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Besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område
00.30.14.Ø00

18/39

Åben sag

Sagsgang
BUU, høring, BUU
Sagsfremstilling
På børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. april 2018 blev det besluttet, at der skal
udarbejdes et besparelseskatalog, der efter behandling i udvalget, kan indgå i forhandlingerne
om budget 2019.
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en række besparelsesforslag, der er vedlagt
som bilag.
Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at gennemføre helårlige besparelser i
størrelsesordenen 15-20 mio. kr. for at bringe balance i økonomien på børne- og
ungdomsudvalgets område.
Herved vil det være muligt i løbet af 2019 og 2020 at fjerne det forventede merforbrug på
udvalgsområdet og samtidig finde finansiering til nødvendige anlægsudgifter på Vestre Skole
og Ørum Skole samt gradvis i de efterfølgende år at påbegynde en reduktion af de negative
budgetoverførsler fra 2017 og 2018 på socialområdet.
Det skal bemærkes, at der vil være behov for at afholde et ekstraordinært børne- og
ungdomsudvalgsmøde i starten af august 2018, hvis forvaltningens besparelsesforslag skal
sendes til høring, inden udvalget tager endelig stilling til hvilke forslag, der skal indgå i
forhandlingerne om budget 2019.
Børne- og ungdomsudvalget har på sit møde den 21. juni 2018 besluttet at sende de
udarbejdede besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område til høring i
bestyrelser, handicaprådet, ungdomsrådet, idrætsrådet og MED-udvalg. Børne- og
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ungdomsudvalget har desuden besluttet at sende en rammebesparelse på 5 % på
UngNorddjurs til høring. Høringsfristen er den 1. august 2018.
Økonomiske konsekvenser
Baggrunden for at udarbejde besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område er, at
der – jf. budgetkontrollen pr. ultimo maj 2018 – forventes et merforbrug på 8,1 mio. kr. inden
for servicerammen i 2018, og at merforbruget forventes at stige yderligere i 2019, hvis der
ikke foretages en økonomisk opbremsning.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til besparelsesforslaget på
børne- og ungdomsudvalgets område.
Bilag:
1 Åben Besparelsesforslag - børne- og ungdomsudvalget

107234/18

Beslutning i Handicaprådet den 28-06-2018
Det er handicaprådets opfattelse, at besparelsesforslagene har en social slagside og rammer de
børn og elever, der i forvejen har det svært. Flere konstruktive og forebyggende aktiviteter
rammes, og det skønnes, at besparelserne senere vil få den konsekvens, at andre konti til
gengæld får øgede udgifter.
Det er handicaprådets opfattelse, at der ikke bør skæres på undervisning og uddannelse i
kommunen, da statistik viser, at Norddjurs Kommune ligger under landsgennemsnittet for
unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse. Handicaprådet konstaterer herudover, at der
stadig er en meget stor gruppe unge, som må frekventere STU-forløbene. Det frygtes, at
besparelserne vil forøge antallet af unge, som vil få det svært i såvel uddannelsesforløbene
som på arbejdsmarkedet.
Et mindretal i handicaprådet bestående af Peter Hjulmand og Alice Brask udtaler, at der i
stedet for de nævnte besparelser forsøges at finde alternative besparelser ved gennemgribende
strukturændringer.
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Forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område
00.30.00.S00

18/9415

Åben sag

Sagsgang
VPU, høring, VPU
Sagsfremstilling
På voksen- og plejeudvalgets møde den 29. maj 2018 blev det besluttet, at der skal udarbejdes
en række forslag til at begrænse udgifterne på udvalgets område, så budgettet kan overholdes i
2018 og 2019.
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en række forslag til at begrænse udgifterne,
der er vedlagt som bilag.
Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at gennemføre helårlige besparelser i
størrelsesordenen 8-10 mio. kr. for at bringe balance i økonomien på voksen- og
plejeudvalgets område.
Herved vil det være muligt i løbet af 2019 og 2020 at fjerne det forventede merforbrug på
udvalgsområdet og samtidig påbegynde en reduktion af de negative budgetoverførsler fra
2017 og 2018 på socialområdets centrale konti.
Det skal bemærkes, at der vil være behov for at afholde et ekstraordinært voksen- og
plejeudvalgsmøde i starten af august 2018, hvis forvaltningens forslag til at begrænse
udgifterne skal sendes til høring, inden udvalget tager endelig stilling til hvilke forslag, der
skal indgå i forhandlingerne om budget 2019.
Voksen- og plejeudvalget holder møde den 26. juni 2018, hvorfor der endnu ikke er en
beslutning om, hvorvidt voksen- og plejeudvalget beslutter at sende ”Forslag til at begrænse
udgifterne på voksen og plejeudvalgets område” i høring, og om udvalget beslutter at sende
alle forslag i høring.
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Økonomiske konsekvenser
Baggrunden for at udarbejde forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets
område er, at der – jfr. budgetkontrollen pr. ultimo maj 2018 – forventes et merforbrug på ca.
6,9 mio. kr. inden for servicerammen i 2018, og at merforbruget forventes at være i samme
størrelsesorden i 2019, hvis der ikke foretages en økonomisk opbremsning.
Indstilling
Formanden indstiller, at handicaprådet udarbejder et høringssvar til de udarbejdede forslag til
at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område.
Bilag:
1 Åben Forslag til at begrænse udgifter på voksen- og plejeudvalgets område

