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01. Uddannelsespolitik
( i kr. 1.000)
Overslagsår 01 - fremskrevet

2014

2015

2016

2017

222.729

222.265

222.026

222.026

I alt

222.729

222.265

222.026

222.026

784
228
-234
-1.000
-500

784
228
-234
-1.000
-250

784
228
-234
-1.000

784
228
-234
-1.000

200

200

200

200

405

405

405

405

222.612

222.398

222.409

222.409

-1.031

-859

-910

-910

-548
-196
-418
-602
-833
-400

-376
-196

-427
-196

-427
-196

-1.447
-2.000
-400

-1.447
-2.000
-400

-1.447
-2.000
-400

-97

-97

-97

-97

-4.125

-5.375

-5.477

-5.477

765

660

660

660

238

185

224

224

Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet

Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi
BS-04 Økonomiske fripladser - SFO
BS-05 Produktionsskolens opsigelse af lejemål
BS-06 Lederløn flyttes til Børnehaven Fjordvang
BS-09 Færre klassedannelser
Skolebus - Munkebo mellem nor og fjord
BS-11 Budget til befordring af elever i forbindelse
med specialundervisning flyttet fra 3.06 jf.
kontoplansændringer
BS-12 Ingen børn fra øvrige kommuner i
specialklasser
Tekniske blokke efter 1. budget seminar
Tekniske blokke: Lovændringer:

Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi

Basisbudget
Spor 1
Spareblokke 1,5 %
BS-02a Førskolegrupper med SFO-normering med
sfo-takst obs ikke også vælge BS-02b
BS-02b Førskolegrupper med SFO-normering
børnehave takst obs ikke også vælge BS-02a
BS-07 10. klassecentret fyldes/udbygges
BS-38 Forhøjelse af SFO-betaling
BS-40 Lukning af juniorklubber
BS-44 Reduktion i normering på skoleområdet
BS-47 Reduktion på skolehaver og udviklingsforsøg
BS-55 Reduktion i aktiviteter i ungdomsskolen og
juniorsklubber

Spareblokke i alt:
Ønske blokke:
KF.05 Kultur- og Fritid -Etablering af "Kulturskibet" i
Kerteminde kommune
BS-17a Førskolegruppenorm styrkes med højere
normering (SFO-takst)
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01. Uddannelsespolitik
( i kr. 1.000)

2014

2015

2016

2017

458

380

323

323

1.461

1.225

1.207

1.207

BS-24 Færre elever i specialskoler

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Effektiviseringsblokke i alt :
Reduktioner og ønsker i alt (R):

-1.000
-3.664

-1.000
-5.150

-1.000
-5.270

-1.000
-5.270

BS-17b Førskolegruppenorm styrkes med højere
normering (børnehave-takst)

Ønskeblokke i alt
Spor 2
Effektiviseringsblokke:
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Fagudvalg:

Børn- og Skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-02 A

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

16.04.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

X

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Uddannelse
Forslag (overskrift):
Førskolegrupper med SFO-normering med SFO-takst
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Baggrund
Der har i de sidste tre år været førskolegrupper på en række af kommunens skoler som konsekvens af
kapacitetsmæssige udfordringer i daginstitutionerne. Som en sidegevinst har det vist sig, at førskolegrupperne
er med til at give børnene en endnu bedre overgang til skolen. Evalueringer af førskolegrupperne i 2011 og
2012 viser, at der har været en stor forældretilfredshed blandt de forældre, som har haft deres børn i
førskolegruppe. Nærværende forslag indebærer, at førskolegruppeordningen bliver et permanent ensartet tilbud
i hele kommunen, og at den organiseres i SFO-regi. Forslaget blev indledningsvist drøftet på Børn- og
Skoleudvalgets møde den 9. april 2013.
Indhold
Børnehavebørn der skal begynde i skole til august, indmeldes i SFO pr. 1. april samme år. I morgen og
eftermiddagstimerne er førskolebørnene sammen med SFO-børnene og laver SFO-aktiviteter, mens de i
formiddagstimerne laver førskoleaktiviteter. For at bidrage til den gode overgang fra børnehave til
førskolegruppe skal børnehaverne sende en medarbejder med børnene over i distriktsskolens førskolegruppe i
starten.
Førskolegrupper er obligatorisk for alle kommende skolebørn, der er indmeldt i en kommunal børnehave.
Som udgangspunkt har førskolebørnene den samme personalenormering som SFO-børnene. Dog er det
nødvendigt med en højere normering i formiddagstimerne, da børnegruppen her er mindre end i morgen- og
eftermiddagstimerne. Forslagets beregninger tager derfor udgangspunkt i følgende normering til
førskolebørnene:
Kl. 6.15 – 7.45
Kl. 7.45 – 12.45
Kl. 12.45 – 16.45 / 16.00 fredag

Førskolebørn og SFO-børn er sammen
Førskolebørn er for sig selv
Førskolebørn og SFO-børn er sammen

Alm. SFO-normering: 3,58
Førskolenormering: 3,75
Alm. SFO-normering: 3,58

Særlige bemærkninger
Der er en række variable forudsætninger, som har betydning for forslagets besparelsespotentiale. Først og

3

fremmest vil forslaget medføre, at nogle institutioner kan få så lavt et børnetal i forårsmånederne, at der ikke er
tilstrækkelige personaleressourcer til at drive institutionen indenfor åbningstiden. I sådanne tilfælde skal en
institution derfor have tildelt en bestemt grundnormering uanset om det reelle børnetal er lavere. Ifølge de
nuværende børnetalsprognoser vil det i 2014 gøre sig gældende for Bøgebjerg, der vil skulle have tilført kr. 96.
531 jf. nuværende børnetalsprognoser.
Private daginstitutioner og skoler
Når børn i kommunale daginstitutioner ikke tilbydes en plads i børnehave efter den 31. marts det år, hvor de
skal begynde i skole, så gives der heller ikke længere tilskud til en plads i en privat institution efter denne dato. I
praksis betyder det, at forældre i private daginstitutioner vil skulle udmelde deres børn pr. 31. marts, og enten
indmelde det i en førskolegruppe i SFO eller selv sørge for anden pasning. Kommende skolebørn i de private
daginstitutioner er ikke medtaget i forslagets beregninger. De private skoler har mulighed for at tilbyde
førskolegruppe i deres SFO’er på samme vis som de kommunale.
Konsekvenser
Forslaget har en række økonomiske og pædagogiske konsekvenser for daginstitutionerne, idet de mister deres
ældste børnegruppe pr. 1. april frem for 31. juli som i dag, i forbindelse med skolestarten. Økonomisk set
medfører det en mere ustabil personalesituation samtidig med, at institutionerne ”mister” de ældste børn der
fungerer som rollemodel for de yngre børn.
Herudover kan det blive en udfordring for nogle skoler at finde et ledigt basislokale til førskolebørnene, fordi
SFO’ens lokaler anvendes til undervisning i skoletiden. Af samme årsag skal der indtænkes lokaler til
førskolegrupper ved ombygningen af de nuværende Kerteminde Skole og Mølkærskolen.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-1.031

-859

-910

-910

-1.031

-859

-910

-910

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-1.031
-859
-910

-1.031

-859

-910

Journaloplysninger
Sagsid:
440-2013-8419

Dokid:
440-2013-15295

Dato for indberetning til økonomisystem:

5

2017
-910

-910

Fagudvalg:

Børn- og Skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-02 B

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

16.04.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Uddannelse
Forslag (overskrift):
Førskolegruppe med SFO-normering med børnehavetakst
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
X Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Baggrund
Der har i de sidste tre år været førskolegrupper på en række af kommunens skoler som konsekvens af
kapacitetsmæssige udfordringer i daginstitutionerne. Som en sidegevinst har det vist sig, at førskolegrupperne
er med til at give børnene en endnu bedre overgang til skolen. Evalueringer af førskolegrupperne i 2011 og
2012 viser, at der har været en stor forældretilfredshed blandt de forældre, som har haft deres børn i
førskolegruppe. Nærværende forslag indebærer, at førskolegruppeordningen bliver et permanent ensartet tilbud
i hele kommunen, og at den organiseres i SFO-regi. Forslaget blev indledningsvist drøftet på Børn- og
Skoleudvalgets møde den 9. april 2013.
Indhold
Børnehavebørn der skal begynde i skole til august, indmeldes i SFO pr. 1. april samme år. I morgen og
eftermiddagstimerne er førskolebørnene sammen med SFO-børnene og laver SFO-aktiviteter, mens de i
formiddagstimerne laver førskoleaktiviteter. For at bidrage til den gode overgang fra børnehave til
førskolegruppe skal børnehaverne sende en medarbejder med børnene over i distriktsskolens førskolegruppe i
starten.
Førskolegrupper er obligatorisk for alle kommende skolebørn, der er indmeldt i en kommunal børnehave.
Som udgangspunkt har førskolebørnene den samme personalenormering som SFO-børnene. Dog er det
nødvendigt med en højere normering i formiddagstimerne, da børnegruppen her er mindre end i morgen- og
eftermiddagstimerne. Forslagets beregninger tager derfor udgangspunkt i følgende normering til
førskolebørnene:
Kl. 6.15 – 7.45
Kl. 7.45 – 12.45
Kl. 12.45 – 16.45 / 16.00 fredag

Førskolebørn og SFO-børn er sammen
Førskolebørn er for sig selv
Førskolebørn og SFO-børn er sammen

Alm. SFO-normering: 3,58
Førskolenormering: 3,75
Alm. SFO-normering: 3,58

Særlige bemærkninger
Der er en række variable forudsætninger, som har betydning for forslagets besparelsespotentiale. Først og
fremmest vil forslaget medføre, at nogle institutioner kan få så lavt et børnetal i forårsmånederne, at der ikke er
tilstrækkelige personaleressourcer til at drive institutionen indenfor åbningstiden. I sådanne tilfælde skal en
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institution derfor have tildelt en bestemt grundnormering uanset om det reelle børnetal er lavere. Ifølge de
nuværende børnetalsprognoser vil det i 2014 gøre sig gældende for Bøgebjerg, der vil skulle have tilført kr. 96.
531 jf. nuværende børnetalsprognoser.
Private daginstitutioner og skoler
Når børn i kommunale daginstitutioner ikke tilbydes en plads i børnehave efter den 31. marts det år, hvor de
skal begynde i skole, så gives der heller ikke længere tilskud til en plads i en privat institution efter denne dato. I
praksis betyder det, at forældre i private daginstitutioner vil skulle udmelde deres børn pr. 31. marts, og enten
indmelde det i en førskolegruppe i SFO eller selv sørge for anden pasning. Kommende skolebørn i de private
daginstitutioner er ikke medtaget i forslagets beregninger. De private skoler har mulighed for at tilbyde
førskolegruppe i deres SFO’er på samme vis som de kommunale.
Konsekvenser
Forslaget har en række økonomiske og pædagogiske konsekvenser for daginstitutionerne, idet de mister deres
ældste børnegruppe pr. 1. april frem for 31. juli som i dag, i forbindelse med skolestarten. Økonomisk set
medfører det en mere ustabil personalesituation samtidig med, at institutionerne ”mister” de ældste børn der
fungerer som rollemodel for de yngre børn.
Herudover kan det blive en udfordring for nogle skoler at finde et ledigt basislokale til førskolebørnene, fordi
SFO’ens lokaler anvendes til undervisning i skoletiden. Af samme årsag skal der indtænkes lokaler til
førskolegrupper ved ombygningen af de nuværende Kerteminde Skole og Mølkærskolen.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-548

-376

-427

-427

-548

-376

-427

-427

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-548
-376
-427

-376

-548

-427

Journaloplysninger
Sagsid:
440-2013-8419

Dokid:
440-2013-18334

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
-427

-427

Fagudvalg:

Børn – og Skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-07

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

8. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Uddannelse
Forslag (overskrift):
10. klassecentret fyldes/udbygges
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 3.01

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Ungdomsskolens bestyrelse har rettet henvendelse til Børn- og Skoleudvalget med ønske om at udvide
10.klassecenteret, således at flere elever fra andre kommuner kan optages.
Erfaringsmæssigt har det vist sig, at en tildeling med 3 klasser med i alt en kapacitet på 84 elever, passer med
efterspørgsel af egne og eksterne elever. Tilmeldingen pr. 15. marts har hidtil været omkring ca. 75 elever, men
ved opstart viser erfaringerne, at klasserne er fyldt op.
En forudsætning for at kunne leve op til de faglige og pædagogiske krav om valgfri og obligatoriske fag jfr.
Folkeskolelovens 2 a indebærer, at hver 10. klasse tildeles 1.040 timer årligt.
I de sidste 3 år har der pr. 1. august været optages 68, 80, og 85 elever, heraf henholdsvis 2, 12 og 17 fra andre
kommuner. Det betyder, at de tildelte 3 klasser som sagt er fyldt op samtidig med, at der i de sidste 3 år har
været indtægter fra andre kommuner på ca. 130.000,-, 785.000,-og 1.112.000,- kr. Den mellemkommunale
takst for 10. klasser er således kr. 65.444 (2013 takst)
Ud fra henvendelser i dette skoleår forventes det, at efterspørgslen efter 10.klassecenteret i Kerteminde
Kommune fra andre kommuners elever vil stige med ca. 3 elever – således i alt 20 eksterne elever.
Det giver mulighed for en øget indtægt for Kerteminde Kommune, såfremt det politisk accepteres at optage
elever ud over de 84 elever – dvs. mere end 28 i hver klasse. Der er ingen lovgivningsmæssige bindinger for
antallet af elever i klassen.
Den faktiske beregning af den årlige indtægt fra andre kommuner vil således afhænge af den konkrete
kombination af egne og eksterne elever. Jo flere eksterne elever i klasserne jo mindre er Kerteminde
Kommunes nettoudgift.
Ud fra erfaringstal og nuværende tildelingsmodel antages det, at det indenfor nuværende budget til 10.
klassecenteret kan optages yderligere 3 elever, fra andre kommuner, hvorved det er muligt at opnå en øget
kommunal indtægt på nette kr. ca. 196.000 i budget 2014.
Kommer der yderligere elever fra andre kommuner udover 87. elev, indebærer forslaget, at 10.klassecenteret vil
skulle modtage kr. 45.000 pr. elev årligt til brug for etablering af yderligere undervisning. Dette svarer til 69 % af
indtægten. Det resterende beløb på kr. 20.000 tilfalder kassen.
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1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

-196
-196

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2016

-196
-196

2015

2017

-196
-196

2016

-196
-196

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
301 050 77-06

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-196.000
(2013-priser)

2017

I alt

Journaloplysninger
Sagsid:

440-2013-8419

Dokid:

440-2013-15729 Dato for indberetning til økonomisystem:
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Fagudvalg:

Børn- og Skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-38

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

16.04.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

16.05.2013

Spor 2 - effektivisering -1,0%

x

Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Uddannelse
Forslag (overskrift):
Forhøjelse af SFO-takst inden for intervallet 76 -80%
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Takstforhøjelse på SFO med henholdsvis 1%, 2%, 3% og 4%.
Baggrund:
Der er ikke lovpligtige satser for hvor meget forældrebetaling kan udgøre af den samlede driftsramme.
Procentsatsen for forældretaksten er i 2013 sat til 75,4% af de samlede driftsudgifter i Kerteminde Kommune.
Taksten for et eftermiddagsmodul er på kr. 1.696 i 2013.
SFO – takster varierer i kommunerne, og Kerteminde Kommune har pt. en af landets højeste takster.

Takstforhøjelse i procent:
1% stigning = 77%
2% stigning = 78%
3% stigning = 79%
4% stigning = 80%

Forældrebetaling vil stige med:
186.000
299.600
418.400
532.100

Takst:
1.732
1.754
1.777
1.799

I spareblokken er der indregnet et eksempel på 79%.
Erfaringerne fra sidste takststigning i 2009 viser, at der i forbindelse med en stigning vil ske udmeldelse af børn i
perioden lige efter. På relativ kort sigt viser erfaringen, at børnetallet stabilisere sig, idet mange forældre har
brug for pasning af børnene.
Taksten i SFO vil være højere en taksten for en daginstitution, idet kommunen kun må opkræve 25% af
kommunens bruttoudgift. Taksten i 2013 for en plads i daginstitution er kr. 1.555 pr. måned.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

-418
-418

2014

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-418

I alt

Journaloplysninger
Sagsid:
440-2013-8419

Dokid:
2013-15366

Dato for indberetning til økonomisystem:

12

2017

Fagudvalg:

Børn- og Skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-40

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

14.05.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Uddannelse
Forslag (overskrift):
Lukning af juniorklubber
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Lukning af 5 juniorklubber – Kerteminde, Langeskov, Munkebo, Nymarken, Dalby.
Baggrund:
Juniorklubberne er et fritids/aktivitetstilbud for ca. 190 unge i alderen 10 - 14 år (4. til og med 7. klasse).
Juniorklubberne har åbent i forlængelse af skolernes sluttidspunkter. Der er juniorklubber på Strandgården i
Kerteminde By, på Langeskov Skole, på Nymarksskolen, på Hindsholmskolen og på Lindø Alléen i Munkebo
By. Klubberne har samarbejde med skoler, SFO’er og lokale foreninger. Dertil kommer, at
SSP/ungekonsulenterne er integreret i samarbejdet med klubberne om udsatte unge.
Indhold:
Forslaget indebærer nedlæggelse af samtlige juniorklubber i Kerteminde Kommune.
Konsekvenser:
 Ca. 190 børn- og unge i alderen 10 til 14 år vil miste et attraktivt fritidstilbud, som har et klart
forebyggende sigte. En del af klubbens børn vil ikke benytte sig af alternative fritidstilbud – hvilket kan
medføre en negativ udvikling af børnenes sociale og personlige dannelse og udvikling.
 I takt med at Kerteminde Kommune ønsker at etablere lokale tilbud til udsatte børn og unge, vil der
mangle attraktive fritidstilbud til denne målgruppe i tidsrummet kl. 12.00 – 16.30.
 Forældrene til de unge skal skaffe alternative fritidstilbud – dette er ikke muligt for alle forældre.
 Den tidlige, forebyggende indsats i samarbejde med SSP/ungekonsulenter vil blive forringet.
Afskaffelsen af juniorklubberne vil svække helhedstænkningen omkring udsatte børn og unge.
 Kommunen vil miste ekspertise og kompetencer i ungdomsklubberne, da medarbejderne i
juniorklubberne tillige er ansat i ungdomsklubberne. Det vil blive vanskeligt at rekruttere kvalificeret
personale til ungdomsklubberne, da stillingerne kun vil blive på 7 – 10 timer om ugen.
Virkning:
På grund af opsigelsesvarsler mm vil en lukning kunne effektueres fra 1/8-2014. – Besparelsen vil først have
fuld virkning fra 2015.
Der har været et faldende årsmedlemstal fra 280 børn og unge i 2011 og 2012 til et forventet antal medlemmer
på 190 årsmedlemmer i 2014 og fremadrettet.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

-602

-1.447

-1.447

-1.447

-602

-1.447

-1.447

-1.447

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
376 282 29-02
376 023 10-01
376 029 10-04
376 015 72-00
I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-97
-232
-232
-1.083
-2.600
-2.600
-54
-130
-130
632
1.515
1.515
-602
-1.447
-1.447

Journaloplysninger
Sagsid:
440-2013-8419

Dokid:
440-201315368

Dato for indberetning til økonomisystem:

14

2017
-232
-2.600
-130
1.515
-1.447

Forslagsnr.:

Børn- og
Skoleudvalget
BS-44

Dato:

13.05.2013

Fagudvalg:

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)
Spor 1 - reduktion -1,5%

X

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Uddannelse
Forslag (overskrift):
Reduktion i normering på skoleområdet
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
En reduktion på 1,3 pct. af skolernes og SFO’ers budgetramme svarer til en besparelse på ca. 2,0 mio. kr. pr.
år. Reduktionen vil udelukkende kunne gennemføres på løndelen og svarer til udgiften til ca. 4 – 5 stillinger pr.
år.
En konsekvens af rammebesparelsen på 1,3 pct. er endvidere, at skolerne vil prioriterer således, at mere
undervisning tilrettelægges i bånd på tværs af klasser.
1,3 % rammebesparelse – Skoler og SFO
Skolerne:
2014
Kerteminde Byskole
-191.000
Hindsholmskolen
-88.000
Marslev Skole
-43.000
Munkebo skole mellem nor og fjord
-204.000
Nymarken
-105.000
Langeskov skole
-175.000
I alt skolerne
-806.000
SFO
Kerteminde Byskole – Kernehuset
-26.000
Hindsholmskolen – Solsikken
-12.000
Marslev skole – SFO
-8.000
Nymarken - SFO
-12.000
Munkebo skole mellem nor og fjord - Nordstjernen
-29.000
Langeskov skole - Pilen
-24.000
-75,4% forældrebetaling
84.000
I alt SFO
-27.000
Total

-833.000

2015-2017
-461.000
-210.000
-103.000
-491.000
-251.000
-419.000
-1.935.000
-62.000
-28.000
-20.000
-29.000
-70.000
-57.000
201.000
-65.000
-2.000.000

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-833

-2.000

-2.000

-2.000

-833

-2.000

-2.000

-2.000

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-833
-2.000
-2.000

-833

-2.000

-2.000

Journaloplysninger
Sagsid:
440-2013-8419

Dokid:
440-2013-17399

Dato for indberetning til økonomisystem:

16

2017
-2.000

-2.000

Fagudvalg:

Børn- og Skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-47

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

29.05.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

X

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Uddannelse
Forslag (overskrift):
Reduktion på skolehaver og udviklingsforsøg
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
X
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):

Der stilles forslag om reduktion af konti på skoleområdets fællesudgifter.
Som følge af en reduktion på konti til puljetimer og udviklingsforsøg kan der ikke længere bevilges budget til
skolehaver og udviklingsforsøg.

