 mio. kr. findes ved at annullere alle tilbagekøb til åbne aktivitets- og
cafétilbud. Samlet set vil dette medføre, at denne type tilbud ikke længere vil eksistere i Norddjurs
Kommune i sin nuværende form. I stedet vil der skulle arbejdes med at udvikle brugerdrevne og
frivillige aktivitetstilbud i de kommunale lokaler, men uden støtte af kommunale medarbejdere.
Desuden foreslås det, at tilbagekøb for 1,3 mio. kr. til bostøtte/botilbud på socialområdet og for 0,1
mio. kr. til ledsagerordning for handicappede annulleres.
De resterende 1,3 mio. kr. findes ved at reducere serviceniveauet på ét eller flere af følgende
områder: Forebyggende og vedligeholdende træning, plejecentre, hjemmesygepleje og personlig
pleje til hjemmeboende ældre borgere.
Samlet set vil forslaget medføre, at Norddjurs Kommune på en række af de ovennævnte områder –
afhængig af den politiske prioritering – vil være i nærheden af kun at levere de mest nødvendige og
lovpligtige ydelser til ældre og handicappede borgere.
En nærmere beskrivelse af, dels hvordan besparelsen på 5,3 mio. kr. konkret kan udmøntes, og dels
hvilke konsekvenser det vil have for borgerne, vil kræve, at der indledes en meget tæt dialog med
både ledere og medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet.
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Da der er lange opsigelsesvarsler på en stor del af personalet, vil det desuden være nødvendigt med
en hurtig dialog- og beslutningsproces, hvis besparelserne skal have fuld effekt i 2020.
Flytning af demensboliger
Det foreslås desuden at flytte den nuværende demensenhed med seks 1-rums boliger på
Møllehjemmet i Auning til Farsøhthus i Allingåbro. Her forventes der efter sommerferien (dvs. når
de nyrenoverede boliger efter branden i 2018 er taget i brug) at være otte ledige 2-rums
plejeboliger.
Ved at placere demenstilbuddet i de ledige boliger på Farsøhthus vil det være muligt at opnå en
bedre udnyttelse af plejecentrets personaleressourcer i dag- og aftenvagt. Samlet set vil dette – når
der korrigeres for tomgangshusleje til boligerne i Auning – medføre en helårlig mindreudgift på ca.
1 ,3 mio. kr.
Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at flytte beboerne fra Møllehjemmet til Farsøhthus uden
deres accept. Det må derfor forventes, at der bliver tale om en gradvis flytning, som først vil være
afsluttet i løbet af 2021 eller 2022. Det forventes derfor, at mindreudgiften bliver på ca. 0,65 mio.
kr. i 2021 og 1,3 mio. kr. i 2022.
Ændring af tilbud
Afslutningsvis skal det bemærkes, at forvaltningen har sat fokus på, om der er mulighed for at
ændre/justere tilbuddene til Norddjurs Kommunes domsanbragte udviklingshæmmede borgere, og
dermed reducere udgiften på området. Samtidig forsøges det at få afklaret, hvorfor Norddjurs
Kommune har et højere antal borgere med foranstaltningsdomme end sammenlignings- og
nabokommunerne.
Desuden arbejdes der på at få undersøgt, om der er mulighed for at lukke dele af Ørsted Bo- og
Aktivitetscenter pga. tomme pladser. Ved at samle beboerne på færre afdelinger/boenheder vil det
være muligt at opnå en driftsbesparelse til personale i dag- og aftenvagter.
Endelig påtænker forvaltningen at igangsætte et arbejde med at undersøge mulighederne/behovet
for at etablere et §107-tilbud – f.eks. i Kløvervang i Grenaa – der kan anvendes til midlertidige
afprøvningsforløb, inden handicappede borgeres henvises til et permanent botilbud i Norddjurs
Kommune. Målet er at undgå køb af dyre §107-tilbud i andre kommuner eller i regionen.
Det må forventes, at en eventuel besparelse i forbindelse med de tre ovennævnte undersøgelser
først vil kunne realiseres fuldt ud i 2021.
I alt – inden for servicerammen
Samlet set vil ovenstående tiltag (med de nævnte beløb) fjerne merforbruget på ca. 8,5 mio. kr.
inden for servicerammen i 2020.
For at skabe fuld budgetbalance inden for servicerammen i 2021 og 2022 vil det kræve, at flere af
de ovennævnte forslag til ændringer af tilbud også gennemføres i løbet af 2020, så de kan få en
økonomisk effekt i de efterfølgende år. Alternativt vil der være behov for en yderligere annullering
af tilbagekøbte besparelser.
En samlet oversigt over det forventede merforbrug og effekten af de enkelte besparelsesforslag i
perioden 2019-2022 fremgår af tabel 1 på side 6.
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Uden for servicerammen
Hertil kommer, at der uden for servicerammen fortsat er en forventet merindtægt på ca. 2,0 mio.
kr. i 2020 og de efterfølgende år vedrørende statsrefusion i dyre enkeltsager på socialområdet.
Tabel 1. Samlet oversigt over merforbrug inden for servicerammen og besparelsesforslag i perioden
2019-2022
(i hele mio. kr.)

2019

2020

2021

2022

Merforbrug inden for servicerammen

9,50

8,50

9,85

11,20

Finansieringsforslag
Annullere tilbagekøb
Driftsbesparelse
Budgetbuffer
Lukning af varmtvandsbassin
Lukning af Oasen
Flytning af demensboliger
Pulje til indsats mod ensomhed
Ændring af tilbud
Samlet merforbrug efter besparelser

-1,00
-1,00
7,50

-5,30
-1,80
-0,30
-0,30
-0,80
0

-5,30
-0,30
-0,30
-0,65
-0,80
2,50

-5,30
-0,30
-0,30
-1,30
-0,80
3,20

Tabel 2. Samlet oversigt over merindtægter uden for servicerammen i perioden 2019-2022
(i hele 1.000 kr.)
Merindtægt på statsrefusion

2019
2,00

6

2020
2,00

2021
2,00

2022
2,00