112591/18

Beslutning i Handicaprådet den 28-06-2018
Generelt henviser handicaprådet til den nye aftale mellem KL og Regeringen. Centralt er man
enige i, at det specialiserede socialområde er under pres, og at indsatsen skal styrkes. Der
nævnes bl.a. i aftalen, at der skal prioriteres midler til styrkelse af borgernes velfærd. Den
sammenhængende indsats skal styrkes og der skal udvikles en mere helhedsorienteret indsats
for borgere med komplekse behov. Det er med baggrund i dette, at handicaprådet anbefaler, at
besparelserne på socialområdet bør gentænkes og reduceres mest muligt.
S701 - Øget fokus på rehabilitering i sygeplejen
Handicaprådet udtrykker bekymring for, om det er realistisk, at rehabiliteringseffekten kan slå
fuldt igennem i 2019.
S703 - Lukning af varmtvandsbassin
Handicaprådet udtrykker bekymring for, om aktiviteterne på Hedebocentret kan fortsætte
andre steder i lokalområdet.
S709 – Pulje til Sundheds- og idrætsaktiviteter til handicappede
Hvert år er der ansøgninger om yderst relevante og sundhedsforebyggende projekter. Mange
handicappede nyder godt af at være aktive og få motion. Det sociale aspekt i samværet med
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andre og forøget livskvalitet er nogle af de gevinster aktiviteterne har. Det anbefales, at puljen
ikke spares væk. I givet fald vil en reduktion af størrelsen af puljen være acceptabel.
Det anbefales, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der har til mål at udarbejde forslag til mere
permanente kultur- og motionsaktiviteter for handicappede. Arbejdsgruppen foreslås
sammensat af repræsentanter fra flere forvaltningsgrene, herunder bl.a. fra kultur og
fritidsforvaltningen og sundhed og omsorgsafdelingen, da en fremtidig løsning skønnes at
være mere bæredygtig, hvis der er involvering og koordinering på tværs af forvaltningsgrene.
Til inspiration har andre kommuner udviklet modeller, som kunne give god inspiration. Den
nye foreningspulje, som DIF og DGI forestår, giver mulighed for medfinansiering for nye
tiltag. Det er handicaprådets opfattelse, at de enkelte institutioner ikke selv kan løfte opgaven
for egne midler.
S710 – Reduktion af budget til ferieordning på handicapområdet
Handicaprådet gør opmærksom på, at den nye lovgivning omkring borgernes mulighed for
supplerende ferie kun er et supplement til eksisterende lovgivning om kommunernes
forpligtelse i forbindelse med ferie for borgere i botilbud. Hvis puljen halveres, vil Norddjurs
Kommune komme til at ligge lavt i forhold til øvrige østjyske kommuner.
S711 – Ledsagerordning, paragraf 81
Der gøres opmærksom på, at borgere der ikke er omfattet af paragraf 97 ledsagelse, ikke har
mulighed for at deltage i kultur og fritidsaktiviteter, hvis puljen slettes. Målgruppen har i givet
fald ingen mulighed for at deltage i aktiviteter efter kl. 16.00 og i weekender. Livskvaliteten
forringes væsentligt og socialt samvær med andre er ikke muligt. Det vil betyde isolation, og
at personlig udvikling kan gå i stå. Der gøres i sagsbehandlingen opmærksom på, at kun få
borgere har søgt puljen, men det er stadig handicaprådets opfattelse, at der er individuelt stort
behov for puljen, og at informationen om puljens eksistens kunne være bedre. Det anbefales
derfor, at puljen ikke slettes, men at en midlertidig reduktion kan være nødvendig.
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Bilagsoversigt
1.

Besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område
1.

2.

Besparelsesforslag - børne- og ungdomsudvalget (107234/18)

Forslag til at begrænse udgifterne på voksen- og plejeudvalgets område
1.

Forslag til at begrænse udgifter på voksen- og plejeudvalgets område
(112591/18)
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