Reduktion på fællesudgifter skoleområdet
Reduktion på puljetimer/udviklingsforsøg
I alt

336.700
63.300
400.000

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-400
-400
-400

I alt

-400

-400

-400

Journaloplysninger
Sagsid:
440-2013-8419

Dokid:
2013-18797

Dato for indberetning til økonomisystem:

18

2017
-400

-400

Fagudvalg:

Børn- og Skoleudvalg

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-55

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

15.08.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

X

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Uddannelse
Forslag (overskrift):
Reduktion i aktiviteter i ungdomsskolen og juniorklubber
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):

Der stilles forslag om en besparelse på 97.000 kr. på driftsbudgettet for ungdomsskolen, hvilket vil medføre en
nedgang i aktiviteter og tilbud inden for området.
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1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-97

-97

-97

-97

-97

-97

-97

-97

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016

I alt

Journaloplysninger
Sagsid:

440-20138419

Dokid:

440-2013Dato for indberetning til økonomisystem:
28592

20

2017

Fagudvalg:

Kultur- og Fritid

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

KF.05

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

6/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Uddannelse
Forslag (overskrift):
Udvidelse – etablering af ”Kulturskibet” i Kerteminde kommune
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 03.35.63 Musikarrangementer

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Gennem de senere år, er mange danske musikskoler transformeret til kulturskoler. Kulturskoler giver børn, unge
og voksne mulighed for at modtage undervisning i en bred vifte af kulturelle udtryksformer og indgå i
forpligtende fællesskaber omkring dannelsen af kunstneriske udtryk på tværs af udtryksformer og genrer.
Oprettelsen af en kulturskole, der i Kerteminde har fået navnet ”Kulturskibet” udspringer i et ønske om at alle
børn og unge i kommunen, på tværs af sociale og geografiske skel, i deres fritid, skal have mulighed for at
modtage undervisning og fordybe sig i kulturelle udtryksformer. Dette skal ske sammen med fagligt kvalificerede
og engagerede voksne hvor alle børn og unge får mulighed for at møde den professionelle kunst i øjenhøjde
som aktive kulturskabere.
Visionen for kulturskibet : ”alle som kulturskabere”
Missionen: ”Vi vil skabe Danmarks bedste kulturelle dannelsesmiljøer med et globalt udsyn”
Hvad kan et kulturskib ? Kulturskibet kan understøtte arbejdet med at fastholde og tiltrække unge, fremme kultur
og kulturforståelse, styrke sammenarbejde mellem kommunale institutioner, synliggøre Kerteminde kommune
nationalt samt gøre Kerteminde til en attraktiv kommune for tilflyttere.
De fire kulturelle bånd:
Tone: udvikling af elevers kreative evner inden for det musikalske udtryk
Ord: arbejde med ord og tekster på forskellige måder, rim, rap, poetry slam, større romaner mv.
Billede: brug af analoge og digitale medier til at udtrykke sig, eksempelvis gennem filmskabelse
Krop: opbygning af drama/danseteam, skuespil, dans og teater
Kulturskibet samarbejder og indgår partnerskaber med alle de kommunale institutioner, der arbejder
pædagogisk med børn og unge. Derudover samarbejdes der med foreninger.
Igangsætning af Kulturskibet vil foregå i 2014 og til etablering og projektering skal der anvendes 490.000 kr.
Til løbende drift med forventet igangsætning august skal der afsættes 275.000 kr. i 2014, herefter 660.000 kr.
årligt.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

21

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

765

660

660

660

765

660

660

660

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
Kontonummer:
2014
2015
2016
363.xxx.10- lønninger
517
400
400
363.xxx.29- materialer
165
60
60
363.xxx.49- adm.
83
200
200
I alt
765
660
660

Journaloplysninger
Sagsid:

440-20139351

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

22

2017
400
60
200
660

Fagudvalg:

Børn- og Skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-17 A

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

16.04.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

X

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Uddannelse
Forslag (overskrift):
Førskolegruppe normering styrkes med højere normering – (SFO-takst)
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
X Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Baggrund
Personalenormeringen bestemmer hvor mange medarbejdertimer, der tildeles pr. barn i førskolegrupperne pr.
uge. En forhøjelse af personalenormeringen betyder, at der er færre børn pr. voksen, og dermed mere tid til det
enkelte barn. En højere personalenormering i førskolegrupper vil således alt andet lige give mulighed for, at der
bliver en endnu større kvalitet i det pædagogiske arbejde i førskolegrupperne.
Indhold
I forslaget til etablering af førskolegrupper i SFO-regi (BS-02) er taget udgangspunkt i en minimumsnormering
på 3,75 i timerne midt på dagen, hvor førskolegruppen er for sig selv. Nærværende forslag indeholder en
forhøjelse af denne normering til 4,17. Det er den samme normering som daginstitutionerne i dag får tildelt til de
ældste børn. I timerne om morgenen og eftermiddagen, hvor førskolebørnene er sammen med SFO-børnene,
tildeles førskolebørnene den samme normering som SFO-børnene på 3,58.
Konsekvenser
Forslaget medfører et øget serviceniveau, fordi der med en højere normering vil være færre børn pr. voksen, og
dermed alt andet lige en øget kvalitet i førskolearbejdet. En højere normering vil således styrke den gode
overgang fra daginstitution til skole yderligere, og sikre det mest optimale grundlag for førskolebørnenes trivsel,
udvikling og læring.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

238

185

224

224

238

185

224

224

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
238
185
224

I alt

238

185

224

Journaloplysninger
Sagsid:
440-2013-8419

Dokid:
440-2013-15348

Dato for indberetning til økonomisystem:

24

2017
224

224

Fagudvalg:

Børn- og Skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS–17 B

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

29.05.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

X

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Uddannelse
Forslag (overskrift):
Førskolegrupper styrkes med højere normering – beregnet med børnehavetakst
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
X Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Baggrund
Personalenormeringen bestemmer hvor mange medarbejdertimer, der tildeles pr. barn i førskolegrupperne pr.
uge. En forhøjelse af personalenormeringen betyder, at der er færre børn pr. voksen, og dermed mere tid til det
enkelte barn. En højere personalenormering i førskolegrupper vil således alt andet lige give mulighed for, at der
bliver en endnu større kvalitet i det pædagogiske arbejde i førskolegrupperne.
Indhold
I forslaget til etablering af førskolegrupper i SFO-regi (BS-02) er taget udgangspunkt i en personalenormering
på 3,75 i timerne midt på dagen, hvor førskolegruppen er for sig selv. Nærværende forslag indeholder en
forhøjelse af denne normering til 4,17. Det er den samme normering som daginstitutionerne i dag får tildelt til de
ældste børn. I timerne om morgenen og eftermiddagen, hvor førskolebørnene er sammen med SFO-børnene,
tildeles førskolebørnene den samme normering som SFO-børnene på 3,58.
Konsekvenser
Forslaget medfører et øget serviceniveau, fordi der med en højere normering vil være færre børn pr. voksen, og
dermed alt andet lige en øget kvalitet i førskolearbejdet. En højere normering vil således styrke den gode
overgang fra daginstitution til skole yderligere, og sikre det mest optimale grundlag for førskolebørnenes trivsel,
udvikling og læring.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

458

380

323

323

458

380

323

323

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
305 080 10-03

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
458
380
323

I alt

380

458

323

Journaloplysninger
Sagsid:
440-2013-8419

Dokid:
440-201318794

Dato for indberetning til økonomisystem:

26

2017
323

323

Fagudvalg:

Børn- og Skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

24

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

08.07.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%

X

Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Udannelse
Forslag (overskrift):
Færre elever i specialskoler
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
X
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
For 2014 er der et budgetbehov på 12,7 mio. kr. til 51,3 helårselever på kommunale og private specialskoler og
2,1 mio. kr. til 23,2 helårselever i SFO – specialskoler. Herudover disponeres et budget til 4,5 nye helårselever
på specialskoler til en gennemsnitspris på 248.000 kr. og 4,5 nye helårselever på SFO-specialskoler til en
gennemsnitspris på ca. 91.000 kr.
Det samlede budgetbehov for 2014 udgør dermed ca. 17 mio. kr. og medfører et mindreforbrug på 1 mio. kr. i
forhold til budgettet på 18,3 mio. kr. Mindreforbruget tilbageføres kassen.
I budgettet er der taget højde for spareblok BS-06 Fortsat omstilling af specialundervisningsområdet inkl.
Mesingeskolen med en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. for 2014 og budget til Mesingeskolen i 2014 på ca. 1
mio. kr. til dækning af øgede lønudgifter.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.

2014

2015

2016

2017

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

2014

2015

27

2016

2017

Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger
Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
308 001 47-07

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000

I alt

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

28

2017
-1.000.000

-1.000.000

02. Børn og familiepolitik
( i kr. 1.000)
Overslagsår 01 - fremskrevet

2014
44.248

2015
40.184

2016
40.184

2017
40.184

I alt

44.248

40.184

40.184

40.184

0

0

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

-850

-850

-850

-850

373

373

373

373

466

462

434

434

1.500

1.500

1.500

1.500

300

300

300

300

-169
48.868

-337
44.632

-337
44.604

-337
44.604

0

0

0

0

1.108

927

0

0

Ønskeblokke i alt
Effektiviseringsblokke:

510
1.618
2.128

510
1.437
1.947

0
0
0

-440
-440
-880

Effektiviseringsblokke i alt :
Reduktioner og ønsker i alt (R):

1618

1437

0

-440

Tekniske ændringer allerede vedtaget af
byrådet
BS-14 Omplacering fra centale konti mv til
Kontaktpersonkorps i forbindelse med
familiehuset
Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi
BS-15 Genopretning af udgiftsbudget vedr.
tidligere tekniske ændring vedr. Hybelindtægt
BS-16 2 projektstillinger i familieafdelingen i
sammenhæng med ØKU. 09
BS-17 Plejefamilier og opholdssteder flere
børn end budgetteret
Tekniske blokke efter 1. budget seminar
Tekniske blokke: Lovændringer:
BS-19 Tilsynsreform
Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi
BS-18 Nye anbringelser jf. 1.
budgetopfølgning
BS-21a Børnehus som del af
Beskyttelsespakke
BS-27 Fremtidens Børnehjem - Ophør af
Hybelhusleje

Basisbudget
Spor 1
Spareblokke 1,5 %

Spareblokke i alt:
Spor 2
Ønske blokke:
BS-19 Familieklasser som inklusionsindsats
BS-28 Rådgivning og familiebehandling i
dagtilbud og på skoler

Fagudvalg:

Børn- og skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-19

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

07.07.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

X

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne
herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Uddannelse
Forslag (overskrift):
Familieklasser som inklusionsindsats
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Målsætning 1, 2 og 3 i Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 2012 – 2015
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?: Nej
Tidshorisont/-periode: Startdato:
Slutdato:
1)
Udvidelse:
X Drift – serviceudgifter:
Anlæg:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Afledt drift af anlæg:
Kan - opgave:
X Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):
Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Forslagets formål er at forebygge eksklusion og udsathed blandt børn, unge og familier ved at udvide den
inkluderende indsats i almensystemet med familieprogrammer målrettet hhv. familier med førskolebørn og
skolebørn. Blokken er økonomisk rentabel på langt sigt, idet den vil betyde færre udgifter til
beskæftigelsesindsats, kontanthjælp, misbrugsbehandling mv. i voksenlivet.
Familieprogrammet, Klar til barn, der har kommende forældre som målgruppe, er på nuværende tidspunkt
ved at blive implementeret som et forsøg i Kerteminde Kommune. Ved at udbygge programserien med et
tilbud til familier med førskolebørn og familier med skolebørn sikres det, at der er programmer, der har fokus
på forældrene som positive forandringsagenter i hele barnets liv.
Forskning viser, at et godt hjemme-læringsmiljø i tiden før skolestart har den største betydning for barnets
sociale og kognitive udvikling. En aktiv familiekultur kan også til en vis grad kompensere for lav
forældreuddannelse. Endvidere viser forskningen, at forældrenes involvering i barnet i hjemmet har den
mest betydelige positive effekt på børns udvikling og at forældre har en indirekte indflydelse på barnets
selvforståelse som et lærende individ. I forhold til at styrke den tidlige forebyggelse i familier med børn med
adfærdsvanskeligheder peger forskningen på, at indsatser, der styrker forældrekompetencerne, har positive
effekter i forhold til at sikre bedre livsforløb for børnene.
På baggrund af ovenstående foreslås det, at IC3-modellen, som danner det teoretiske grundlag for
kommunes tilgang til inklusion, udbygges med en arena, der omhandler forældreskab (jf. blok BS-28). I
arenaen Forældreskab forslås det, at det evidensbaserede familieprogrammet, De Utrolige År, tilbydes
familier med førskolebørn og familieprogrammet, Forældreklasser, tilbydes familier med skolebørn.
Programmet, De Utrolige År, sikrer, at der kan sættes ind før skolestart, så førskolebarnet får et godt
hjemme-læringsmiljø, som forskningen viser, er essentiel for barnets læringsparathed. Målet med
programmerne er at fastholde barnet i almensystemet ved at vejlede forældrene til at forbedre forældrebarn-relationerne og ved at give forældrene en erkendelse af medansvar. Samtidigt er det målet, at lærere
og pædagoger får et fælles videngrundlag samt ensartede redskaber og metoder til at sikre et godt samspil
mellem hjem og skole / dagtilbud.

Det anbefales, at Familieklasser og De Utrolige År implementeres som pilot-projekt i en to-årige periode, hvor
der udvælges et dagplejedistrikt og en daginstitution til forsøg med De Utrolige År og to skoler til forsøg med
Familieklasser. Det anbefales at uddanne to pædagoger fra Dagplejen og to pædagoger fra en daginstitution til
forsøg med De Utrolige År og fire lærere til forsøg med Forældreklasser. De udvalgte pædagoger og lærere vil
stå for undervisningen og den lokale implementering i projektperioden. Derudover anbefales det, at der
ansættes en projektleder i en halvtidsstilling i to år samt nedsættes en styregruppe for at sikre den overordnede
implementeringen og sikre videndeling bredt i kommunen. Efter to år vil der blive foretaget en evaluering af
projekterne.
Drift/Økonomi:
De Utrolig År:
De Utrolige år er en evidensbaseret programserie, der henvender sig til familier med 0 – 6 årige børn med
begyndende adfærdsvanskeligheder eller aggressiv adfærd. De Utrolige År giver forældre, børn og
pædagoger grundlæggende kompetencer i nye måder at være sammen på. De Utrolige År er
gruppebaseret og hver grupper kan bestå af seks forældrepar og børn eller af en personalegruppe fra et
dagtilbud. Grupperne tilbydes 12 – 18 lektioner hver.
Indhold:
Uddannelse af fire pædagoger (ekskl. logi og transport)
Programmateriale
Manual
Frikøb af medarbejderressourcer (40 % af 4
fuldtidspædagogstillinger pr. år) (0,4x4x398.000 kr.x1,012)
Pris i alt

Pris-2014 P/L
69.232 kr.
18.326 kr.
1.222 kr.
644.442 kr.
733.222 kr.

Familieklasser:
Familieklasser er en programserie, der henvender sig til familier med skolebørn, der er urolige, har
koncentrationsbesvær, har det svært med jævnaldrende o. lign. Familieklasser bygger på metoder fra
England, hvor forældre er med deres børn i skole to dage om ugen 3-4 timer pr. dag i 12 uger. Målet er via
træning af relationer og sociale færdigheder at gøre eleven mere skoleparat og skabe forandring omkring
eleven, så han/hun får lyst, vilje og evner til at klare sin skoledag bedre i egen klasse. Elev og forældre
gennemgår et forløb i Familieklassen, hvor der foregår et tæt samarbejde mellem familieklasseteamet,
klasselærer og forældre.
Indhold
Uddannelse af 4 familieklasselærere (ekskl. transport og logi)
Frikøb af medarbejderressource (50 timer pr. år til .
familieklasselærer (AKT-lærere)) (50/1924x4x461.500 kr.)
Pris i alt
Projektleder/Styregruppe:
Indhold

Pris 2014 P/L
65.158 kr.
47.973 kr.
113.131 kr.

Pris - 2014 P/L

Uddannelse i De Utrolige år og Familieklasser (ekskl.
transport og logi)

17.308 kr.

Programmateriale

9.163 kr.

Løn (1/2-tidssstilling i 2 år)(2*0,5*460.000 kr.)

460.000 kr.

Kørsel

10.000

Pris i alt projektleder

496.471

Rambøll har i en analyse af De Utrolige År beregnet den økonomiske effekt af den tidlige familieorienterede
indsats, der peger på, at udgiften på 30.000 kr. pr. barn giver en besparelse for det offentlige på 158.000 kr. pr.
deltager over et livsforløb (svarende til 52.000 kr. i det kommunale regi). Gevinsten vil primært falde i
voksenlivet i form af reducerede udgifter til sundhedsydelser, misbrug, kriminalitet og indkomstoverførsler. Der
kan således ikke forventes en umiddelbar besparelse på forebyggende og foranstaltende indsatser i
barndommen. Dog dokumenterer danske, nordiske og internationale studier, at der er en positiv effekt af
familieprogrammerne i forhold til dels at reducere børnenes adfærdsproblemer i hjemmet og i dagtilbuddet /
skolen, og dels at styrke børnenes sociale kompetencer. Samtidig viser nordiske og internationale studier, at
denne effekt fastholdes i opfølgningsstudier på op til 12 år efter indsatsen.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og
reduktion.

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

1.108

927

0

0

1.108

927

0

0

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
1.108
927
0

1.108

927

0

Journaloplysninger
Sagsid:
440-20138419

Dokid:
440-2013-16344

Dato for indberetning til økonomisystem:

2017
0

0

Fagudvalg:

Børn- og skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-28

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

13.5.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

10.07.2013

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne
herfor)
Anlæg + afledt drift

X

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Børn og familie
Forslag (overskrift):
Rådgivning og familiebehandling i dagtilbud og på skoler
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området: Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 2012 - 2015
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?: Nej
Tidshorisont/-periode: Startdato:
Slutdato:
1)
Udvidelse:
X Drift – serviceudgifter:
Anlæg:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Afledt drift af anlæg:
Kan - opgave:
X Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):
Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Baggrund
Udvidelsesblokkens formål er at forbygge eksklusion og udsathed blandt børn, unge og familier ved at udvide
den inkluderende indsats i almensystemet. Forskning viser, at barnet klarer sig bedre fagligt / læringsmæssigt
og socialt ved et klart og utvetydigt forældresamarbejde. Det er nødvendigt med en inddragende og
anerkendende dialog med tydelig ansvars- og rolleafklaring mellem skole / dagtilbud og hjem, når barnet skal
være i centrum (jf. krav herom i Barnets Reform). Det bevist, at forældrene er centrale forandringsagenter, når
et barn eller en ung har det svært.
I Kerteminde Kommune tager inklusionsindsatsen afsæt i Rasmus Alenkærs IC3-model, hvor barnet og den
unge er inkluderet, når barnet eller den unge oplever sig socialt, fysisk og akademisk / læringsmæssigt
inkluderet. I modellen er et screeningsværktøj til pædagoger og lærere, når de skal vurdere, hvorvidt et barn
eller en ung er reelt inkluderet. Herudover foreslås det, at IC3-modellen udvides med en fjerde arena, der
omhandler forældreskabet. Hensigten er at styrke almensystemets evne til inklusion gennem en
familieterapeutisk indsats, som kan styrke samspillet mellem hjem og skole / dagtilbud og i hjemmet.
Indhold
En fagpersoner med en særlig viden om familiedynamikker ansættes på børne- og ungeområdet. Skoler og
dagtilbud vil kunne inddrage familiebehandleren, når det på baggrund af lærere og pædagogers IC3-screening
vurderes, at årsager i hjemmet hindrer barnets / den unges oplevelse af kvalitativ inklusion. Familiebehandleren
vil have følgende opgaver:
 Afdækning af risiko- og beskyttelsesfaktorer samt styrkelse af barnet /den unges
modstandskraft / resiliens
 Styrkelse af samarbejdet mellem skole / dagtilbud og forældre om barnet
 Styrkelse af forældrenes involvering og inddragelse i dagtilbuddet eller skolen
 Styrkelse af forældreevne (sikre at forældrene har fokus på barnet)
 Styrkelse af opdragelsesmetodikken (herunder grænsesætning)
 Henvise til forældreprogrammer (jf. Blok BS-19) og familiebehandling
 Henvise til familiebehandling og andre relevante indsatser
 Konfliktmægling (skilsmissebørn)

Drift / Økonomi
1 familiebehandler à 37 timer (inkl. tillæg)
Kørsel
I alt:

500.000 kr. årligt
10.000 kr. årligt
510.000 kr. årligt

Udvidelsesblokken er en bevilling efter Servicelovens § 11 til konto 5, som skønnes efter en treårig periode at
være udgiftsneutral og desuden give en økonomisk permanent besparelse i 2017 på 440.000 kr., idet indsatsten
vil medføre færre udgifter til både forebyggelse og foranstaltning. Herudover vurderes den på langt sigt at øge
børnenes evne til selvforsørgelse i deres voksenliv på baggrund af følgende positive konsekvenser:


Menneskelig rentabilitet på langt og kort sigt i form af livsforløb, der nærmer sig ikkeudsatte børn og unges livsforløb, med færre risikofaktorer som kriminalitet, misbrug, tidligt
forældreskab mv.
 Færre indgribende foranstaltninger i udsatte børn og unges liv.
 Øget inklusion og trivsel blandt udsatte børn, unge og forældre.
 Udsatte børns fravær i dagtilbud og skoler mindskes.
 Ansvarliggørelse / inddragelse af forældrene.
 Tidlig / hurtig indsats, når der er bekymring om trivsel eller eksklusion i et dagtilbud eller en
skole.
 Bedre gensidige forståelse og dialog mellem familien og skolen / dagtilbud.
Styrkelse af det tværfaglige samarbejde gennem direkte støtte til og dialog med lærere og pædagoger samt
gennem en større gensidig forståelse af ”hinandens” arbejds-/ og sagsgange.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
2014
2015
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
510
510
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning

510

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2016

510
2015

1
510

2017
0

-440

0

-440

2016
1
510

2017
1
510

1
510

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
540 20510-02
521 110 40-09
521 701 10-02
I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
510
510
510
0
0
-255
0
0
-255
510
510
0
Journaloplysninger

2017
510
-475
-475
-440

Sagsid:
440-20138419

Dokid:
440-201316162

Dato for indberetning til økonomisystem:

03. Dagtilbudspolitik
( i kr. 1.000)
Overslagsår 01 - fremskrevet

2014
90.254

2015
91.013

2016
91.013

2017
91.013

I alt

90.254

91.013

91.013

91.013

533
456
58
2.002
-1.661
234

533
456
58
2.002
-1.661
234

533
456
58
2.002
-1.661
234

533
456
58
2.002
-1.661
234

208

208

208

208

92.084

92.843

92.843

92.843

-641
-1.264

-641
-1.264

-641
-1.264

-641
-1.264

-472
-38
-2.415

-423
-38
-2.366

-423
-38
-2.366

-423
-38
-2.366

500
500

500
500

500
500

500
500

-129

-129

-129

-129

-129
-2044

-129
-1995

-129
-1995

-129
-1995

Tekniske ændringer allerede vedtaget af
byrådet
Tekniske blokke: Lovændringer:
Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi
BS-01 Tilskud til forældre der vælger privat
pasning
BS-02 Flere børn i daginstitution
BS-03 Reduceret tilskud til PAU-uddannelsen
BS-07 Oprettelse af 24 vuggestuepladser
BS-08 Færre børn i dagpleje
BS-10 Lederløn tilført SFO- Fjordvang
Tekniske blokke efter 1. budget seminar
Tekniske blokke: Lovændringer:

Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi
BS-29 Øget rengøringsudgifter Mælkevejen

Basisbudget
Spor 1
Spareblokke 1,5 %
BS-37 Reduktion i normering - Daginstitutioner
BS-41 Reduktion i åbningstid - daginstitutioner
BS-43 Reduktion i normering på
dagtilbudsområdet
BS-54 Færre tilsynstimer i dagplejen

Spareblokke i alt:
Spor 2
Ønske blokke:
BS-46 Natåbent i dagplejen

Ønskeblokke i alt
Effektiviseringsblokke:
BS-39 Bus (den lille røde bus)

Effektiviseringsblokke i alt :
Reduktioner og ønsker i alt (R):

1

Fagudvalg:

Børn- og Skoleudvalg

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-37

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

16.04.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

X

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne
herfor)
Anlæg + afledt drift
BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017

Politikområde:
Dagtilbud
Forslag (overskrift):
Reduktion i normering i daginstitutioner
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Baggrund
De kommunale daginstitutioner har i dag en personalenormering på 5,12, som betyder, at hver institution
tildeles lønkroner svarende til 5,12 medarbejdertimer pr. barn pr. uge.
Indhold
Der er beregnet følgende forslag til reduktion i normeringen i daginstitutioner, der indebærer en generel
reduktion af personalenormeringen i de kommunale daginstitutioner fra en normeringen på 5,12:




Reduktion i personalenormering til 5,06 giver en besparelse på 320.000 kr. netto
Reduktion i personalenormering til 5,00 giver en besparelse på 640.500 kr. netto
Reduktion i personalenormering til 4,94 giver en besparelse på 960.700 kr. netto

Et scenarie med en reduktion af personalenormeringen fra 5,12 til 5,00 timer pr. barn pr. uge medfører en
besparelse på 640.500 kr.
Besparelsen forudsætter ved alle scenarier, at teknisk ændring vedr. øget børnetal i 2014 godkendes.
Konsekvenser
Forslaget vil medføre en betydelig servicereduktion i daginstitutionerne, der allerede i dag er presset
normeringsmæssigt grundet tidligere besparelser. For at imødegå tidligere års reduktioner i
personalenormeringen har institutionerne allerede skåret antallet af personaler i ydertimerne ned til et absolut
minimum. Forslaget vil derfor have direkte konsekvens for den pædagogiske kerneydelse, der leveres i timerne
midt på dagen, og således medføre en mærkbar forringelse af det pædagogiske pasningstilbud, som
institutionerne leverer i dag. Forslaget vil samtidig udfordre institutionerne yderligere i forhold til at dække den
nuværende åbningstid. Dette vil især gøre sig gældende for de mindre institutioner.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

2

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-641

-641

-641

-641

-641

-641

-641

-641

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-641
-641
-641

-641

-641

-641

Journaloplysninger
Sagsid:
440-20138419

Dokid:
440-2013-15365

Dato for indberetning til økonomisystem:

3

2017
-641

-641

Fagudvalg:

Børn- og Skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-41

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

16.04.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Dagtilbud
Forslag (overskrift):
Reduktion i åbningstid - daginstitutioner
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Baggrund
Opnåelse af en besparelse på daginstitutionsområdet. De kommunale daginstitutioner har i dag en ugentlig
åbningstid på 50 timer.
Indhold
Der er regnet på tre forskellige modeller for en reduktion af åbningstiden i de kommunale daginstitutioner.
Beregningerne er baseret på oprettelse af førskolegrupper i perioden 1. april – 31. juli.
A) Reduktion fra 50 til 49 timer
B) Reduktion fra 50 til 48 timer
C) Reduktion fra 50 til 47 timer
Model A vil give en besparelse på:
632.000 kr.
Model B vil give en besparelse på: 1.264.000 kr.
Model C vil give en besparelse på: 1.895.000 kr.
I nedenstående skema er taget udgangspunkt i model 2
Konsekvenser
En reduktion af åbningstiden i de kommunale daginstitutioner vil betyde en forringelse af serviceniveauet for
forældrene. Allerede i dag har flere forældre svært ved at hente og bringe deres børn indenfor institutionernes
åbningstid. En reduktion i åbningstiden vil ydermere modvirke samfundets udvikling hen imod et mere fleksibelt
arbejdsmarked, og vil gøre det sværere for forældre at få pasningen af deres børn til at passe sammen med
deres arbejdsliv.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter (Forslag B)
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

-1.685
421
-1.264

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

-1.685
421
-1.264

2015

4,45
-1.685

4,45
-1.685

2016

2017

-1.685
421
-1.264

2016

-1.685
421
-1.264

2017

4,45
-1.685

4,45
-1.685

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
513 675 10-01
513 004 72-05

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-1.685
-1.685
-1.685
421
421
421
-1.264

-1.264

-1.264

Journaloplysninger
Sagsid:
440-2013-8419

Dokid:
440-2013-15369

Dato for indberetning til økonomisystem:

5

2017
-1.685
421
-1.264

Forslagsnr.:

Børn – og
Skoleudvalget
BS-43

Dato:

13.05.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

28.05.2013

Spor 2 - effektivisering -1,0%

Fagudvalg:

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)
Spor 1 - reduktion -1,5%

X

Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Dagtilbud
Forslag (overskrift):
Reduktion i normering på dagtilbudsområdet
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Konsekvenser
En besparelse på daginstitutioner vil i praksis betyde en nedgang i personalenormeringen, idet institutionerne har sparet på
budgetområder, der ikke vedrører løn til personale. Forslaget vil således medføre en betydelig servicereduktion i
daginstitutionerne, der allerede i dag er presset normeringsmæssigt grundet tidligere besparelser. For at imødegå tidligere
års reduktioner i personalenormeringen har institutionerne allerede skåret antallet af personaler i ydertimerne ned til et
absolut minimum. Forslaget vil derfor have direkte konsekvens for den pædagogiske kerneydelse, der leveres i timerne midt
på dagen, og vil således medføre en mærkbar forringelse af det pædagogiske pasningstilbud, institutionerne i dag leverer.
Forslaget vil samtidig udfordre institutionerne yderligere ift. at dække den nuværende åbningstid. Dette vil især gøre sig
gældende for de mindre institutioner.
Indeværende besparelse skal ses i sammenhæng med besparelse i blok BS-37 reduktion i normering –daginstitutioner.

Solbakken
Columbus
Himmelblå
Marslev
Bøgebjerg
Fjordvang
Nymarken
Balders Hus
Mælkevejen
Central pulje
-25% forældrebetaling
I alt

Besparelse - Daginstitutioner
2014
-47.000
-69.000
-34.000
-51.000
-49.000
-53.000
-51.000
-69.000
-149.000
-58.000
158.000
-472.000

2015 - 2017
-42.000
-62.000
-30.000
-46.000
-44.000
-47.000
-46.000
-62.000
-133.000
-52.000
141.000
-423.000

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

-630
158
-472

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2016

-564
141
-423

2015

2017

-564
141
-423

2016

-564
141
-423

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-472
-423
-423

-472

-423

-423

Journaloplysninger
Sagsid:
440-2013-8419

Dokid:
440-2013-17398

Dato for indberetning til økonomisystem:

7

2017
-423

-423

Fagudvalg:

Børn- og Skoleudvalg

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-54

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

15.08.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

X

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Dagtilbud
Forslag (overskrift):
Færre tilsynstimer i dagplejen
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Der stilles forslag om en besparelse af driftsbudgettet for dagplejen på 38.000 kr. som udmøntes gennem færre
timer til tilsyn. En konsekvens heraf er færre opstartssamtaler med forældre og færre besøg i legestuerne,
hvilket er med til at sikre og højne den faglige kvalitet af det pædagogiske arbejde.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-38

-38

-38

-38

-38

-38

-38

-38

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016

I alt

Journaloplysninger
Sagsid:

440-20138419

Dokid:

440-2013Dato for indberetning til økonomisystem:
28587

9

2017

Fagudvalg:

Børn- og Skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-46

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

22.05.13

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

X

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Dagtilbud
Forslag (overskrift):
Natåben i dagpleje
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
Slutdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
x
Anlæg:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Afledt drift af anlæg:
Kan - opgave:
X Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):
Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Baggrund
Dagplejernes overenskomst åbner for muligheden for natpasning, men faste ”natdagplejere” er ikke pt. omtalt i
overenskomsten. En konkret model for en natdagpleje vil bero på en aftale med den faglige organisation FOA.
FOA arbejder pt. med en organisering for faste ”natdagplejere”, men kan først præsentere et udspil i løbet af
sensommeren.
Indhold
Ifølge dagplejernes overenskomst må en dagplejer maks. arbejde 11 timer i døgnet. Når pasningen sker uden
for almindelig åbningstid i tidsrummet 06.00 til 18.00, skal den pågældende dagplejer have en række tillæg
udover grundlønnen. Med udgangspunkt heri har forvaltningen forsøgt at skitsere en model for natåben
dagpleje. Det skal understreges, at modellen ikke har hjemmel i den nuværende overenskomst, og at den derfor
afhænger af en aftale med FOA.
Modellen indeholder ansættelse af én natdagplejer med en åbningstid fra kl. 20 til kl. 07 morgenen efter, som
kan passe fire børn ad gangen. Natdagplejeren er placeret i Langeskov. Pga. restriktioner i overenskomsten
kan børn ikke modtages eller afhentes hos dagplejeren mellem kl. 21 og kl. 06. Pladserne hos natdagplejeren
kan benyttes af forældre med et dokumenteret behov, som i forvejen har deres barn indmeldt i den kommunale
dagpleje. FOA vil undersøge om natdagplejeren også må passe ældre søskende til dagplejebørnene, som går i
børnehave.
Forældrene betaler et engangsbeløb pr. nat udover den alm. takst for en dagplejeplads, svarende til 25 % af
den samlede udgift til natdagplejen. Den kommunale andel af udgiften vil være højere end ved en almindelig
dagplejer, idet forældrebetalingen på 25 % kun bliver dækket af de nætter, hvor der er børn hos natdagplejeren.
Den anslåede bruttodriftsudgift til en nyansat (uden erfaring) natdagplejer lyder på kr. 500.000 pr. år inkl.
overtid, pension og tillæg. Det er et forsigtigt bud pga. den manglende hjemmel i overenskomsten, og den
konkrete udgift vil derfor afhænge af en forhandling med den faglige organisation.
Konsekvenser:
En nat-åben dagpleje vil være en serviceudvidelse til forældre med natarbejde. Forslaget medfører ansættelse
af én natdagplejer.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

500

500

500

500

500

500

500

500

2014

2015
1,00

2016
1,00

2017
1,00

1,00

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
500
500
500

500

500

500

Journaloplysninger
Sagsid:
440-2013-8419

Dokid:
440-2013-18245

Dato for indberetning til
økonomisystem:

11

2017
500

500

Fagudvalg:

Børn- og Skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-39

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

16.04.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%

x

Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Dagtilbud
Forslag (overskrift):
Nedlæggelse af lille børnehavebus
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Baggrund
Kommunen ejer en lille bus, som daginstitutionerne anvender til ture ud af huset. Bussen har plads til syv børn
og to voksne. De løbende driftsudgifter til bussen afholdes af de institutioner, der anvender bussen fast efter en
fordelingsnøgle. Ønsker andre kommunale institutioner at låne bussen i ledige perioder afregnes benzinudgifter
pr. kørt km.
Indhold
Udgifter til håndværkerydelser, forsikringer mv. afholdes på det samlede daginstitutionsbudget. Der er
budgetteret med kr. 129.000 pr. år. Forslaget indebærer at de institutioner, der anvender bussen, fremover selv
skal afholde alle udgifter hertil indenfor deres egen budgetramme.
Forslaget vil således medføre en årlig besparelse på kr. 129.000.
Konsekvenser
De institutioner, der anvender bussen ser den som et stort pædagogisk aktiv. Den giver mulighed for at tage
børnene med på nogle ture, som der ellers ikke ville være råd til hvis institutionerne skulle leje en bus. Skal
institutionerne selv afholde alle udgifter til bussen er det ikke sikkert, at de fortsat vil have tilstrækkeligt
økonomisk råderum til at kunne deltage i ordningen.
Forslaget har ingen konsekvenser for det kommunale serviceniveau.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-129

-129

-129

-129

-129

-129

-129

-129

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
513 010 45-00

I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-129
-129
-129

-129

-129

-129

Journaloplysninger
Sagsid:
440-2013-8419

Dokid:
440-2013-15367

Dato for indberetning til økonomisystem:

13

2017
-129

-129

04. Infrastrukturpolitik
( i kr. 1.000)
Overslagsår 01 - fremskrevet

2014
2015
2016
2017
46.532 48.026 47.750 47.750

I alt

46.532 48.026 47.750 47.750

Tekniske ændringer allerede vedtaget af
byrådet
102

102

102

102

-386
561

-386
561

-386
561

386
561

-49

-98

-98

-98

360

720

720

720

-86

-86

-86

-86

Tekniske blokke: Lovændringer:

Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi
KF.07 Kultur- og Fritid - tilpasning ifht. Aktivitet
Miljø- og Teknik - tilpasning ifht. Aktivitet

Tekniske blokke efter 1. budget seminar
MT.25 - udgifter til tomgang - Dyrehaven
MT.26 - Fremtidens Børnehjem - driftsudgifter
bygning og rengøring
KF.04 Kultur- og Fritid -Reduktion vedr.
sognegårde
Tekniske blokke: Lovændringer:

Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi

Basisbudget

47.035 48.839 48.563 49.334

Spareblokke 1,5 %
MT.16 Miljø- og Teknik - Takststigning gæstesejlere Kerteminde marina
MT.17 Miljø- og Teknik - Energioptimering
vedrørende kommunale bygninger
MT.18 Miljø- og Teknik - Reduktion - kommunale
veje, herunder belægninger

Spareblokke i alt:
Ønske blokke:
MT.19 Miljø- og Teknik - Udvendig
vedligehold - kommunale bygninger

Ønskeblokke i alt
Effektiviseringsblokke:
Effektiviseringsblokke i alt :
Reduktioner og ønsker i alt (R):
1

-75

-75

-75

-75

-242

-242

-242

-242

-381

-381

-381

-381

-623

-623

-623

-623

466

466

466

466

466

466

466

466

-157

-157

-157

-157

Fagudvalg:

Miljø- og Teknik

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

MT.16 – MTU

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

3/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Infrastruktur
Forslag (overskrift):
Takststigning – gæstesejlere Kerteminde marina
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 02.35.41 Lystbådehavne

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Det foreslås at forhøje prisen for gæstesejlere med 10 kr. pr. anløb.
Forventet merindtægt 75.000 kr. (9.300 anløb a 8 kr. ekskl. moms)
Taksterne udgør p.t.:
Indtil 7 m
Indtil 10 m
Indtil 15 m
Over 15 m
Over 15 m og mere end 10 personer

120,00 kr. pr. døgn*
130,00 kr. pr. døgn*
140,00 kr. pr. døgn*
190,00 kr. pr. døgn*
380,00 kr. pr. døgn*

* ordning – bliv i 3 dage og betal for 2 dage.

Seneste prisregulering var i 2010, hvor priserne blev forhøjet med 10 kr.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

2

x

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

-75
-75

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2016

2017

-75
-75

2015

-75
-75

2016

-75
-75

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
241.180.72-50

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-75
-75
-75

I alt

-75

-75

-75

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

3

2017
-75

-75

Forslagsnr.:

Miljø- og
Teknikudvalg
MT.17 MTU

Dato:

14/5-2013 + 8/8-2013

Fagudvalg:

Revideret den:

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)
Spor 1 - reduktion -1,5%

X

Spor 1 - nye initiativer +1,0%
Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Infrastruktur
Forslag (overskrift):
Energioptimering – kommunale ejendomme
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
x
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 00.25.13 Andre faste ejendomme

Slutdato: ingen
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Det foreslås af fortsætte arbejdet omkring energioptimering i kommunens ejendomme.
Der er udarbejdet beregninger som viser, at der er mulighed for at energioptimere følgende steder:
Sted
Marslev Skole
Kerteminde Skole
Munkebo Idrætscenter
Birkelund Plejecenter
Svanehøj Plejecenter
Dalsbo Plejecenter
Lindhøj Plejecenter
Fjordly Plejecenter
Markhuset – Nymarksskolen
Materialegården
I alt

Investering – kr.
50.000 kr.
20.000 kr.
100.000 kr.
973.000 kr.
436.000 kr.
160.000 kr.
115.000 kr.
495.000 kr.
37.000 kr.
75.000 kr.
2.461.000 kr.

Drift - besparelse kr.
pr. år
-13.000 kr.
-3.000 kr.
-36.000 kr.
-77.500 kr.
-28.000 kr.
-9.500 kr.
-26.000 kr.
-36.000 kr.
-4.000 kr.
-9.000 kr.
-242..000 kr.

I 2013 er der afsat 10,1 mio. kr. til energioptimering i kommunale ejendomme. Der resterer 0,5 mio. kr. i pulje
som kan indgå som finansiering af investeringsbehovet på 2.461.000 kr.
Investeringsbehov: 1.961.000 kr. – årlig driftsbesparelse: -242.000 kr.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

1.961
-242

-242

-242

-242

1.719

-242

-242

-242

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
Anlæg – art 4.5
301.338.23-00
301.278.23-05
031.752.23-04
532.192.23-00
532.642.23-06
532.792.23-02
532.492.23-01
532.342.23-05
301.518.23-09
205.060.23-06
I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
1.961
0
0
-13
-13
-13
-3
-3
-3
-36
-36
-36
-77,5
-77,5
-77,5
-28
-28
-28
-9,5
-9,5
-9,5
-26
-26
-26
-36
-36
-36
-4
-4
-4
-9
-9
-9
1.719
-242
-242
Journaloplysninger

Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

5

2017
0
-13
-3
-36
-77,5
-28
-9,5
-26
-36
-4
-9
-242

Fagudvalg:

Miljø- og Teknik

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

MT.18 MTU

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

14/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

27/5-2013 + 8/8-2013

Spor 2 - effektivisering -1,0%

X

Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Infrastruktur
Forslag (overskrift):
Reduktion – kommunale veje herunder belægninger
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 02.28.12 Belægninger mv.

x

Slutdato: ingen
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Kerteminde Kommune har af Vejdirektoratet fået udarbejdet en rapport over vejenes nuværende tilstand og den
fremskrevne tilstand over de næste 5 år, samt en strategi for hvilke veje det vil være mest økonomisk
fordelagtig at udlægge nyt slidlag i perioden 2012 – 2016. (dok. nr. 2012-3542)
Hovedeftersynet af kommunens veje er foretaget i perioden november 2011 – januar 2012.
Vejenes tilstand er opgjort i et såkaldt ”skadespoint”. Et gennemsnitligt skadespoint er et udtryk for vejenes
tilstand, hvor 0-2 betegnes som ”God”, 2-4 ”Acceptabel”, 4-9 ”Kritisk”, >9 ”Uacceptabel”.
Det gennemsnitlige skadespoint for vejnettet i Kerteminde Kommune er på 1,2 og vejnettet må betegnes som
værende i god standard. Selvom en mindre andel af vejnettet hører til kategorien Acceptabel, Kritisk og ganske
få i kategorien Uacceptabel.
Hypotesen om, at Kerteminde Kommunes vejnet er i en så dårlig stand, at en ekstraordinær indsats for
opgradering (eksempelvis ved funktionskontrakt, eller ved at anvende et større beløb til investering) kan
medføre en reduktion i den fremtidige vedligeholdelse er altså ikke korrekt for så vidt angår Kerteminde
Kommune.
Rapporten fastslår, at med det nuværende budget 7,2 mio. kr. kan det forventes at den kapital som er bundet i
vejnettet vil falde og skadespointet er svagt stigende. Hvis skadespointet ønskes fastholdt skal der anvendes et
årligt budget på 7,6 mio. kr., vejkapitalværdien vil dog stadig forringes.
Budgettet til belægninger blev i forbindelse med budget 2013 reduceret med 1,0 mio. kr. årligt.
Der er dog flere sekundær vejstrækninger samt nogle bygader som ikke blev undersøgt ved Vejdirektoratets
tilstands registrering og er derfor ikke med i ovennævnte Vejdirektoratets rapport.
De fleste af disse bygader og vejstrækninger som vi har registreret er i rigtig dårlig stand.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-381

-381

-381

-381

-381

-381

-381

-381

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
212.010.45-03

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-381
-381
-381

I alt

-381

-381

-381

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

7

2017
-381

-381

Forslagsnr.:

Miljø- og
Teknikudvalg
MT.19 MTU

Dato:

14/5-2013

Fagudvalg:

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)
Spor 1 - reduktion -1,5%
Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

X

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Infrastruktur
Forslag (overskrift):
Udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
X Drift – serviceudgifter:
x
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 00.25.13 Andre faste ejendomme

Slutdato: ingen
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Budgettet for vedligeholdelsen af alle de kommunale
ejendomsadministration under Miljø- og Teknikudvalget.

bygninger

er

placeret

i

den

Centrale

Budgettet i 2014 til indvendig og udvendig vedligehold af kommunens bygninger udgør 11,7 mio. kr. Af
budgettet afholdes 1,4 mio. kr. til servicekontrakter. Det resterende budget på 10,3 mio. kr. skal dække
vedligehold af kommunens ca. 150.000 m2 bygninger, hvilket svarer til ca. 69 kr./m2.
På grund af lave budgetter samt gentagne reduktioner i budgettet til vedligehold af kommunens bygninger er
der oparbejdet et vedligeholdelsesefterslæb som i 2013 kan opgøres til 8,5 mio. kr. Oparbejdet efterslæb
fremgår af vedlagte bilag – udarbejdet i CareTaker, program for registrering af vedligehold i kommunens
ejendomme.
Efterslæbet indbefatter større renoveringsopgaver som:






Kloakrenoveringer, af større forestående kloakrenoveringer kan nævnes regn- og spildevandsafløb på
Mølkærskolen, sportsplads Troelskær samt pumpebrønd Mesingeskolen
Asfalt- og flisebelægninger, af større forestående renoveringer kan nævnes Mølkærskolen, Skolen v.
Noret samt Kerteminde skole
Murværk, behov for omfugning, alternativt montering af klimaskærm, af større forestående
facaderenoveringer kan nævnes Mølkærskolen, Skole v. Noret samt Munkebo idrætscenter
Vinduer og døre, angrebet af råd og tjenlige til udskiftning, af større forestående udskiftninger kan
nævnes Langeskov skole, Skolen v. Noret samt Langeskov idrætscenter
Tagbelægninger, herunder efterisolering af tagkonstruktion, af forestående tagrenoveringsarbejder kan
nævnes Langeskov hallen, Hindsholmskolen og Nymarksskolen

Vedligeholdelsesarbejderne bør gennemføres med brug af materialer som kræver minimal vedligehold. Det
betyder, at omkostningerne i renoveringsfasen er dyrere, men den efterfølgende drift væsentlig billigere.
Puljen til vedligehold af kommunens bygninger omhandler også bevaringsværdige bygninger herunder
Strandgade 5 og 7 samt Toldboden.
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Puljen til vedligehold dækker også udgifter til vedligehold og renovering af kommunens monumenter og statuer.
Der kan blandt andet nævnes:
















Buste i bronze af Prof. H. Stein, Paludan Müllers Plads, Kerteminde
Bronzestatue af Keld Moseholm Jørgensen, Kerteminde Skole, Kerteminde
Buste i bronze af J. Gudmundsen-Holmgren, ved Møllebakken, Kerteminde
Skulptur i bronze af Robert Lund Jensen, ved kildeanlæg Hindsholmvej, Kerteminde
Bronzeskulptur af Keld Moseholm, ved Kerteminde Idrætscenter, Kerteminde
Stenskulptur (Amandastatue) af Robert Lund Jensen, Langebro, Kerteminde
Stenskulptur af Kaj Nielsen, Gården på Hindsholmskolen, Kerteminde
Stenskulptur, af Mogens Ryhl-Svendsen, foran Kerteminde Rådhus, Kerteminde
Bronzestatue af Bjørn Nordahl, Ndr. Kirkerist, Kerteminde
Keramikrelief af Ida Holm Mortensen, Kerteminde Skole, Kerteminde
Mindesten, på Nordstranden ved Kikkenborg, Kerteminde
Mindesten på Hindsholmvej ved fjorden, Kerteminde
Sejlskulptur i vandbassin, ved fjorden/Revningevej, Kerteminde
Fiskere og skulpturbænke i træ, ved kildeanlæg Hindsholmvej, Kerteminde
Havfrue udført i træ af Remaz Al-Araj, ved Skovpavillionen, Kerteminde







Udsigtstårn, Munkebo Bakke, Munkebo
Skulptur af Kent Holm, ved Munkebo Kro, Munkebo
Skulpturer (2 forskellige) af Søren Vest og skolelever, bagved Munkebo Bycenter, Munkebo
Mindesten for Munkebo Bystævne, Nørregade grønt område, Munkebo
Mindesmærke udført i træ af Remaz Al-Araj, foran Munkebo Kirke, Munkebo







Langeskovporten af Erik Brandt, i rundkørsel ved Mariesmindevej, Langeskov
Prædikestolen, bag rådhus, Langeskov
Mindesmærke, Hans Tausens Centret, Langeskov
Skulptur, familie med 4 børn, ved Birkelund Plejecenter, Langeskov
Skulptur i vandbassin, ved rådhus, Langeskov

I forbindelse med arbejdet omkring budget 2011 blev der udarbejdet blok på 50.000 kr. Blokken blev ikke købt
og der er i nuværende budgetter ikke afsat beløb til vedligehold af kommunens monumenter og statuer.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

9

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

466

466

466

466

466

466

466

466

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
416
416
416

Kontonummer:
013.100.45-08
364.xxx.45Pol. Adm. 1060663041
I alt

Dokid:

416

50

50

50

50

466

466

466

466

Journaloplysninger
Sagsid:

2017

Dato for indberetning til økonomisystem:
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07.Sundhed, forebyggelse og rehabiliteringspolitik
( i kr. 1.000)
Overslagsår 01 - fremskrevet

2014
2015
2016
2017
138.732 140.080 141.447 141.447

I alt

138.732 140.080 141.447 141.447

Tekniske ændringer allerede vedtaget af
byrådet
270

350

350

350

90

90

90

90

50

50

50

50

Tekniske blokke: Lovændringer:

Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi
BS-13 Øget målgruppe til specialtandplejen

Tekniske blokke efter juni
Tekniske blokke: Lovændringer:
Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi
BS-22 Sundhedsplejen Vagtordning til fødende

Tekniske ændringer efter
budgetseminaret den i september
Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi

Basisbudget

139.142 140.570 141.937 141.937

Spareblokke 1,5 %
KF.01 Kultur- og Fritid - Ej fremskrivning af
budgetter kulturelle opgaver samt folkeoplysning
og fritidsaktiviteter
BS- 48 Færre hjemmebesøg og undersøgelser
på sundhedsområdet

Spareblokke i alt:
Ønske blokke:
Tværgående - Fortsættelse af projekt - Plads til
alle
BS-27 Børnesundhedsindsatser -Afledt drift
ÆHU-17 Styrke den patientrettede forebyggelse
Ønskeblokke i alt

1

-110

-110

-110

-110

-152

-152

-152

-152

-262

-262

-262

-262

60
988
1.200
2.248

770
988
1.200
2.958

770
988
1.200
2.958

770
988
1.200
2.958

07.Sundhed, forebyggelse og rehabiliteringspolitik
( i kr. 1.000)

2014

2015

2016

2017

ÆHU-04 Forebyggelse af indlæggelser
ÆHU-18 Tilretning Aktivitetsbestem
medfinansiering

-2.358

-2.358

-2.358

-2.358

-360

-1.656

-2.965

-2.965

Effektiviseringsblokke i alt :
Reduktioner og ønsker i alt (R):

-2.718
-732

-4.014
-1.318

-5.323
-2.627

-5.323
-2.627

Effektiviseringsblokke:
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Fagudvalg:

Kultur- og Fritid

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

KF.01

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

23. april 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Sundhed, forebyggelse og rehabilitering
Forslag (overskrift):
Budgetter for andre kulturelle opgaver samt budget for folkeoplysning og fritidsaktiviteter
fremskrives ikke med KL´ fremskrivning i 2014
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:

Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:

Tidshorisont/periode:

Startdato: 2014

Udvidelse:

1)

Reduktion:

1)

Kan - opgave:

Slutdato:

Drift – serviceudgifter:
x

Drift – ikke
serviceudgifter:

x

Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x Finansiering

Skal – opgave:

Konto (funktion 3. niveau): 03.35.64 og 03.38

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder
serviceniveau):

Budgettet i 2014 vedrørende andre kulturelle opgaver udgør 1.286.000 kr. ekskl. tilskud til Fjord- og
Bæltcentret samt formidlingstjeneste og skoletjeneste.
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Budgettet anvendes til:












Kulturelle formål
Lokalhistorisk arkiv
Fjordens Dag
Munkebo miniby
Udendørs kulturelle arrangementer
Kirsebærfestival
Dækning af udgifter ved stævner
Eventarrangementer
Munkebo Bypark
Tilskud forsamlingshuse mv.
Aktivitetshuset Munkebo

Såfremt der ikke fremskrives med pris- og lønskøn for 2014 vil reduktionen udgøre : 24.100 kr.

Budgettet i 2014 vedrørende folkeoplysning og fritidsaktiviteter udgør 4.272.500 kr.

Budgettet anvendes til:





Fælles udgifter – fælles formål Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
Folkeoplysende voksenundervisning
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Lokaletilskud

Såfremt der ikke fremskrives med pris- og lønskøn for 2014 vil reduktionen udgøre : 85.500 kr.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og
reduktion.

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.

Økonomiske konsekvenser/
2014

2015

2016

2017

beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter

-112

-112

-112

-112

Driftsindtægter

2

2

2

2

Nettovirkning

-110

-110

-110

-110
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Finansiering

Personalemæssige konsekvenser
/

2014

2015

2016

2017

beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
Kontonummer:

2014

2015

5

2016

2017

364. m.fl.

-24

370. m.fl.

-86

I alt

-24
-86

-110

-110

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til
økonomisystem:
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-24

-24

-86

-86

-110

-110

Fagudvalg:

Børn- og Skole

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-48

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

27.juni 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

X

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Sundhed, forebyggelse og rehabilitering
Forslag (overskrift):
Færre hjemmebesøg og undersøgelser på sundhedsområdet
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Der stilles forslag om en besparelse på driftsbudgettet for følgende områder:
 Kommunale tandpleje
 Sundhedspleje
Besparelsen er på i alt ca. 152.000 kr. Fordelingen af besparelsen fremgår af nedenstående tabel:
Strukturtekst

Drift og refusion
BØRN- OG SKOLEUDVALG, DRIFT OG
REFUSION
Kommunal tandpleje
Sundhedspleje
Besparelse i alt

Korr.
Budgetforslag
2014

8.380.903
3.297.700

2014
Besparelse

108.952
42.870
151.822

Korr.
Budgetoverslag
2015

8.380.903
3.297.700

2015
Besparelse

108.952
42.870
151.822

Korr.
Budgetoverslag
2016

8.380.903
3.297.700

2016
Besparelse

108.952
42.870
151.822

Korr.
Budgetoverslag
2017

2017
Besparelse

8.380.903
3.297.700

108.952
42.870
151.822

Kommunal tandpleje:
Besparelsen på ca. 109.000 kr. betyder, at den kommunale tandpleje må ændre antallet af undersøgelser
blandt de 0-18 årige, som har gode tænder. For denne del vil der blive tilbudt undersøgelse én gang pr.
halvandet år, hvor der tidligere har været tilbudt en årlig undersøgelse.
Sundhedspleje:
Besparelsen på ca. 43.000 kr. betyder en nedgang i personalenormeringen med 0,1 årsværk og hermed en
nedgang i antallet af hjemmebesøg på småbørnsområdet. I 2013 er der budgetteret med 6 hjemmebesøg pr.
nyfødt indtil 8. måned. Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning anbefales hjemmebesøg blandt 1½-årige og 3½årige børn. Kerteminde Kommune gennemfører pt. Ikke disse besøg pga. tidligere realiseret besparelser på
området.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-152

-152

-152

-152

-152

-152

-152

-152

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016

I alt
Journaloplysninger
Sagsid:

440-20138419

Dokid:

440-2013Dato for indberetning til økonomisystem:
18683

8

2017

Tværgående / Kulturog Fritid

Fagudvalg:

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:
Dato:

Spor 1 - reduktion -1,5%
Spor 1 - nye initiativer +1,0%

13/5-2013

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Sundhed, forebyggelse og rehabilitering
Forslag (overskrift):
Fortsættelse af projekt ”Plads til alle” efter tilskudsperiodens udløb den 31/12-2014
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:

Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:

Tidshorisont/periode:

Startdato: 2014

Udvidelse:

1)

Reduktion:

1)

Kan - opgave:

Slutdato:

x Drift – serviceudgifter:
Drift – ikke
serviceudgifter:

x

Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x Finansiering

Skal – opgave:

Konto (funktion 3. niveau): 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder
serviceniveau):

Kerteminde Kommune fik i 2011 tilsagn om støtte til projekt Plads til alle fra Socialministeriets pulje.
Tilskuddet er udbetalt i rater i årene 2010, 2011, 2012 og 2013. Tilskudsperioden udløber 30/9-2014.

Forskningen viser at integration i almindelige fritidsaktiviteter sammen med andre børn kan medvirke
til at nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge, herunder bidrage til nye sociale
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X

relationer, og på længere sigt skabe øget livskvalitet. Fritidsaktiviteter kan endvidere bidrage til at
styrke udsatte børn og unges sociale kompetencer og netværk ligesom det kan bidrage med positive
oplevelser i dagligdagen. (Videnspotalen – www.socialstyrelsen.dk
(http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/forebyggelse-og-tidlig-indsats/udvikling/forsog-medfritidspas-integration-af-udsatte-born-og-unge-i-det-almindelige-fritidsliv)

Af Kerteminde Kommunes Børne- og Ungepolitik fremgår sundhed som værende udgangspunktet for, at børn og
unge kan udnytte deres muligheder fysisk, psykisk og socialt. Sunde vaner øger barnet og den unges velvære og
trivsel. Langt de fleste børn udvikler sig sundt og godt. Dog har nogle børn brug for ekstra støtte til at opnå en sund
udvikling. Forældrenes sociale og økonomiske vilkår har betydning for børn og unges sundhed. Nogle børn har også
fysiske og psykiske udfordringer, der fordrer en særlig støtte. Over for disse børn og unge har vi professionelle
sammen med forældrene en særlig forpligtelse, så de får mulighed for at opnå en sund udvikling på lige vilkår med
deres jævnaldrende.

Formålet med projektet er at afhjælpe konsekvenserne af børns fattigdom og børns manglende
fællesskaber og dermed ensomhed, samt forebygge større sociale og personlige vanskeligheder for
det enkelte barn/unge. Endvidere er formålet at udvikle metoder til tidligt at opspore kommende
vanskeligheder for målgruppen på baggrund af ovenstående og at udvikle metoder, der på en ikke
stigmatiserende måde medvirker til inklusion af børn, der ikke har fritidsinteresser eller ikke
frekventerer fritidsaktiviteter.

Det er desuden et ønske at involvere børnenes forældre, så en del af børnene oplever forældrenes
opbakning til deres deltagelse i fritidsaktiviteter. Det er tillige et ønske at styrke samarbejdet mellem
kommunen og det frivillige foreningsarbejde.

Målgruppen for projektet er børn og unge i alderen 6 - 18 år, der ikke har mulighed for at deltage i
fritidsaktiviteter på lige vilkår med jævnaldrende. Kendetegnende for denne gruppe er, at de har
forældre, som ikke har økonomiske og/eller sociale og personlige ressourcer til at støtte op om deres
barns fritidsliv. Denne gruppe børn og unge er endvidere karakteriseret ved, at de ikke har de store
adfærdsmæssige problemer og/eller lidelser, at de er fra familier, der typisk ikke modtager sociale
foranstaltninger efter § 52 i Serviceloven, og at de har en anden etnisk baggrund end dansk, hvor
forældrenes forståelse for foreningslivets potentialer og betingelser er begrænset.

Status for projektet er pr. april 2013 at Plads til alle har medvirket til at 265 børn/Unge går til en
fritidsinteresse og målet er at fastholde de unge i aktiviteten. Projektet har afholdt flere
arrangementer, såsom Dansens dag, Speedway, forældredage mm, hvor rigtig mange børn/unge har
deltaget. Derudover har projektet været medvirkende til, at flere børn og unge har haft mulighed for at
komme på sommerlejer.

Effekten med projekt Plads til alle er at børn og unge i Kerteminde Kommune har mulighed for at gå
til fritidsinteresser uafhængigt af deres forældres indkomst eller overskud til at sørge for at deres barn
kommer af sted til fritidsaktiviteter.
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Projektet har et særligt fokus på at inkludere børn og unge ved at have kontakt til ledere/frivillige og
støtte dem i at guide og vejlede børn og unge, således de kan blive en del af det sociale fællesskab,
som er ved en fritidsaktivitet. Vi ved fra reciliensforskningen at et fritidstilbud og en god relation til en
voksen uden for hjemmet, kan være en af de afgørende faktor for børn og unges trivsel og være den
afgørende faktor for, at de kommer til at klare sig godt i voksenlivet.

Selvom projektets målgruppe er børn og unge i alderen 6-18 år, har projektet haft den sideeffekt, at
vejlederne også kommer i direkte kontakt med forældrene, hvoraf en stor del af dem af kulturelle,
sociale eller af andre grunde ikke selv har nogen nævneværdig kontakt med sportens- og idrættens
verden.
Ved at inddrage forældrene, har flere af dem opdaget, at de får et netværk, som de kan gøre brug af
positivt. Netværket etableres ved, at de skal være med til at tage ansvar for deres barn/børns fritidsliv
og bliver bedt om at køre til fodbold osv., møder andre voksne, tager ansvar for og engagerer sig i
deres børns fritidsliv og måske selv får lyst til at være mere aktive. Flere forældre er blevet frivillige i
foreninger.

Alle allerede involverede familier giver udtryk for, at det at være en del af projektet har en positiv
effekt/indflydelse på deres barn.

Målet på kort sigt:







At øge andelen af målgruppens deltagelse i almindelige fritidsaktiviteter
At fastholde målgruppens deltagelse i fritidsaktiviteter
At sikre en øget forældreopbakning til børnenes/de unges fritidsliv
At udvide børnenes/de unges sociale relationer til jævnaldrende
At øge målgruppens fysiske udfoldelse
At øge fritidsforeningernes kendskab til og åbenhed over for målgruppen

Målet på lang sigt:





At fastholde målgruppens deltagelse i fritidsaktiviteter også ind i voksenlivet
At styrke målgruppens sociale kapital, herunder netværksdannelse
At øge målgruppens fysiske udfoldelse og dermed forbedre målgruppens sundhedstilstand
At forbedre målgruppens livskvalitet.

Red Barnet er i dag en aktiv medspiller i projektet. Red Barnet har tilkendegivet, at de ved en
fortsættelse af projektet på samme niveau som nu vil bistå kommunen i form af




Fortsættelse af ”følgevensordning”
Fortsættelse af familie/oplevelsesklub, hvor Red Barnet anvender 60.000 kr. årligt
Tilskud til ferieaktiviteter herunder fodboldskole, lejrture m.v. svarende til 50.000 kr. årligt.

For fortsættelse af projektet efter tilskudsperiodens udløb skal der afsættes beløb til aflønning af
fritidsvejledere samt beløb til udbetaling af støtte til kontingenter m.v. Der er på nuværende tidspunkt
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ansat 1 projektleder samt 1 fritidsvejleder på 17 timer/uge.

Ansættelsesforholdene udløber henholdsvis 1/9-2014 for fritidsvejleder og 31/12-2014 for
projektvejleder.

År 2014: 60.000 kr. – dækkende aflønning af fritidsvejleder

År 2015: 770.000 kr. – dækkende aflønning af projektleder samt fritidsvejleder 690.000 kr. samt
80.000 kr. til aktiviteter, kontingenter mv.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og
reduktion.

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.

Økonomiske konsekvenser/
2014

2015

2016

2017

beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter

60

770

770

770

60

770

770

770

Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser
/

2014

2015

beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

12

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
Kontonummer:

2014

2015

375.205.10-02

0

375.210.10-50

60

375.220.49-09

0

I alt

2016
508
182
80

60

770

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til
økonomisystem:

13

2017
508

508

182

182

80

80

770

770

Fagudvalg:

Børn- og Skoleudvalg

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

BS-27

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

08.05.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

07.07.2013

Spor 2 - effektivisering -1,0%

X

Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Sundhed, forebyggelse og rehabilitering
Forslag (overskrift):
Børnesundhedsindsatser – Afledt drift
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området: Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 2012 - 2015
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?: Nej
Tidshorisont/-periode: Startdato:
Slutdato:
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
Anlæg:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Afledt drift af anlæg:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):
Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):

Børn- og skoleudvalget har anmodet om beskrivelse af en udvidelsesblok vedr. etablering af sundhedshus
målrettet børn- og ungeområdet. Denne blok beskriver børnesundhedsindsatser og dermed afledt drift, der
tænkes ind i et sundhedshus med opstart i 2014.
a. Faglig beskrivelse
Udgangspunktet er en stigende erkendelse af nødvendigheden af en målrettet, tværfaglig og tværsektoriel
indsats overfor forskellige sundhedsudfordringer i den kommunale opgavevaretagelse primært:
 Ulighed i sundhed, herunder alkohol, tobak, fysisk inaktivitet mv.
 Overvægt, hvor Kertemindes andel af overvægtige børn i væsentlig grad overstiger landsgennemsnit.
Udfordringerne på sigt giver sig udtryk i manglende trivsel, risiko for alvorlige livsstilssygdomme, og ultimativt
forøget dødelighed – og hvor kommunen som central aktør i forhold til forebyggelsesindsatser på forskellige
niveauer og overfor forskellige målgrupper må tænke nye veje for at nå frem til sammenhængende løsninger.
Dette primært for at medvirke til at sikre borgerne et bedre liv, men ikke mindst også af hensyn til den
kommunale økonomi, hvor der tegner sig massive omkostninger ved at lade stå til.
Overvægt blandt børn i skolealderen kan have store konsekvenser – både fysiske og psykosociale. På kort sigt
oplever overvægtige børn ofte psykosociale belastninger i form af eksempelvis social isolation, manglende
social tilpasning, lavt selvværd samt psykiske effekter af mobning og nederlag, såsom trøstespisning og
manglende deltagelse i fysisk aktivitet. De fysiske konsekvenser af overvægt inkluderer forhøjet blodtryk, type-2
diabetes, astma, søvnforstyrrelser og smerter i bevægeapparat. Overvægtige børn har forhøjet risiko for at
være overvægtige som voksne.
Forslag til indsatser
I forhold til overvægt anbefaler Sundhedsstyrelsen m.fl. koordineret, forebyggende og behandlende indsats til
børnene. Herunder inddragelse af forældrene for at sikre deres motiverende samarbejde omkring barnet og for
samtidig at iværksætte en udvikling af forældrenes holdninger og vaner i forhold til børnenes sundhed og
kostvaner. Prioritering af den tidlige, tværfaglige og tværsektorielle indsats vil tilsvarende være gældende for en
række andre fokusområder, fx indsatser i forhold til Social ulighed i Sundhed.



Tilrettelagte gruppeindsatser fx:
o Permanentgørelse i 2014 af ”Klar til Barn”, der er målrettet gravide og forældre til nyfødte børn, hvor
familierne mødes i alt 6 gange heraf 1 gange efter fødslen. Etableret i 2013 som forsøg jvf
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o

servicelovens §11 i samarbejde med jordemoderbetjeningen som led i fødselsforberedelse og
anbefales permanentgjort med fortsat financiering jvf servicelovens §11. Der er ca 190 fødsler om
året. I alt påregnes etableret 4-6 kursusforløb om året Hvert kursusforløb kan max rumme 5-7
forældrepar. Der indgår således en budgetforudsætning om 10 kursusforløb målrettet max 5-7
forældrepar pr kursus.
Videreudvikling i 2015 af aktuel model for Klar til Barn, hen imod den mere omfattende model
”Familie med hjerte”, der er etableret i Holstebro Kommune, hvor familien følges over 16 møder helt
frem til 1 års alderen. Budgetlægning heraf vil i givet fald indgå i budgetlægningen for 2015.

Budgetbehov:
Indgår ikke i budgetansøgning, idet udgiften financiers over eksisterende drift.


Målrettede træningsindsatser mv. vedr. børn og unge med større eller mindre funktionsnedsættelser.
Fx Børnestimulastik og Børnemotorik (visiteret holdtræning vedr. helt små eller større børn). Evt. mindre
hold af børn med samme indstillingsårsag med henblik på undersøgelse, konkret træningsindsats samt
rådgivning og vejledning til forældre og personale. Tilsvarende vil indsatser i form af vedligeholdende
træningsindsatser overfor børn og unge kunne varetages. Disse indsatser varetages i dag i privat regi, men
sundhedsstyrelsen anbefaler at dette også sker i kommunalt regi.
Budgetbehov:
Der påregnes afsat 0,1 årsværk fys/ergo, idet øvrige indsatser må forudsættes afholdt som omlægning af
eksisterende indsatser. Der vil som effekt kunne være mindreforbrug på konto for vederlagsfri fysioterapi.
Målrettede træningsindsatser – samlede årlige udgifter i 2014 P/L
Antal fysioterapi timer
192
Fysioterapi lønudgifter
42.240
Målrettet træningsindsatser i alt
kr.
42.240



"BørneVægtsCentret" - tværfaglig indsats målrettet børn og forældre. I samarbejde m diætist,
fysioterapeuter, ergoterapeuter, sundhedspleje, evt. psykolog eller behandlere fra Familiehuset samt
repræsentanter for voksenforvaltningens medarbejdere, der evt. arbejder med børnenes forældre, således
at der bliver tale om en helhedsorienteret og familieorienteret indsats.
o Der har i børn- og ungeforvaltningen i samarbejde med en gruppe ernæringsstuderende tidligere
været iværksat kostvejledningsprojekt overfor forældre til børn i aldersgruppen op til 3 år. Dette
søges forankret i samarbejde med en tilknyttet diætist / kostvejleder.
o Børn og skoleforvaltningen udarbejde i 2012 projektforslag til en satspulje vedr. ”Forebyggende
indsats for overvægtige børn og unge”. Projektforslaget var målrettet indsatser for børn i 5 årgang.
Det foreslås, at elementer fra dette projekt igangsættes i regi af et sundhedshus, men startende
allerede med børn i børnehavealder / indskolingen, således at der så tidligt som muligt kan sættes
ind med indsatser, der målrettet kan styrke børnenes trivsel og sundhed. Der vil i forhold til børn og
familier blive taget udgangspunkt i følgende hovedaktiviteter:
 Opsporing, varetages via sundhedsplejen (bl.a via indskolingsundersøgelser) og andre
fagpersoner (dagplejetilsyn, dagtilbud mfl)
 Aktivitet og bevægelse evt. i samarbejde med projekt Fighterne / Klinikken i Munkebo /
projekt Plads til Alle, men fysisk placeret lokalt i kommunen, således at børn- og unge, der
er visiterede til projektet har mulighed for at deltage. Børnene skal styrkes i at have en aktiv
fritid
 Kostvejledning. Forløb med undervisning for forældre i ”Mad og måltider” fx i samarbejde
med diætist / kostvejleder
 Familieaktiviteter, hvor der er tilrettelagte aktiviteter, som familien forventes at deltage i 2 x
mdl. Hertil kommer mulighed for individuel vejledning og støtte til familierne.
Målet med indsatsen er :
o
o

at ændre vaner vedr. motion, mad og måltider blandt overvægtige børn og unge med et blivende
vægttab som følge
at sikre forældrenes viden og aktive deltagelse i løbet af børnenes opvækst, herunder i forhold til at
fastholde de opnåede mål

Indsatsen målrettes udsatte familier med børn og unge i aldersgruppen 3-10 (evt 15) år, som enten er
overvægtige eller er i risiko for at udvikle overvægt. Som led i det overordnede mål om at ændre kost- og
motionsvaner indgår, at der skal arbejdes med familiens og barnets/den unges viden og bevidsthed om,
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hvordan en sund kost sammensættes og tilberedes.
Budgetbehov:
Der påregnes tilknyttet følgende personale:
0,6 årsværk sundhedspleje (1124 x 250 kr/t)
0,4 årsværk fys/ergo (800 x 220 kr/t)
0,8 årsværk diætist el tilsvarende
Børnevægtscenter – samlede årlige udgifter i 2014 P/L
Antal sundhedsplejetimer
1.124
Antal fysioterapi timer
800
Antal diætisttimer
1.560
Sundhedspleje lønudgifter i alt
281.000
Fysioterapi lønudgifter
176.000
Diætist lønudgifter
343.200
Øvrige udgifter (forplejning,
supervision mv.)
40.000
Børnevægtscenter i alt kr.


840.200

Åben konsultation / rådgivning, hvor fx der var en sundhedsplejerske og fysioterapeut/ergoterapeut fast
tilknyttet, således at forældre kan komme i åben konsultation. Dette er med held etableret i andre
kommuner og vil, kunne være et supplement til eksisterende indsatser. Åben konsultation er etableret i flere
kommuner – nogle steder et par gange om ugen á 2-3 timer, andre steder som et dagligt tilbud på mellem
2-3 timer og op til fuld tid.. Forslag er her at der indføres et dagligt tilbud á 3 timer på skift mellem forskellige
faggrupper.
Budgetbehov:
Der tages udgangspunkt i en personalebemanding i 46 uger á 5 dage á 3 t. = 690 t. Den åbne
konsultation/rådgivning gennemføres som omlægning af eksisterende indsatser og vil derfor ikke være
budgetteret som ny tiltag i Sundhedshuset.



Åbne gruppeindsatser som igangsættes fx via sundhedsplejen i sundhedshuset, men som forældrene
kører selv - enten hjemme eller i sundhedshuset evt. i form af en sundhedscafé - en forældrecafé fx hver 14
dag med deltagelse af sundhedsplejerske /fys.ergo /diætist /dagplejepædagog mv mhp rådgivning,
vejledning og undervisningsrettede indsatser overfor forældre. Evt inddragelse af andre fagpersoner efter
behov mhp sundhedspædagogiske indsatser bredt tænkt fx KRAM-indsatser (kost, rygning, alkohol og
motion fx i samarbejde med diætist, kostvejleder, rygestopvejleder mv.)
Budgetbehov:
Indsatsen finansieres ved omlægning af eksisterende indsatser og vil derfor ikke være budgetteret som ny
tiltag i Sundhedshuset. Der budgetteres med kr. 10.000 til honorering af oplægsholdere mv.
Åbne gruppeindsatser – samlede årlige udgifter i 2014P/L
Honorering af oplægsholdere i alt
kr.
10.000



Mødested for familier med børn med funktionsnedsættelser, fx hjemmetræningsfamilier eller børn med
handicap med henblik på vidensdeling, skabe fælles erfaringer, netværksdannelse.
Budgetbehov:
Der vil ikke være driftsudgifter.



Frivillig-indsatser fx i samarbejde med Red Barnet i samarbejde med Plads til alle / Fritidsvejledere.
Budgetbehov:
Der vil ikke være driftsudgifter i forbindelse hermed.



Kursustilbud til familier med børn med funktionsnedsættelser
Budgetbehov:
Forvaltningen bevilliger i dag støtte jf. Servicelovens § 41 til kurser til familier med børn med
funktionsnedsættelser. Kurser vil kunne afholdes i regi af sundhedshuset. Udgifterne vurderes at kunne
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afholdes som omlægning af eksisterende bevillinger.
b. Samarbejdsflader og relationer
Indsatserne i sundhedshuset ses som et supplement til eksisterende indsatser. Der foregår i dag et godt og tæt
fagligt og tværfagligt samarbejde blandt medarbejderne i fagforvaltningen som skal bevares og udbygges. Dette
vil kunne ske i regi af sundhedshuset, hvor der kan gennemføres nye faglige og tværsektorielle, borgerrettede
indsatser. Der vil herunder kunne etableres indsatser, hvor medarbejdere på tværs af de nuværende
fagforvaltninger indgår ligesom fx jordemoder eller andre eksterne parter vil kunne indgå i den borgerrettede
indsats, der udspringer fra et sundhedshus.
c. Fysiske rammer, jf. nedenfor
De forslag, der er beskrevet ovenfor under a. vil kunne etableres i forskellige fysiske enheder / under forskellige
fysiske rammer:
 I en opstartsfase fra 2014-2016 i form af en udbygning af det samarbejde, der allerede er etableret i børnog ungeregi, hvor sundhedsplejen, dagplejetilsynet mfl. samarbejder om fælles indsatser i dagplejehuset i
Kerteminde ”Søstjernen”, der med en mindre ombygning vil kunne rumme de ønskede aktiviteter.
 På sigt fra 2016 som del af et samlet nyetableret, tværsektorielt baseret sundhedshus målrettet børn og
unge, hvor kommunens sundhedstiltag vedr. tandpleje, sundhedspleje og fys/ergo udgår fra. Der gøres
opmærksom på, at dette – såfremt Regionens jordemoderordning skal integreres, så vidt muligt skal være
placeret i Kerteminde byområde.
Det er væsentligt, at de fysiske rammer, der vælges er imødekommende, venlige og hyggelige og ikke præget
af en ”klinisk tilgang”. Hele familien skal kunne hente støtte, idet der skal arbejdes ud fra et helhedssyn. Det skal
være frivilligt for deltagerne at bruge stedet. Brugerne skal kunne komme her som et tilvalg.
 Øvrige driftsudgifter vedr. forbrug, rengøring, forsikring
Øvrige driftsudgifter er fastsat med udgangspunkt i driftsbudgettet for Gæstedagplejehuset ”Søstjernen”:
Øvrige driftsudgifter – samlede årlige udgifter i
2014 P/L
Rengøring
Vedligeholdelse af
udenomsarealer
Forsikringer og skat
Øvrige udgifter i alt kr.

74.900
14.800
5.500
95.200

Vælges samtlige nye indsatser udgør den samlede driftsøkonomi:
Nye indsatser:
892.440 kr.
Øvrige driftsudgifter:
95.200 kr.
I alt kr.:
987.640 kr.
Anlægsudgifter:
Sundhedshuset kan etableres i 2014 i gæstedagplejehuset ”Søstjerne” med mulighed for senere at blive
integreret i et kommende fælles kommunalt sundhedshus på børn- og ungeområdet omfattende tandpleje,
sundhedspleje mfl. (jf. anlægsblok Nybygget sundhedshus med tandpleje mm.):
Sundhedshus i Gæstedagplejehuset ”Søstjernen”
Gæstedagplejehuset ”Søstjernen” ses som en mulig bygning til etablering af et sundhedshus
underforudsætning af delvis renovering. Herudover vil der være behov for et anlægsbudget til inventar. Se
anlægsbeskrivelse Gæstedagplejen – inventar i Søstjernen.
Nybygget Sundhedshus med tandpleje mm.
Sundhedshuset på børneområdet kan etableres i tilknytning til nyetableret kommunal tandpleje. Der vil i så fald
skulle udfærdiges et projektforslag. Se anlægsbeskrivelse BS-13 Nybygget sundhedshus med tandpleje mm.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
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Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter (inkl. inventar)
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

988

988

988

988

988

988

988

988

2014

2015

1,81
842.440

1,81
842.440

2016

2017

1,81
842.440

1,81
842.440

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
987.600
987.600
987.600
987.600
987.600
987.600
Journaloplysninger

Sagsid:

440-20138419

Dokid:

440Dato for indberetning til økonomisystem:
201317131
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2017
987.600
987.600

Fagudvalg:

Ældre- og Handicap

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-17

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

25. juli 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Sundhed, forebyggelse og rehabilitering

Forslag (overskrift): Styrke den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der
typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser.

Mål/kvalitetsmål vedtaget for området: Kvalitetsstandard 2014 – kræftrehabilitering

Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Ja, med udvidelse af flere kvalitetsstandarder

Tidshorisont/periode:

Startdato:

Udvidelse:

1)

Reduktion:

1)

Kan - opgave:

Slutdato:

X Drift – serviceudgifter:
Drift – ikke
serviceudgifter:

X

Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Finansiering

Skal – opgave:

Konto (funktion 3. niveau): 04.62.88
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x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder
serviceniveau):

Et stigende antal ældre og en fortsat vækst i antallet af borgere med kroniske sygdomme vil i de
kommende år udfordre det danske sundhedsvæsen. Regeringen og KL har på den baggrund, i aftale
om kommunernes økonomi for 2014, opnået enighed om at prioritere sundhedsområdet højt og at
sikre mest mulig sundhed for pengene.

Der er afsat 300 mio. kr. svarende til 1,2 mio. kr. til Kerteminde Kommune til at styrke den
forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Ifølge aftalen skal midlerne understøtte
indsatsområderne i de fem nye sundhedsaftaler og anvendes med fokus på den patientrettede
forebyggelse samt i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser.
Dermed skal midlerne samtidig understøtte samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og
praksissektoren. Der er enighed om, at anvendelsen af midlerne drøftes i regi af sundhedsaftalerne,
hvor der ligeledes følges op på resultater og erfaringer. Erfaringerne drøftes med Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse i foråret 2015.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om følgende mål for den patientrettede
forebyggelsesindsats:
Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser.
Færre forebyggelige indlæggelser.
Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser.
Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene.

I lyset af disse mål opstiller kommuner og regioner som led i sundhedsaftalerne fælles målsætninger
for den patientrettede forebyggelsesindsats.
Der er enighed om, at der er behov for en række tiltag, der kan medvirke til at styrke sammenhængen
i sundhedsvæsenet:

5 sundhedsaftaler frem for 98. Sundhedsaftalerne skal i højere grad understøtte sammenhængende
patientforløb, og der igangsættes et arbejde med at nytænke og styrke sundhedsaftalerne.
Styrket almen praksis. Der er behov for i højere grad at sammentænke kommunale
sundhedsopgaver med opgaverne i almen praksis. Derfor er der bl.a. lagt op til at sikre kommunerne
større indflydelse på praksisplanlægningen.
Synlighed om resultater. Der gennemføres en synlighedsreform baseret på principper om relevant
dokumentation af hele sundhedsvæsenet, åbenhed om resultater og forbedring af indsatser.
Kommunernes indsats på det psykiatriske område. Regeringen og KL er enige om, at indførelsen af
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en ny udrednings- og behandlingsret i psykiatrien skal følges af en fortsat faglig velbegrundet
henvisningspraksis i kommunerne og et fortsat fokus på forebyggelse og støtte til borgeren. Parterne
er enige om at følge op på kommunernes indsats.

Regeringen og KL er herudover enige om, at der i regi af psykiatriudvalget identificeres udfordringer i
forhold til at tilrettelægge en hensigtsmæssig indsats for borgere med psykiske lidelser med det
formål at understøtte en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

På ovenstående baggrund foreslår Voksenforvaltningen, at midlerne anvendes til at iværksætte
henholdsvis kræftrehabilitering samt en række sundhedsindsatser, som en del af arbejdsrettede
rehabiliteringsforløb (ressourceforløb) i forhold til borgere med KOL, diabetes og unge med psykiske
problemstillinger.
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1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og
reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.

Økonomiske konsekvenser/
2014

2015

2016

2017

beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser
/

2014

2015

beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

Øvrige bemærkninger

23

2016

2017

Politisk behandling
Politisk udvalg

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
Kontonummer:

2014

2015

488.

1.200.000

I alt

1.200.000

1.200.000

1.200.000

2016
1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til
økonomisystem:
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2017

Fagudvalg:

Ældre- og Handicap

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-04

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

8. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

X

Spor 2 - effektivisering -1,0%

X

Revideret den:

Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:

Pleje

Forslag (overskrift): Forebyggelse af indlæggelser – udvidelse med akutfunktion

Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:

Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:

Tidshorisont/periode:

Startdato:

Slutdato:

Udvidelse:

1)

X Drift – serviceudgifter:

Reduktion:

1)

X

Kan - opgave:

Drift – ikke
serviceudgifter:

X

Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

X Finansiering

Skal – opgave:

Konto (funktion 3. niveau): 05.32.32

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder
serviceniveau):

Udvidelse af opfølgende hjemmebesøg til at varetage akutteamfunktion i forhold til borgere der er i
risiko for indlæggelse på sygehus.
Akutteamfunktion er afprøvet i en række kommuner, hvor indsatsen efter implementering har vist sig
at effektiv og relevant i forhold til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser.
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Formålet med akutteamet er, at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser, hvor en indlæggelse på
sygehus kan forebygges ved at der i kommunen er et behandlingstilbud, der kan erstatte
indlæggelsen.
Akutteamet varetager pleje- og sygeplejeopgaver for at forebygge indlæggelser eller
genindlæggelser. Henvisning til tilbuddet sker gennem henvisning fra sygehus, praktiserende læge
eller egne medarbejdere i Sundhed og Pleje.
Der vil være et tæt samarbejde med rehabiliteringsenheden. Ophold i rehabiliteringsenheden vil
kunne anvendes som alternativ til indlæggelse, såfremt de nødvendige indsatser ikke kan etableres i
borgerens eget hjem. Desuden vil der være mulighed for at få terapeutisk vurdering af borgeren efter
konkret behov.
Målgruppen for akutteamet vil være borgere med komplekse problemstillinger og et sammensat
sygdomsbillede med akut eller langsomt indsættende ændringer i helbredstilstand eller funktionsevne
Indsatsen vil tage udgangspunkt i borgerens behov og kan omfatte f.eks.:









akut observation i hjemme; f.eks. dehydrering, vejrtrækningsproblemer, infektionssygdomme
terminal pleje
afklaring af medicinstatus i samarbejde med praktiserende læger
IV-medicin og parenteral ernæring
opstart af hjemmedialysepatienter
stand by til visse patienttyper
afrusning af misbrugere
strukturering i socialt stærkt belastede hjem

Implementering af akutteam funktion består desuden af fortsættelse af de igangværende
kompetenceløft blandt social og sundhedsmedarbejdere i Sundhed og Pleje gennem systematisk
anvendelse af redskaber til tidlig opsporing af ændringer hos borgerne samt anvendelse af en model
for triage, dvs. risikoscoring af borgerne.
Der er i 2013 og overslagsårene afsat 37 timer pr. uge til opfølgende hjemmebesøg og forebyggelse
af indlæggelser. Denne indsats udvides med weekenddækning og opnomering svarende til 1.179.000
kr. fordelt på sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Indsatsen vil desuden ske i tæt
samarbejde med rehabiliteringsenheden særligt træningsterapeuter samt de praktiserende læger.

Reduktion i sygehusindlæggelser medfører en besparelse i den aktivitetsbestemte medfinansiering af
sundhedsvæsenet svarende til -2.358.000 kr.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og
reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.

Økonomiske konsekvenser/
2014

2015

2016

2017

beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter

-1.179

-1.179

-1.179

-1.179

-1.179

-1.179

-1.179

-1.179

Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser
/

2014

2015

2016

2017

beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

3,20

3,20

3,20

3,20

1.179

1.179

1.179

1.179

Øvrige bemærkninger
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Politisk behandling
Politisk udvalg

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
Kontonummer:
532

2014

2015

1.179.000

4

-2.358.000

I alt

-1.179.000

1.179.000
-2.358.000

-1.179.000

2016
1.179.000

1.179.000

-2.358.000

-2.358.000

-1.179.000

-1.179.000

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til
økonomisystem:

28

2017

Forslagsnr.:

Ældre og
handicapudvalget
ÆHU-18

Dato:

7. august 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

15. august 2013

Spor 2 - effektivisering -1,0%

Fagudvalg:

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)
Spor 1 - reduktion -1,5%

Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: 7: Sundhed, forebyggelse og rehabilitering.

Forslag (overskrift): Korrektion af det fremskrevne budget 2014- 2017.

Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:

Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:

Tidshorisont/periode:

Startdato: 2014

Udvidelse:

1)

Reduktion:

1)

Kan - opgave:

Slutdato: 2017

Drift – serviceudgifter:
X

Drift – ikke
serviceudgifter:

Anlæg:
X

Afledt drift af anlæg:

Finansiering

Skal – opgave:

Konto (funktion 3. niveau): 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder
serviceniveau):

Nærværende omfatter korrektion af betaling til regionen for følgende ydelser:

Sygehus: Somatik

Stationær behandling
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X

Ambulant behandling
Genoptræning under indlæggelse
Sygehus: Psykiatri

Stationær behandling
Ambulant behandling

Sygesikring

Almen læge
Speciallæge
Tandlæge
Fysioterapi
Fodterapi
Kiropraktor
Psykolog

Budget 2014 – 2017 er udarbejdet på baggrund af beregnet udgift i 2013 fremskrevet til 2014 PL. Der
er således tale om ”Kertemindetal”, som i øvrigt afviger en del fra det af KL beregnede niveau jf. tabel
8 i bilagshæftet til KL’s ”Aktuel kommunaløkonomi”.

KL har jf. denne tabel beregnet Kerteminde Kommunes samlede udgift 85.629.000 kr., medens
fremberegningen af Kommunens forventede udgift i 2013 udgør 87.980.300 kr. i 2014, - altså en
forskel på ca. 2,4 mio. kr. Det oprindelige budget 2014 udgør 87,978.940 kr. Derved er der
mindreudgifter i 2014 på 360.000 kr. stigende til 2.965.000 kr. i 2017.

Der er ikke indregnet realvækst, idet det forventes at en samlet forebyggende indsats på området gør
det
muligt som minimum at fastholde et uændret aktivitetsniveau i budgetperioden.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og
reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.

Økonomiske konsekvenser/
2014

2015

2016

2017

beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter

-360

-1.656

-2.965

-2.965

-360

-1.656

-2.965

-2.965

Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser
/

2014

2015

2016

2017

beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)

0

0

0

0

Lønomkostninger

0

0

0

0

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
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Politisk udvalg

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
Kontonummer:

2014

Se vedhæftede

2015
-360

2016
-1.656

I alt

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til
økonomisystem:

INDBERETNINGSBILAG – beløb i 1.000 kr. i 2014 PL
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2017
-2.965

-2.965

Kontonummer:

2014

2015

481 002 48-07

1.971

481 003 48-02

-1.757

481 007 48-04

497

481 004 48-08

-394

481 005 48-03

-10

481 106 48-02

38

481 107 48-02

-595

481 108 48-03

-63

481 109 48-09

22

481 110 48-04

-68

481 111 48-50

-16

481 112 48-05

15

I ALT

-360

2016

1.436
-2.272
477
-417
-41
0
-706
-77
18
-70
-18
14
-1.656
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2017
924

924

-2.883

-2.883

452

452

-436

-436

-64

-64

-27

-27

-783

-783

-87

-87

16

16

-71

-71

-19

-19

13

13

-2.965

-2.965

08. Plejepolitik
( i kr. 1.000)
Overslagsår 01 - fremskrevet

2014
2015
2016
2017
162.497 163.232 164.121 164.121

I alt

162.497 163.232 164.121 164.121

Tekniske ændringer allerede vedtaget af
byrådet

Tekniske blokke: Lovændringer:

Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi
02 Tilretning af demografi modeller

13

107

40

1.171

Tekniske blokke efter juni
10 Merudgifter til social- og sundhedselever

714

714

714

714

Tekniske ændringer efter budgetseminaret
den i september

Basisbudget

163.224 164.053 164.875 166.006

Spareblokke 1,5 %

Spareblokke i alt:
Ønske blokke:
ÆHU-04 Forebyggelse af indlæggelser
ÆHU-06 Madproduktion, Birkelund plejecenter
ÆHU-09 Elektroniske dørlåse i hjemmeplejen
ÆHU-11 Etablering af sundhedscenter (afledt drift)
ÆHU-16 Renovering af Lindhøj plejecenter (afledt
drift)
Ønskeblokke i alt

0

0

0

0

1.179
779
1.500

1.179
670
0

1.179
670
0

1.179
670
0

0

2.000

2.000

2.000

0
3.458

8.500
12.349

8.500
12.349

8.500
12.349

-600
-400
-300

-600
-400
-300

-600
-400
-300

-600
-400
-300

Effektiviseringsblokke:
ÆHU-01 Rotacare senge på plejecentre
ÆHU-02 Ændring af arbejdsgange,forflytning
ÆHU-03 Hverdagsrehabilitering ude

1

08. Plejepolitik
( i kr. 1.000)
ÆHU-10 Etabl. af særskilt rehabiliteringsenh.
(afledt drift)

2014

2015

2016

2017

0

2.320

2.320

2.320

3.458

12.349

12.349

12.349

Effektiviseringsblokke i alt :

Reduktioner og ønsker i alt (R):

2

Fagudvalg:

Ældre- og Handicap

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-04

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

8. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

X

Spor 2 - effektivisering -1,0%

X

Revideret den:

Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:

Pleje

Forslag (overskrift): Forebyggelse af indlæggelser – udvidelse med akutfunktion
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
X Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
X Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
X Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 05.32.32

X

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Udvidelse af opfølgende hjemmebesøg til at varetage akutteamfunktion i forhold til borgere der er i risiko for
indlæggelse på sygehus.
Akutteamfunktion er afprøvet i en række kommuner, hvor indsatsen efter implementering har vist sig at effektiv
og relevant i forhold til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser.
Formålet med akutteamet er, at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser, hvor en indlæggelse på sygehus
kan forebygges ved at der i kommunen er et behandlingstilbud, der kan erstatte indlæggelsen.
Akutteamet varetager pleje- og sygeplejeopgaver for at forebygge indlæggelser eller genindlæggelser.
Henvisning til tilbuddet sker gennem henvisning fra sygehus, praktiserende læge eller egne medarbejdere i
Sundhed og Pleje.
Der vil være et tæt samarbejde med rehabiliteringsenheden. Ophold i rehabiliteringsenheden vil kunne
anvendes som alternativ til indlæggelse, såfremt de nødvendige indsatser ikke kan etableres i borgerens eget
hjem. Desuden vil der være mulighed for at få terapeutisk vurdering af borgeren efter konkret behov.
Målgruppen for akutteamet vil være borgere med komplekse problemstillinger og et sammensat sygdomsbillede
med akut eller langsomt indsættende ændringer i helbredstilstand eller funktionsevne
Indsatsen vil tage udgangspunkt i borgerens behov og kan omfatte f.eks.:









akut observation i hjemme; f.eks. dehydrering, vejrtrækningsproblemer, infektionssygdomme
terminal pleje
afklaring af medicinstatus i samarbejde med praktiserende læger
IV-medicin og parenteral ernæring
opstart af hjemmedialysepatienter
stand by til visse patienttyper
afrusning af misbrugere
strukturering i socialt stærkt belastede hjem

Implementering af akutteam funktion består desuden af fortsættelse af de igangværende kompetenceløft blandt
social og sundhedsmedarbejdere i Sundhed og Pleje gennem systematisk anvendelse af redskaber til tidlig
opsporing af ændringer hos borgerne samt anvendelse af en model for triage, dvs. risikoscoring af borgerne.
Der er i 2013 og overslagsårene afsat 37 timer pr. uge til opfølgende hjemmebesøg og forebyggelse af
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indlæggelser. Denne indsats udvides med weekenddækning og opnomering svarende til 1.179.000 kr. fordelt
på sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Indsatsen vil desuden ske i tæt samarbejde med
rehabiliteringsenheden særligt træningsterapeuter samt de praktiserende læger.
Reduktion i sygehusindlæggelser medfører en besparelse i den aktivitetsbestemte medfinansiering af
sundhedsvæsenet svarende til -2.358.000 kr.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-1.179

-1.179

-1.179

-1.179

-1.179

-1.179

-1.179

-1.179

2014

2015

3,20
1.179

3,20
1.179

2016

2017

3,20
1.179

3,20
1.179

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
532
4

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
1.179.000
1.179.000
1.179.000
-2.358.000
-2.358.000
-2.358.000

I alt

-1.179.000

-1.179.000

-1.179.000

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

5

2017
1.179.000
-2.358.000
-1.179.000

Fagudvalg:

Ældre- og Handicap

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-06

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

8. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Pleje
Forslag (overskrift): Madproduktion af alle døgnets måltider på Birkelund Plejecenter
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 05.32.32

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Produktion af alle døgnets måltider på Birkelund Plejecenter - 44 beboere og 3 aflastningsboliger
For at lave varm mad skal 4 små køkkener på Birkelund Plejecenter, der er opdelt i afdelingerne Tulipanen
(med 3 aflastningsboliger), Orkideen, Liljen og Smil, ombygges. De 4 køkkener på Birkelund Plejecenter er en
del af fællesboligarealet. Derfor skal beboerne selv finansiere anlægsudgiften. Dog har Birkelund Plejecenter 3
boliger, der bruges til aflastning (serviceareal). Kerteminde Kommune er derfor forpligtet til at betale en 3/47-del
af anlægsudgifterne til ombygning af køkkener. Der optages 30 års rentetilpasningslån på i alt 1.700.000 kr,
heraf 108.500 kr., der vedrører aflastningsboligerne. Låneydelsen pr. år i 30 år pr. beboer (44 beboere) pr.
måned er ca. 135 kr., som bliver lagt til den månedlige husleje.
Der omplaceres midler fra Produktionskøkken Lindhøj til Birkelund Plejecenter til fødevarer 330.000 kr.
Derudover skal der tilføres 670.000 kr. til løn.
Driftsudgifter i alt 2014 og overslagsår 670.000 kr.
Konsekvenser for driften af Produktionskøkken Lindhøj
Ved nuværende produktionsform er prisen for en udbragt hovedret til borgere udenfor plejecentre 63,45 kr.
og biret 15,47 kr.
Med en reduktion svarende til 47 hovedretter og biretter, bliver produktionsomkostningerne Produktionskøkken
Lindhøj øget. Dels kan produktionsapparatet ikke udnyttes fuldt ud, og dels er det ikke muligt at reducere i
medarbejderstaben.
Ved ændret produktionsform, hvor Birkelund Plejecenter producerer alle døgnets måltider, vil prisen for en
udbragt hovedret til borgere udenfor plejecentre stige til 79,87 kr. og biret til 20,94 kr.
Det vil således blive mere attraktivt for en privat leverandør at byde ind på markedet.
Taksten for udbragt hovedret er 48 kr. og biret er 15 kr. i 2013.
1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

109

0

0

0

670

670

670

670

779

670

670

670

2014

2015
2,00
670

2016
2,00
670

2017
2,00
670

2,00
670

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
Anlæg
532 449 22-50
532 131 10-50
532 145 22-07
I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
108.500
0
0
-330.000
-330.000
-330.000
670.000
670.000
670.000
330.000
330.000
330.000
778.500
670.000
670.000

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

7

2017
0
-330.000
670.000
330.000
670.000

Fagudvalg:

Ældre- og Handicap

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-09

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

8. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%

x

Revideret den:

Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Pleje
Forslag (overskrift): Elektroniske dørlåse i hjemmeplejen
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 05.32.32

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
For at få adgang til borgernes hjem benytter hjemmeplejen og hjemmesygeplejen sig i dag af nagelfaste
nøglebokse. Mistede nøgler kræver øjeblikkelig omkodning af låsecylindrene og udskiftning af nøgler ligesom
det giver anledning til utryghed hos både borgere og medarbejdere og merudgifter.
Det nuværende nøglesystem kan udskiftes med elektroniske dørlåse, hvor medarbejderne kan anvende enten
et elektronisk nøglekort eller en elektronisk nøgle på mobiltelefonen til at låse sig ind i borgerens hjem. Der er
minimum fire udbydere af elektroniske dørlåse på markedet og fælles for løsningerne er, at koder administreres
og kan spærres fra centralt hold.
Fordelene ved indførelse af elektroniske låse er bl.a. bedre sikkerhed for den enkelte borger. Det vil
eksempelvis være muligt at følge med i, hvem der har haft adgang til borgeren, samt give mulighed for hurtigt at
spærring og omkodning ved bortkomst. Systemerne er udformet så det ikke er synligt udefra, at boligen har et
kommunalt låsesystem.
Også medarbejderne opnår en bedre sikkerhed, da de vil kunne dokumentere, at de har besøgt borgeren.
De elektroniske dørlåse giver desuden mulighed for at personer, der alene har brug for adgang til en
borger i forbindelse med nødstilfælde f.eks. vagtlæge eller ambulancereddere via en sms kan få adgang til
borgerens hjem.
Der ønskes investering i elektroniske dørlåse til ca. 450 låseenheder (estimeret 1,5 mio. kr.)
Dertil kommer forventede årlige driftsudgifter på ca. 125.000 kr. årligt. Effektiviseres med samme beløb kr. 125.000.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

1.500

0

0

0

125
-125

125
-125

125
-125

125
-125

1.500

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
anlæg
532
5.32
I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
1.500.000
0
0
125.000
125.000
125.000
-125.000
-125.000
-125.000
1.500.000
0
0

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

9

2017
0
125.000
-125.000
0

Fagudvalg:

Ældre- og Handicap

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-11

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

8. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Sundhed, forebyggelse og rehabilitering
Forslag (overskrift): Etablering af sundhedscenter
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Kommunerne står generelt overfor en ny stor udfordrende opgave i at implementere det nære sundhedsvæsen.
Et sundhedscenter kan understøtte Kerteminde Kommunes sundhedsfremmende, forebyggende og
rehabiliterende indsatser.
Der er i budget 2013 afsat 1 mio. kr. til forprojektering vedr. rehabiliterings-/sundhedscenter.
Anlægsudgifter:
Etablering af et sundhedscenter kan ske i flere faser i forbindelse med etablering af en særskilt
rehabiliteringsenhed eller som selvstændigt anlæg.
Sammenbygning med rehabiliteringsenhed vil udover behovet for rehabiliteringspladser også kan imødekomme
behovet for ekstra plejeboliger samt skabe rammerne for en koordineret sundhedsfremmeindsats og
borgerrettet forebyggelse. (Se ÆHU-10) for nærmere beskrivelse af baggrunden for særskilt
rehabiliteringsenhed).
Sundhedscenter min. 1300 kvm. i alt.
Indeholder en bred række af kommunale og evt. regionale/private sundhedsfunktioner samt café og
borger/sundhedsinformation, f.eks.:
-

Børneterapeuter ca. 20 kvm.
Sundhedspleje ca. 125 kvm.
Sygeplejeklinik og forebyggende sygeplejersker ca. 100 kvm.
Tandpleje ca. 173 kvm.
Misbrugsbehandling ca. 30 kvm.
Sociallæge ca. 16 kvm.
Høreklinik ca. 16 kvm.
Sal til afholdelse af arrangementer ca. 200 kvm.
Møderum 4 stk. der kan bookes af f.eks. patientforeninger og andre brugere ca. 120 kvm.
Fællesfunktioner: Café, bemandet reception og informationsmaterialer ca. 200 kvm
Varmtvandsbassin ca. 250 kvm.
Regionale sundhedsaktører, f.eks. jordemoderkonsultation ca. 40 kvm.
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Derudover evt. private sundhedsaktører.
Et kombineret rehabiliterings- og sundhedscenter svarer til minimum 3100 kvm.
Forventet kvadratmeter pris er ca. 22.000 kr. inkl. moms uden beregning for evt. varmtvands-bassin. Hertil
kommer udgifter til evt. grundkøb, ingeniørrådgivning og velfærdsteknologi.
Samlet anlægsudgift til sundhedscenter (overslag 28.600.000 kr.).

Driftsudgifter sundhedscenter:
De samlede ekstra årlige driftsudgifter for etablering af et sundhedscenter er estimeret til 2 mio. kr. årligt.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

28.600

28.600

2014

2016

2017

0

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Der henvises til BS-05.

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

12

2017

Fagudvalg:

Ældre- og Handicap

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-16

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

8. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Pleje
Forslag (overskrift): Renovering af Lindhøj Plejecenter
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau):

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Voksenforvaltningen har i forbindelse med kommuneplanrevision 2013 udarbejdet en handlingsplan for
plejeboliger og dagtilbud 2020. (bilag 1)
Der rådes for nuværende over 198 plejeboliger i Kerteminde Kommune. En fremskrivning med udgangspunkt i
øget rehabiliteringsstrategi og ændret efterspørgselsmønster blandt borgerne forventes et behov for plejeboliger
i 2020 på samlet 215 boliger svarende til et stigning på 17 pladser.
Etablering af en særskilt rehabiliteringsenhed vil medføre, at der frigives 17 boliger på Lindhøj Plejecenter, som
vil imødekomme det forventede øgede behov efter plejeboligpladser frem til 2020.
Det forudsætter renovering af Lindhøj Plejecenter med henblik på at sikre institutionens generelle
vedligeholdelse, samt at institutionen er tidssvarende og kan imødekomme borgernes behov.
Udgiften vil estimeret anslå 2 mio. kr.

Driftsudgifter plejeboliger på Lindhøj Plejecenter:
De 17 frigivne boliger renoveres og etableres som plejeboliger.
Driftsudgiften forventes at andrage 8.500.000 kr. årligt.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2.000

2.000

2014

2016

2017

0

0

0

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

14

2017

Fagudvalg:

Ældre- og Handicap

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-01

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

8. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

X

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Pleje
Forslag (overskrift): Rotocare senge på plejecentre
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
X Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 05.32.32

X

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Med støtte fra Innovationspuljen er i 2012 gennemført afprøvning af RotoCare senge på tre plejecentre.
Yderligere investering i Rotocare senge på plejecentrene forventes at kunne give en gennemsnitlig årlig
besparelse på 40.000 kr. per RotoCare seng.
Der er foretaget analyse på samtlige plejecentre for at identificere, hvilke borgere, der forventes at kunne
profitere af en RotoCare seng.
Sundhed og Pleje råder allerede over 2 RotoCare senge, der flyttes til Rehabiliteringsenheden. Sengene i
Rehabiliteringsenheden har en vigtig funktion i rehabiliteringsprocessen og i forhold til hurtig vurdering og
afklaring af, hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der er relevante i forhold til den enkelte borger, men
forventes ikke at kunne medføre en besparelse.
På baggrund af ovenstående investeres i 15 RotoCare senge.
Dette forventes at medføre en gennemsnitlig forventet besparelse på 40.000 kr. per seng per år svarende til en
årlig forventet besparelse på 600.000 efter investering og implementering.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-600

-600

-600

-600

-600

-600

-600

-600

2014

2015
-1,7
-600

2016
-1,7
-600

2017
-1,7
-600

-1,7
-600

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
532.

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-600.000
-600.000
-600.000

I alt

-600.000

-600.000

-600.000

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

16

2017
-600.000

-600.000

Fagudvalg:

Ældre- og Handicap

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-02

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

8. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%

x

Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Pleje
Forslag (overskrift): Ændring af arbejdsgange på forflytningsområdet
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 05.32.32

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Forflytning af borgere er en arbejdsopgave, der typisk varetages flere gange dagligt af medarbejdere i
hjemmeplejen og på plejecentre. Forflytninger er tidskrævende, da de fleste forflytninger varetages af to
medarbejdere. Borgerne forflyttes ca. 6 gange på en dag.
I Kerteminde Kommune modtager 13 borgere i hjemmeplejen, ude hjælp til forflytning med hjælpemidler af 2
medarbejdere. Forflytning med to medarbejdere foregår enten med loftslift eller mobillift.
Et ABT-projekt under Servicestyrelsen har gennem indførelse og anvendelse af loftslifte, højde-indstillelige
toilet-/badestole samt intensiv uddannelsesindsats og hensigtsmæssig organisering opnået at ca. 60 % af
forflytningerne kan varetages af en medarbejder. Projektet viser, at der er et forbedringspotentiale i
kommunerne både i forhold til at kunne frigive tid hos medarbejderne og i forhold til at forbedre medarbejdernes
arbejdsgange i forflytningssituationerne.
I Hjemmeplejen Ude vil ca. 8 borgere kunne forflyttes med hjælp fra én medarbejder efter en indsats med
investering i hjælpemidler, uddannelse og omorganisering. Ved hver af disse 8 borgere vil der kunne spares ca.
4 timer pr. borger pr. uge. Svarende til i alt -500.000 kr. pr. år.
Der ønskes sideløbende investering i elektriske højdeindstillelige toilet-/badestole samt evt. glidevendeunderlag til anvendelse sammen med loftlifte. Desuden skal der investeres i uddannelse i ny forflytningsprocedure. Svarende til i alt 100.000 kr. pr. år.
På plejecentrene påtænkes det at investere i 15 RotoCare senge for på den måde at kunne spare ca. 40.000 kr.
pr. RotoCare seng. På den baggrund er der udarbejdet en spareblok ÆHI-01 2014 på 600.000 kr.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

2014

2015

-1,43
-500.000

-1,43
-500.000

2016

2017

-1,43
-500.000

-1,43
-500.000

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
532 202 10-05
532 352 10-01
535108 29-00
I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
100.000
100.000
100.000
-400.000
-400.000
-400.000

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
-250.000
-250.000
100.000
-400.000

Fagudvalg:

Ældre- og Handicap

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-03

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

8. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Pleje
Forslag (overskrift): Hverdagsrehabilitering Ude
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 05.32.32

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Det gennemsnitlig antal visiterede timer pr. borger i Munkebo er faldet i både 2010, 2011 og 2012, hvor det frem
til 2011 steg i henholdsvis Kerteminde og Langeskov. Antallet af visiterede borgere har i samme periode været
stort set uændret.
En stor del af årsagen til faldet i gennemsnitlig visiteret tid pr. borgere tilskrives den rehabiliterende indsats.
Visiterede timer inkl. frit valg
2009 2010
Munkebo
3,33
2,90
Kerteminde
2,64
2,84
Langeskov
2,77
2,91
I alt
2,91
2,88

2011
2,70
3,13
2,95
2,94

2012
2,12
2,66
2,55
2,44

Gennemsnitlig visiterede timer pr. borger 2009 -2012 fordelt på områder
Kilde: Uniq Omsorg

Munkebo
Kerteminde
Langeskov
I alt

2009
281
333
220
834

2010
276
342
217
835

2011
281
330
211
822

2012
343
365
248
956

Gennemsnitlig antal visiterede borgere 2009 -2012 fordelt på områder
Kilde: Uniq Omsorg

I 2011 blev den hverdagsrehabiliterende indsats i hjemmeplejen ude i Munkebo intensiveret med en reduktion
på 550.000 kr.
I 2012 blev implementering af samme hverdagsrehabiliteringsindsats igangsat i Kerteminde og Langeskov, hvor
der blev reduceret med 275.000 hvert sted - i alt 550.000 kr.
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I 2013 er der desuden gennemført en besparelse på hverdagsrehabilitering ude på 500.000 kr., der er fordelt i
den nye organisation på Nord Ude og Syd Ude med 250.000 kr. hvert sted.
I 2014 forventes det, at udviklingen fortsætter, så det bliver muligt at spare yderligere 300.000 kr., fordelt med
150.000 kr. hvert sted i Nord Ude og Syd Ude.
Den samlede rehabiliterende indsats har til formål at mindske, udskyde og forebygge behovet for varig
kompenserende hjælp via fastholdelse og forbedring af borgernes funktionsniveau.
Formålet er ligeledes, at borgernes livskvalitet øges ved at borgere anvender egne ressourcer og
udviklingsmuligheder og dermed har mulighed for at bevare livet på egne betingelser længst mulig.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

2014

2015
-1,00
-300

2016
-1,00
-300

2017
-1,00
-300

-1,00
-300

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
532 202 10-05
532 352 10-01

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000

I alt

-300.000

-300.000

-300.000

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
-150.000
-150.000
-300.000

09. Handicap og psykiatripolitik
( i kr. 1.000)
Overslagsår 01 - fremskrevet

2014
2015
2016
2017
113.558 113.580 113.580 113.580

I alt

113.558 113.580 113.580 113.580

Tekniske ændringer allerede vedtaget af
byrådet

Tekniske blokke: Lovændringer:
ÆHU-04 Høreapparater
Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi
ÆHU-07 Overgangssager fra 18 år
ÆHU-08 Tilretning mellemkommunale indtægter
BS-11 Mindre udgifter til SFO-befordring efter
§41merudgiftsydelser
Tekniske blokke efter juni
BS-23 Øget refusion vedr. merudgiftsydelser
ÆHU-09 Overgangssager over 18 år (endelig)
BS-30 Anbringelser - handicap

-3.416

-3.416

-3.416

-3.416

1.900
756

1.900
756

1.900
756

1.900
756

-200

-200

-200

-200

-955
5.320
500

-955
5.320
500

-955
5.320
500

-955
5.320
500

3.905

3.905

3.905

3.905

-400
-700

-400
-700

-400
-700

-400
-700

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-2.590
0

-2.590
559

-2.590
2.008

-2.590
2.008

-1100

-1100

-1100

-1100

Tekniske ændringer efter
budgetseminaret den i september

Basisbudget
Spareblokke 1,5 %
ÆHU-13 Nedlæggelse af afklarende botilbud
ÆHU-14 Optimering af indsats - bofællesskaber

Spareblokke i alt:
Ønske blokke:

Ønskeblokke i alt
Effektiviseringsblokke:
ÆHU-12 Eksterne botilbud nedsættes
ÆHU-15 Etablering af 11 boliger til yngre handic.

Effektiviseringsblokke i alt :
Reduktioner og ønsker i alt (R):

1

Fagudvalg:

Ældre- og handicap

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-13

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

8. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Handicap- og psykiatri
Forslag (overskrift): Nedlæggelse af afklarende botilbud Solbakken
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 01.01.2014
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
X Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
X Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 05.38.59

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Sted: 559.013
Botilbuddet består af en 4 værelses lejlighed med 2 separate værelser til unge sindslindende, som afklares og
optrænes i forhold til i videst muligt omfang at kunne mestre dagligdagen på egen hånd efter et ophold i
botilbuddet. Der vurderes ikke længere at være behov for et afklarende botilbud i samme grad som tidligere,
idet borgerne i højere grad ydes støtte i eget hjem.
Der er 3 personaler tilknyttet botilbuddet, som dels yder støtte til de unge i botilbuddet og dels yder støtte til
unge i eget hjem. Det foreslås at den ene stilling nedlægges og de øvrige 2 stillinger sammenlægges med
Nymarkens støttecenter, således at personalet skal kører ud her fra.
I dag er der personaledækning til kl. 22.00 hver dag, det foreslås at dette ændres til kl. 20.00.
Besparelsen vil i alt udgøre kr. 400.000.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

2014

2015
-0,86
-252

2016
-0,86
-252

2017
-0,86
-252

-0,86
-252

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
559

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-400.000
-400.000
-400.000

I alt

-400.000

-400.000

-400.000

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

3

2017
-400.000

-400.000

Fagudvalg:

ÆHU

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-14

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

13. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Handicap og psykiatri
Forslag (overskrift): Optimering af indsats på bofællesskaber
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 05.38.52

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
En 37 timers pædagogstilling på Briggen genbesættes ikke:
En 30 timers pæd. stilling på Fregatten genbesættes ikke:
En pæd. flex på 37 timer (50 pct) på Briggen afskediges:
I alt
Øgede vikar udgifter
Samlet besparelse fra 2014 og fremefter

330.000 kr.*
240.000 kr.**
144.000 kr ***
714.000 kr
-14.000 kr
700.000 kr

* Besparelsen findes ved, at omrokere en hjemmevejleder fra Varebørsen til Briggen til dækning af den
manglende stilling. Varebørsen er under udvidelse fordi der kommer nye beboere med særligt komplekse
behov. Med det øgede personaleantal kan opnås en rationaliseringsgevinst i vagtplanen.
** Personaledækning reduceres i fælleshuset, Briggen om morgenen (kl. 8.00 til kl. 12) Erfaringsmæssigt kan
det konstateres, at der her er det mindste kontaktbehov blandt borgerne. Borgerne kan i akuttilfælde kontakte
de pædagoger, der er udekørende. De overskydende timer kan derved overføres fra Briggen
til Fregatten til delvis dækning af de manglende 30 timer.
*** Flexjobberen svarer reelt til en 25 timers stilling. Besparelsen opnås ved en mindre bemanding i weekender
og ved en mindre omlægning af nattevagt på Briggen. Der er betydeligt mindre uro i området omkring Briggen
end tidligere og det vil derfor være en mulighed.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-700

-700

-700

-700

-700

-700

-700

-700

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
552

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-700.000
-700.000
-700.000

I alt

-700.000

-700.000

-700.000

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

5

2017
-700.000

-700.000

Fagudvalg:

Ældre- og Handicap

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-12

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

5. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Handicap og psykiatri m.m.
Forslag (overskrift): Udgift til eksterne botilbud nedsættes
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
Slutdato:
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
Anlæg:
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Afledt drift af anlæg:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
x
Konto (funktion 3. niveau): 05.38.50 og 05.38.52
Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser – herunder serviceniveau):
Optimere indsats på at skabe lokale tilbud til målgrupper, som modtager sociale bo- og aktivitets og
samværstilbud udenfor KK . Intensivere indsats om hjemtagelse af tilbud og forebyggelse af nye anbringelser
indgår i denne effektiviseringsblok.
Kompetenceudvidelse og effektivisering af egne tilbud. Der er i forslaget indlagt en normeringsændring på
bofællesskaberne svarende til nettoudvidelse på 1,700.000 kr.(to vagtlag) og dermed en serviceudvidelse for at
kunne tilgodese et øget behov hos borgere (svarende til 4½ medarbejder)
Konkretisering:
3 udflytninger fra egne bofællesskaber
- 600.000 kr.
3 hjemtagelser (planlagte til 2014)
- 3.600.000 kr.
Boligerne er der og normeringen tilrettes et øget behov. Aktivitets- og samvær tilføres 250.000 kr. til dækning af
de tre borgeres behov.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

1.950
- 4.540
- 2.590

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

1.950
- 4.540
- 2.590

2015

4,5
1.950

4,5
1.950

2016

2017

1.950
- 4.540
- 2.590

2016

1.950
- 4.540
- 2.590

2017

4,5
1.950

4,5
1.950

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
550.005.48-50
552.402.10-07
559.010.47-03
559.601.10-06

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-4.290.000
-4.290.000
-4.290.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
-250.000
-250.000
-250.000
250.000
250.000
250.000

I alt

-2.590.000

-2.590.000

-2.590.000

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

7

2017
-4.290.000
1.700.000
-250.000
250.000
-2.590.000

09. Handicap og psykiatripolitik
( i kr. 1.000)
Overslagsår 01 - fremskrevet

2014
2015
2016
2017
113.558 113.580 113.580 113.580

I alt

113.558 113.580 113.580 113.580

Tekniske ændringer allerede vedtaget af
byrådet

Tekniske blokke: Lovændringer:
ÆHU-04 Høreapparater
Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi
ÆHU-07 Overgangssager fra 18 år
ÆHU-08 Tilretning mellemkommunale indtægter
BS-11 Mindre udgifter til SFO-befordring efter
§41merudgiftsydelser
Tekniske blokke efter juni
BS-23 Øget refusion vedr. merudgiftsydelser
ÆHU-09 Overgangssager over 18 år (endelig)
BS-30 Anbringelser - handicap

-3.416

-3.416

-3.416

-3.416

1.900
756

1.900
756

1.900
756

1.900
756

-200

-200

-200

-200

-955
5.320
500

-955
5.320
500

-955
5.320
500

-955
5.320
500

3.905

3.905

3.905

3.905

-400
-700

-400
-700

-400
-700

-400
-700

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

-2.590
0

-2.590
559

-2.590
2.008

-2.590
2.008

-1100

-1100

-1100

-1100

Tekniske ændringer efter
budgetseminaret den i september

Basisbudget
Spareblokke 1,5 %
ÆHU-13 Nedlæggelse af afklarende botilbud
ÆHU-14 Optimering af indsats - bofællesskaber

Spareblokke i alt:
Ønske blokke:

Ønskeblokke i alt
Effektiviseringsblokke:
ÆHU-12 Eksterne botilbud nedsættes
ÆHU-15 Etablering af 11 boliger til yngre handic.

Effektiviseringsblokke i alt :
Reduktioner og ønsker i alt (R):

1

Fagudvalg:

Ældre- og handicap

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-13

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

8. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Handicap- og psykiatri
Forslag (overskrift): Nedlæggelse af afklarende botilbud Solbakken
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 01.01.2014
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
X Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
X Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 05.38.59

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Sted: 559.013
Botilbuddet består af en 4 værelses lejlighed med 2 separate værelser til unge sindslindende, som afklares og
optrænes i forhold til i videst muligt omfang at kunne mestre dagligdagen på egen hånd efter et ophold i
botilbuddet. Der vurderes ikke længere at være behov for et afklarende botilbud i samme grad som tidligere,
idet borgerne i højere grad ydes støtte i eget hjem.
Der er 3 personaler tilknyttet botilbuddet, som dels yder støtte til de unge i botilbuddet og dels yder støtte til
unge i eget hjem. Det foreslås at den ene stilling nedlægges og de øvrige 2 stillinger sammenlægges med
Nymarkens støttecenter, således at personalet skal kører ud her fra.
I dag er der personaledækning til kl. 22.00 hver dag, det foreslås at dette ændres til kl. 20.00.
Besparelsen vil i alt udgøre kr. 400.000.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

2

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

2014

2015
-0,86
-252

2016
-0,86
-252

2017
-0,86
-252

-0,86
-252

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
559

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-400.000
-400.000
-400.000

I alt

-400.000

-400.000

-400.000

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

3

2017
-400.000

-400.000

Fagudvalg:

ÆHU

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-14

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

13. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Handicap og psykiatri
Forslag (overskrift): Optimering af indsats på bofællesskaber
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 05.38.52

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
En 37 timers pædagogstilling på Briggen genbesættes ikke:
En 30 timers pæd. stilling på Fregatten genbesættes ikke:
En pæd. flex på 37 timer (50 pct) på Briggen afskediges:
I alt
Øgede vikar udgifter
Samlet besparelse fra 2014 og fremefter

330.000 kr.*
240.000 kr.**
144.000 kr ***
714.000 kr
-14.000 kr
700.000 kr

* Besparelsen findes ved, at omrokere en hjemmevejleder fra Varebørsen til Briggen til dækning af den
manglende stilling. Varebørsen er under udvidelse fordi der kommer nye beboere med særligt komplekse
behov. Med det øgede personaleantal kan opnås en rationaliseringsgevinst i vagtplanen.
** Personaledækning reduceres i fælleshuset, Briggen om morgenen (kl. 8.00 til kl. 12) Erfaringsmæssigt kan
det konstateres, at der her er det mindste kontaktbehov blandt borgerne. Borgerne kan i akuttilfælde kontakte
de pædagoger, der er udekørende. De overskydende timer kan derved overføres fra Briggen
til Fregatten til delvis dækning af de manglende 30 timer.
*** Flexjobberen svarer reelt til en 25 timers stilling. Besparelsen opnås ved en mindre bemanding i weekender
og ved en mindre omlægning af nattevagt på Briggen. Der er betydeligt mindre uro i området omkring Briggen
end tidligere og det vil derfor være en mulighed.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

4

x

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-700

-700

-700

-700

-700

-700

-700

-700

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
552

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-700.000
-700.000
-700.000

I alt

-700.000

-700.000

-700.000

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

5

2017
-700.000

-700.000

Fagudvalg:

Ældre- og Handicap

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ÆHU-12

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

5. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Handicap og psykiatri m.m.
Forslag (overskrift): Udgift til eksterne botilbud nedsættes
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
Slutdato:
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
Anlæg:
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Afledt drift af anlæg:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
x
Konto (funktion 3. niveau): 05.38.50 og 05.38.52
Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser – herunder serviceniveau):
Optimere indsats på at skabe lokale tilbud til målgrupper, som modtager sociale bo- og aktivitets og
samværstilbud udenfor KK . Intensivere indsats om hjemtagelse af tilbud og forebyggelse af nye anbringelser
indgår i denne effektiviseringsblok.
Kompetenceudvidelse og effektivisering af egne tilbud. Der er i forslaget indlagt en normeringsændring på
bofællesskaberne svarende til nettoudvidelse på 1,700.000 kr.(to vagtlag) og dermed en serviceudvidelse for at
kunne tilgodese et øget behov hos borgere (svarende til 4½ medarbejder)
Konkretisering:
3 udflytninger fra egne bofællesskaber
- 600.000 kr.
3 hjemtagelser (planlagte til 2014)
- 3.600.000 kr.
Boligerne er der og normeringen tilrettes et øget behov. Aktivitets- og samvær tilføres 250.000 kr. til dækning af
de tre borgeres behov.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

1.950
- 4.540
- 2.590

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

1.950
- 4.540
- 2.590

2015

4,5
1.950

4,5
1.950

2016

2017

1.950
- 4.540
- 2.590

2016

1.950
- 4.540
- 2.590

2017

4,5
1.950

4,5
1.950

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
550.005.48-50
552.402.10-07
559.010.47-03
559.601.10-06

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-4.290.000
-4.290.000
-4.290.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
-250.000
-250.000
-250.000
250.000
250.000
250.000

I alt

-2.590.000

-2.590.000

-2.590.000

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

7

2017
-4.290.000
1.700.000
-250.000
250.000
-2.590.000

11. Arbejdsmarkedspolitik
( i kr. 1.000)
Overslagsår 01 - fremskrevet

2014
2015
2016
2017
228.283 228.758 228.758 228.758

I alt

228.283 228.758 228.758 228.758

Tekniske ændringer allerede vedtaget af
byrådet
Tekniske blokke: Lovændringer:
Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi
ARB T. 01 Gennemgang af budget Sygedagpenge
ARB T. 02 Gennemgang af budget Ressourceforløb
ARB T 03 Gennemgang af budget - Seniorjob til
personer over 55 år.
Tekniske blokke efter juni
ARB T 04 Gennemgang af budget - Kontanthjælp
til flygtninge
ARB T 05 Gennemgang af budget - Kontanthjælp
og aktivering
ARB T 06 Kontanthjælpsreform
ARB T 07 Gennemgang af budget - Forsikrede
ledige
ARB T 08 Gennemgang af budget
Uddannelsesydelse
ARB T 09 Gennemgang af budget - Revalidering

-2.900

-2.900

-2.900

-2.900

5.444

5.444

5.444

5.444

8.300

8.300

8.300

8.300

2.426

2.426

2.426

2.426

5.189
-1.100

5.189
-4.600

5.189
-4.100

5.189
-4.700

-17.945

-17.945

-17.945

-17.945

10.421

10.421

10.421

10.421

-1.228
-1.586

-1.228
-1.586

-1.228
-1.586

-1.228
-1.586

-404

-404

-404

-404

2.068
1.249
-3.510

2.068
1.249
-3.510

2.068
1.249
-3.510

2.068
1.249
-3.510

ARB T 10 Gennemgang af budget - Fleksjob
ARB T 11 Gennemgang af budget Ledighedsydelse
ARB T 12 Gennemgang af budget
Ressourceforløbsydelse
ARB T 13 Beskætigelsesinsats under driftsloft
ARB T 14 Diverse indsatsområder

Tekniske ændringer efter
budgetseminaret den i september

Basisbudget

234.707 231.682 232.182 231.582

Spareblokke 1,5 %
ARB-01 Forsikrede ledige
ARB-02 Sygedagpengemodtagere

-750
-1.150

-750
-1.150

-750
-1.150

-750
-1.150

Spareblokke i alt:
Ønske blokke:

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

1

11. Arbejdsmarkedspolitik
( i kr. 1.000)

2014

2015

2016

2017

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

Ønskeblokke i alt
Effektiviseringsblokke:

Effektiviseringsblokke i alt :
Reduktioner og ønsker i alt (R):

2

Fagudvalg:

Arbejdsmarkedsudv.

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ARB-01

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

6. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

X

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Arbejdsmarked
Forslag (overskrift): Effektivisering samtaleforløb forsikrede ledige
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
x
Konto (funktion 3. niveau): 05.57.78

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Effektivisering er et generelt krav i Kerteminde Kommune. Ved fokus på individuelle samtaler og et tættere
samarbejde med A-kasser omkring 1. samtaler, forventes at flere forsikrede ledige kommer i job indenfor de
første 3 måneder af ledighedsperioden. Den tættere og mere individuelle opfølgning forventes at give en øget
effekt på 3 % indenfor den første ledighedsperiode, hvorved færre bliver langtidsledige.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

3

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

- 750

- 750

- 750

- 750

- 750

- 750

- 750

- 750

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
578.040.52-03

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
- 750.000
- 750.000
- 750.000

- 750.000

I alt

- 750.000

- 750.000

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

4

2017
- 750.000

- 750.000

Fagudvalg:

Arbejdsmarkedsudv.

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ARB-02

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

6. maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

X

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde: Arbejdsmarked
Forslag (overskrift): Effektivisering af indsats for sygedagpengemodtagere
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
x
Konto (funktion 3. niveau): 05.57.71

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Effektivisering er et generelt krav i Kerteminde Kommune. Sygedagpengeområdet skal ses i et bredere fagligt
perspektiv målrettet de vedtagne politikker og de nye reformer på arbejdsmarkedsområderne. Med fokus på den
organisatoriske, den faglige og den borgeroplevede kvalitet, samarbejdet med de praktiserende læger og
indførelse af visiterende 1. gangs samtaler med sundhedsfaglig sagsbehandler straks efter modtagelse af
sygemelding i forvaltningen, forventes en afkortning af sagsbehandlingstiden med gennemsnitlig 2 uger pr. sag

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

5

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

450
- 1.600
- 1.150

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2016

450
- 1.600
- 1.150

2015
1
450

2017

450
- 1.600
- 1.150

2016

450
- 1.600
- 1.150

2017

1
450

1
450

1
450

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
571.104.10-03
571.100.06-09
I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
450.000
450.000
450.000
- 1.600.000
- 1.600.000
- 1.600.000
- 1.150.000

- 1.150.000

- 1.150.000

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

6

2017
450.000
- 1.600.000
- 1.150.000

12. Politisk organisation og beredskab
( i kr. 1.000)
Overslagsår 01 - fremskrevet

2014
2015
2016
2017
12.275 12.228 12.228 12.228

I alt

12.275 12.228 12.228 12.228

Tekniske ændringer allerede vedtaget af
byrådet

Tekniske blokke: Lovændringer:

Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi

ØKU. 13 Politisk organisation - Kommisioner,
råd og nævn:
Kredsråd - der afsættes ikke budget hertil.

-53

-53

-53

-53

ØKU. 12 Politisk organisation - byråd:
- Spareblok fra budget 2013 - Ændring af
antal byrådsmedlemmer fra 25 til 21. Udgår
(335.400 kr. pr. år)
- Basisbudget - justering jf. budgetopf. 2013
m.v. (150.700 kr. i 2014)
- Introduktion nyt byråd (25 *4.000 kr. =
100.000 kr.)
- Nyt It (25 * 10.000 kr. = 250.000 kr.)

836

168

168

168

Tekniske blokke efter juni

Tekniske ændringer efter
budgetseminaret den i september

Basisbudget

13.058 12.343 12.343 12.343

Spareblokke 1,5 %

Spareblokke i alt:
Ønske blokke:

0

1

0

0

0

12. Politisk organisation og beredskab
( i kr. 1.000)
ØKU.14: Folkeoplysningsudvalg:
Genindførelse af formandshonorar.

2014

2015

2016

2017

30

30

30

30

0

0

0

0

Ønskeblokke i alt
Effektiviseringsblokke:

Effektiviseringsblokke i alt :
Reduktioner og ønsker i alt (R):

2

Fagudvalg:

Økonomiudvalg

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ØKU.14

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

17.maj 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
12. Politisk organisation og Beredskabspolitik
Forslag (overskrift):
Folkeoplysningsudvalg – Genindførsel af formandshonorar fra 2014
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 01.01.2014
Slutdato:
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
x
Anlæg:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Afledt drift af anlæg:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 06.42.42 gr. 028 Folkeoplysningsudvalg
Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Folkeoplysningsudvalg:
Jf. drøftelse efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde 15/5-2013 forslag om at genindføre formandshonorar som
ellers er besparet væk fra 2014 jf. budget 2013 spareforslag ØKU.10.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

3

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

30

30

30

30

30

30

30

30

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
642.028.10-03

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
30
30
30

I alt

30

30

30

Journaloplysninger
Sagsid:

440-20138635

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

4

2017
30

30

13. Administrativ organisation mv.
( i kr. 1.000)
Overslagsår 01 - fremskrevet

2014
2015
2016
2017
119.188 118.227 116.156 116.156

I alt

119.188 118.227 116.156 116.156

Tekniske ændringer allerede vedtaget af
byrådet

ØKU.11 Økonomiforvaltning:
Borgerservice - Kontaktcenter og
Borgerservice 1 sted. Spareforslag ØKU.11
fra budget 2013.
Budgetopf. 0-2013: Nyt system KMDklientbetaling fra 1/1-2013 - årlig drift.

321

321

321

321

60

60

60

60

395

130

130

130

250

250

250

250

ØKU.09 Børn og Ungeforvaltning:
2 Projektstillinger i familieafdelingen
fortsættelse efter 2013 med fortsat
finansiering fra kt. 5 (BS.16).

850

850

850

850

ØKU.15 Børn og Ungeforvaltning: 2 stillinger i 2årig periode fra 2013 til 2015

810

405

-277

-277

-277

-277

71

71

71

71

26

1.863
26

1.863
26

26

233

233

233

1.290

1.290

1.290

Tekniske blokke: Lovændringer:
Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi

Allerede indberettet
Fejlrettelse - tidligere vedtaget ej
indberettet(modsvares af område 05.28.21)

Tekniske blokke efter juni
BS.19 - Besparelse på kt. 6 - konsekvens af
tilsynsreform - fra 1. januar 2014 træder nye
Sociale tilsyn i kraft. Besparelsen modsvares af
at udgiften fremover afholdes på kt. 5
ØKU.20 Kantiner Rådhuse - tilretning af
basisbudget.
ØKU.25 Sammenlægning af adm. Funktioner - 1
rådhus - indregnede besparelser (afledt drift)
rykkes 1 år.
ØKU.26 Rettelse af budgetal - Tolkebistand
ØKU.30 Familieafdelingen - vagtordning som del
af Beskyttelsespakke til børn og unge mod
overgreb - (DUT-kompensation)

ØKU.24 Voksenforvaltningen - Ny
førtidspensionsreform (også ÆHU)
Tekniske ændringer efter
budgetseminaret den i september
Basisbudget

1.290

122.984 123.449 120.973 119.110

Spareblokke 1,5 %
ØKU. 10 Administrativ organisation - mindre
åbningstid på rådhusene - fredagslukning for
borgerhenvendelser - personlige og
telefoniske.

-400
1

-400

-400

-400

Spareblokke i alt:
Ønske blokke:
ØKU. 07 Miljø- og Kulturforvaltning:
Miljøsagsbehandling servicering af
erhvervsudvikling
ØKU. 08 Stab: 2 stillinger til ekstern
udvikling og 1 stilling til intern udvikling som
finansieres via innovationspuljen.
ØKU.23 Digitalisering - opfølgning og
fremtidige mål
Ønskeblokke i alt
Effektiviseringsblokke:
Effektiviseringsblokke i alt :
Reduktioner og ønsker i alt (R):

2

0

0

0

0

600

600

600

600

1.200

1.200

1.200

1.200

3.300
5.100

2.600
4.400

2.600
4.400

2.600
4.400

5.100

4.400

4.400

4.400

Fagudvalg:

Økonomiudvalg

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ØKU.10

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

16.05.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
13. Administrativ organisation
Forslag (overskrift):
Mindre åbningstid på rådhusene – fredagslukning for borgerhenvendelser - personlige og telefoniske.
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 01.01.2014
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 06.45

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Forslag: Fredagslukning for borgerhenvendelser – personlige og telefoniske.
Den nuværende åbningstid for borgerne kan nedsættes med 1 dag. Der vil herefter kun være åbent for borgere
3 dage om ugen.
Det bemærkes, at borgere som har brug for kontakt med hjemmeplejen ikke berøres af dette forslag. Disse
henvendelser går ikke via rådhuset.
Det vurderes at der kan spares 1 stilling svarende til en årlig udgift på 400.000 kr. ved at nedsætte åbningstiden
med 1 dag.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

3

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

2014

2015
1,00
-400

2016
1,00
-400

2017
1,00
-400

1,00
-400

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-400,0
-400,0
-400,0

I alt

-400,0

-400,0

-400,0

Journaloplysninger
Sagsid:

440-20138635

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

4

2017
-400,0

-400,0

Fagudvalg:

Økonomiudvalg

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ØKU.07

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

16.05.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

23.05. + 24.05 + 15.08

Spor 2 - effektivisering -1,0%

x

Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
13. Administrativ organisation.
Forslag (overskrift):
Miljø- og Kulturforvaltningen – normeringsudvidelse med 1 fuldtidsstilling
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 01.01.2014
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 06.45.55- Miljøbeskyttelse

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Miljø- og Kulturforvaltningen:
Normeringsudvidelse med 1 stilling til øget miljøsagsbehandling specielt i forbindelse med servicering af
erhvervsudvikling.
Miljø- og Kulturforvaltningen har i årene 2011-2013 været udvidet med en midlertidig ansat miljøsagsbehandler
for at sikre at de lovpligtige miljøtilsyn blev gennemført, samtidig med at den faste stab af miljøsagsbehandlere
varetog arbejdet med VVM-redegørelser og miljøscreening i de store projekter og komplicerede lokalplaner,
eksempelvis Odense Havneudvidelse, Golfbane, Havnerammelokalplan, togstation etc. Den frigjorte
medarbejder har i den forløbne periode desuden været bundet op på miljøgodkendelser af store virksomheder,
der har etableret sig i Lindø Industripark (Fayard, Bladt, LORC).
I dialogen om udvikling af vores erhvervsservice er det tydeligt at virksomhederne forventer hurtig og
professionel service vedrørende miljøgodkendelser, særlig i etableringsfasen og svartiderne på godkendelser er
en af de kommunale konkurrenceparametre når vi skal tiltrække nye virksomheder.
I Styregruppen for opfølgning på erhvervspolitikken er der peget på at virksomhederne ønsker en enkelt specifik
medarbejder til at varetage alle henvendelser i forbindelse med etablering – Én indgang for erhvervslivet. Dette
ønske kan vi med den nuværende bemanding opfylde men når den midlertidige stilling udløber ved årsskiftet vil
det ikke længere være muligt at friholde den relevante medarbejder fra de ordinære lovpligtige miljøtilsyn.
Opnormeringen ønskes derfor for at sikre en professionel og hurtig betjening af erhvervslivet på miljøområdet.
Den afledte konsekvens af dette vil være en større sikkerhed for at Kerteminde bliver valgt som placering for
fremtidigt erhvervs og at Lindø Industripark i særdeleshed får en kompetent kommunal samarbejdspartner.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

5

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

600

600

600

600

600

600

600

600

2014

2015
1,00

2016
1,00

2017
1,00

1,00

Øvrige bemærkninger
Den anførte driftsudgift er inkl. etableringsudgift til plads, it m.v.

Politisk behandling
Politisk udvalg

Dato

Økonomiudvalg

Kontonummer:
655.108.10-50
655.xxx.29-xx

21.05.2013

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016

I alt

600

600

600

Journaloplysninger
Sagsid:

440-20138635

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

6

2017

600

Fagudvalg:

Økonomiudvalg

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ØKU.08

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

16.05.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

05.08.2013, 15.08.2013

Spor 2 - effektivisering -1,0%

x

Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
13. Administrativ organisation mv.
Forslag (overskrift):
Stab – normeringsudvidelse med 2 fuldtidsstilling til ekstern udvikling og 1 fuldtidsstilling til intern udvikling –
finansieret via innovationspuljen.
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 01.01.2014
Slutdato:
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
x
Anlæg:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Afledt drift af anlæg:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 06.45.51 sted 400 Stab – 651.065 Fællesskretariatet
Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det begrænsede
økonomiske råderum er et grundvilkår som vil være der mange år frem. Konsekvensen har været et par år med
barske sparerunder og minimering af medarbejderstaben til et niveau, hvor Kerteminde Kommune nu ligger som
en af de kommuner i landet, med relativt færrest administrative medarbejdere.
Det udfordrer kommunens evne til at udvikle og nyskabe. Paradoksalt, da der aldrig har været mere behov for
udvikling, og da der er historisk mange udviklingsprojekter i gang i Kerteminde.
Derfor søges der om en normeringsudvidelse på 3 fuldtidsstillinger, der kan skabe, drive og implementere
udvikling i Kerteminde Kommune eksternt og internt. Formålet er at skabe en udvikling der, hvor kommunen får
den største langsigtede gevinst.
To stillinger til ekstern udvikling – Fundrasing & udviklingsprojekter
Der er mange spændende projekter i gang, som skal sikre en langsigtet udvikling i Kommunen:
Renæssancehavn, omdannelsen af havneområdet, etablering af togstop i Langeskov, etablering af golfbane,
Sybergland, ny badeanstalt & Det Maritime Hus, for bare at nævne nogen. Og udviklingen skal ikke stoppe med
det, men nye projekter vil kræve en ny samarbejdende tilgang. Erfaringerne viser, at mange af denne type
projekter kun kan gennemføres i tæt samarbejde med foreninger, borgere og ildsjæle. Det betyder, at vi som
kommune skal vende os til en mere udadvendt arbejdsform, hvor vi skal arbejde i helt nye grænseområder for,
hvornår noget er en kommunal opgave, og hvornår det er noget, der løses i lokalsamfundet. Samtidig vil det
finansielle grundlag for at kunne gennemføre en del af projekterne forudsætte medfinansiering fra private fonde
m.v.
For at kunne udvikle disse projekter og skabe det bedst mulige finansielle grundlag er der derfor behov for at
tilføre resurser til fundraising, projektudvikling, projektstyring m.v.

7

En stilling til intern udvikling – Helhedstænkning via organisation og HR
Fremtidens velfærd afhænger i høj grad af vores evne til politisk og ledelsesmæssigt at igangsætte og realisere
de fælles mål. Det skal vi gøre ved i langt højere grad at have blik for helheden i organisationen. Vi skal derfor
arbejde for at styrke Kerteminde Kommune som organisation, ved at udvikle og omsætte kommunens strategier
i aktivt samspil med direktionen samt øvrige ledere og medarbejdere. Med udgangspunkt i forretningens behov
skal der arbejdes med at effektivisere og understøtte kommunens kernefunktioner. Men arbejdet med
organisationen vil ikke bære frugt hvis der ikke samtidig arbejdes med menneskene i organisationen. Derfor er
arbejdet med HR, organisationen kultur mv. er vigtig brik i kommunens interne udvikling.
For at kunne arbejde helhedsorienteret med processer, kulturer, innovation og i netværk, er der derfor behov for
at tilføre resurser til intern udvikling.
Samlet lønomkostning:
1.800.000 kr.
Finansieringsforslag:
Den interne stilling finansieres via midlerne til innovationspuljen.
Netto udgift:
1,2 mio. kr. pr. år

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

2014

2015

3,00
1.800

3,00
1.800

2016

2017

3,00
1.800

3,00
1.800

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
651.610.10-06
670.315.49-03

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
1.800
1.800
1.800
-600
-600
-600

I alt

1.200

1.200

1.200

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

9

2017
1.800
-600
1.200

Fagudvalg:

Økonomiudvalg

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ØKU.23

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

12.8.2013, 15.8.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

x

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Administrativ organisation
Forslag (overskrift):
Digitalisering – opfølgning og fremtidige mål
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
x Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
x
Konto (funktion 3. niveau): 06.45.52 Fælles IT og telefoni

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

x

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):

Opfølgning på den Digitale handlingsplan for 12/13 samt opstilling af mål for 13/14

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 1.3.2012 den digitale handlingsplan for 12/13 for Kerteminde
kommune:

Mål for 2012/13
1. Digital ledelse - mobilisere kommunens ledere
2. Færdiggøre Kerteminde Kommunes handlingsplan for 2011/12 og overholde de centrale krav til
digitalisering
3. Opstille konkrete handleplaner på alle fagområder.
4. Inddrage Medarbejdere og borgere
5. Videreudvikle kommunens tekniske infrastruktur med henblik på sikker, hurtig(ere) og mobil tilgang
til IT-systemer alle døgnets timer.

I dette oplæg er der lavet en status på handleplanen og sat fokus på de steder, hvor der skal gøres en indsats
for at komme helt i mål med denne handleplan.
Der vurderes, at der skal ske en konsolidering af de igangsatte initiativer snarere end at lave nye initiativer i
2013 og 2014. Der skal fortsat være fokus på at leve op til de krav der sættes i statens fællesoffentlige
digitaliseringsplan og i KLs Kommunale digitaliseringsplan. Initiativerne i disse planer er særdeles omfattende.
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Økonomi:
Det vurderes, at der er behov for at afsætte ekstra midler allerede i 13 til følgende:
Udgifter i 2013:
3.3 udarbejde plan for overordnet netværk
3.4 Fornyelse af telefoni
3.7 Digitalisering af nyt byråd
IALT

Beløb ( kr.)
200.000
1.000.000
300.000
1.500.000

Udgifter i 2014:
Årlige udgifter
Merudgift til drift af servere
Indkøb af licenser
Etablering af HR/Intern udvikling (1 medarbejder)
IALT

2.000.000
500.000
600.000
2.600.000

Engangsudgifter
2. uddannelse af superbrugere og slutbrugere i forbindelse med
implementering af KMD OPUS
3.8 Implementering af kanalstrategi (uddannelsesinitiativer,
kompetenceafklaring, forretningsgange)
3.9 Fornyelse af hjemmeside
3.10 Borgernes selvbetjening (medfinansiering af udstyr)
3.16 Digital læring – Folkeskolen
IALT

700.000
250.000
500.000
250.000
7.000.000
7.700.000

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

2016

2017

7.000

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

3.300

2.600

2.600

2.600

10.300

2.600

2.600

2.600

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
Kt. 3 anlæg
drift

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
7.000
3.300

I alt

10.300

2.600

2.600

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

12

2017

2.600

14. Erhverv, bosætning og turismepolitik
( i kr. 1.000)
Overslagsår 01 - fremskrevet

2014
2015
2016
2017
21.114 20.755 20.755 20.755

I alt

21.114 20.755 20.755 20.755

Tekniske ændringer allerede vedtaget af
byrådet
Tekniske blokke: Lovændringer:
Tekniske blokke: Andre f.eks. Demografi
Tekniske blokke efter juni
ØKU.27 Film Fyn - ændring af tilskud p.g.a.
lavere sponsoratindtægter

94

ØKU.28 Turistkontoret - Begrænse udgifter til leje
af lokaler. Besparelse indregnet ved budget 2013
fra budget 2014 rykkes som konsekvens af
udskydelse af rådhusprojekt.

51

Basisbudget

205

21.259 20.960 20.755 20.755

Spareblokke 1,5 %
KF.02 Kultur- og Fritid - Budget - kirsebærfestival
udgår - indgår i pulje eventarrangementer
KF.03 Kultur- og Fritid - Ophør af pulje til
udbetaling af tilskud til eventarrangementer

Spareblokke i alt:
Ønske blokke:

-53

-53

-53

-53

-217

-217

-217

-217

0

0

0

0

0

0

0

0

Ønskeblokke i alt
Effektiviseringsblokke:

Effektiviseringsblokke i alt :
Reduktioner og ønsker i alt (R):

1

Fagudvalg:

Kultur og Fritid

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

KF.02

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

23. april 2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Erhverv, bosætning og turisme
Forslag (overskrift):
Særskilt budget vedr. tilskud Kirsebærfestival udgår, bliver en del af pulje eventarrangementer
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
X Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 03.35.64

X

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Kultur- og Fritidsudvalget har i dag pulje til udbetaling af tilskud til eventarrangementer.
I 2014 udgør puljen 217.000 kr.
I 2012 er der udbetalt 158.200 kr. i tilskud - blandt andet til:
 Sail Extreme
 Big Boat Challenge
 Fyn Rundt – bevaringsværdige skibe
 EM Par-speedway
 Tilskud Kirsebærfestival

Derudover er der budgetteret tilskud til henholdsvis Fjordens Dag kr. 70.300 og Kirsebærfestival kr. 51.900 kr.
Forslaget om reduktion af tilskud til Fjordens Dag blev behandlet i forbindelse med budget 2013 hvor der ikke
var stemning for fjernelse af tilskuddet.
Alternativ:
At afsat budget kr. 53.000 til udbetaling af tilskud til Kirsebærfestival fremadrettet indgår i pulje –
eventarrangementer.

KF.03 omhandler ophør af pulje til udbetaling af tilskud til eventarrangementer.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

2

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-53

-53

-53

-53

-53

-53

-53

-53

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
364.195.59-05

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-53
-53
-53

I alt

-53

-53

-53

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

3

2017
-53

-53

Fagudvalg:

Kultur og Fritid

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

KF.03

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

3/5-2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne herfor)
Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
Erhverv, bosætning og turisme
Forslag (overskrift):
Ophør af pulje til udbetaling af tilskud til eventarrangementer
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 2014
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
X Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 03.35 64

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):

Kultur og Fritidsudvalget har i dag pulje til udbetaling af tilskud til eventarrangementer.
Pulje udgør 217.000 kr. årligt
Fra puljen er der i 2012 blandt andet udbetalt tilskud til:






Sail Extreme
Big Boat Challenge
Fyn Rundt – bevaringsværdige skibe
Em – Par-speedway
Tilskud Kirsebærfestival

Såfremt spareblok – særskilt budget vedr. tilskud Kirsebærfestival vedtages, vil tilskud til Kirsebærfestival tillige
bortfalde fremover.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

4

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-217

-217

-217

-217

-217

-217

-217

-217

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
364.199.59-07

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-217
-217
-217

I alt

-217

-217

-217

Journaloplysninger
Sagsid:

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

5

2017
-217

-217

15. Tværgående administrative opgaver
( i kr. 1.000)
Overslagsår 01 - fremskrevet

2014
2015
2016
2017
34.994 28.330 28.330 28.330

I alt

34.994 28.330 28.330 28.330

Tekniske ændringer allerede vedtaget af
byrådet
Tekniske blokke: Lovændringer:

Tekniske blokke efter juni
ØKU.29 Regnskabsværn udgår. Modsvares af
indtægt på kt. 8

-22.398 -22.398 -22.398 -22.398

Spareblokke 1,5 %
ØKU.01 Budgetværn udgår
ØKU.02 Puljer for samtlige medarbejdere til
personalepolitiske tiltag og
udviklingsinitiativer - udgår.
ØKU.03 Motionsordning for samtlige
medarbejdere ophører.
ØKU.04 Psykologisk rådgivning for samtlige
medarbejdere ophører. Akut beredskab til
særlige hændelser bevares.
ØKU.05 Barselspuljer for samtlige
medarbejdere reduceres med 10%.
ØKU.06 Pulje vedr. konsekvens af
rengøringsanalyse - udgår fra 2014

-7.159

Spareblokke i alt:
Ønske blokke:
Ønskeblokke i alt
Effektiviseringsblokke:
Effektiviseringsblokke i alt :
Reduktioner og ønsker i alt (R):

1

-107

-107

-107

-107

-395

-514

-514

-514

-514

-514

-514

-514

-383

-383

-383

-383

-194

-194

-194

-194

-8.752

-1.712

-1.712

-1.712

-8752

-1712

-1712

-1712

Fagudvalg:

Økonomiudvalg

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ØKU.01

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

13.05.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne
herfor)

Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
15. Tværgående administrative opgaver
Forslag (overskrift):
Budgetværn – der afsættes ikke budget hertil.
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
x
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 06.52.70 sted 670.005 Budgetværn

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):

Der er i budgetforslag 2014 - 2017 afsat 7,1597 mio. kr. i budgetår 2014.
Det foreslås at dette budgettal udgår.
Besparelsen fordelt på de fire budgetår udgør omregnet en besparelse årligt på 1,79 mio. kr.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

2

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

-7.159

-7.159

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
670.100.40-09

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-7.159,7

I alt

-7.159,7

Journaloplysninger
Sagsid:

440-20138635

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

3

2017

Fagudvalg:

Økonomiudvalg

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ØKU.02

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

14.05.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne
herfor)

Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
15. Tværgående administrative opgaver
Forslag (overskrift):
Puljer for samtlige medarbejdere til personalepolitiske tiltag og udviklingsinitiativer – der afsættes ikke budget
hertil på område lønpuljer m.v.
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 01.01.2014
Slutdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
x
Anlæg:
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Afledt drift af anlæg:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 06.52.70 sted 670.020 Puljer for samtlige medarbejdere
Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
I budget 2008 afsatte byrådet midler til at forbedre medarbejdernes trivsel og udviklingsmuligheder.
I forbindelse med budgetforlig 2008 blev der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2009 til disse tiltag og
udviklingsinitiativer. Puljerne er anvendt til finansiering af tilbud om psykologisk rådgivning og motionsordning
og generelt reduceret i forbindelse med genåbning af budget 2010 med 300.000 kr. pr. år (10 p/l) og som del af
budgetforliget 2011 blev den resterede pulje halveret til det nuværende niveau.
Der er i budgetforslag afsat:
Tekst – beløb i kr. 2014 p/1
Personalepolitiske tiltag generelt
Pulje til udviklingsinitiativer
I alt

Budget
2014
45.500
62.300
107.800

Budget
2015
45.500
62.300
107.800

Budget
2016
45.500
62.300
107.800

Budget
2017
45.500
62.300
107.800

I alt
182.000
249.200
431.200

Puljen administreres af kommunaldirektøren og har været en mulighed at anvende, når der er behov for
indsatser, som det kan være hensigtsmæssigt hurtigt, at kunne sætte ind overfor.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.

4

OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

-108

-108

-108

-108

-108

-108

-108

108

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
670.140.40-07
670.141.40-02

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-45,5
-45,5
-45,5
-62,3
-62,3
-62,3

I alt

-107,8

-107,8

-107,8

Journaloplysninger
Sagsid:

440-20138635

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

5

2017
-45,5
-62,3
-107,8

Fagudvalg:

Økonomiudvalg

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ØKU.03

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

14.05.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne
herfor)

Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
15. Tværgående administrative opgaver
Forslag (overskrift):
Motionsordning for samtlige medarbejdere – ophører.
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: I 2014
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 06.52.70 sted 670.010

x

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Der er etableret en motionsordning for alle kommunens medarbejdere, som indebærer at der er indgået aftaler
med Kerteminde motionscenter, Langeskov motionscenter og Center For Fysioterapi & Træning i Munkebo og
med Munkebo Idrætscenters Fitness-center.
I alle 4 motionscentre kan man benytte fri træning i træningscentret samt træning på hold mod en egenbetaling
på 75 kr. eller 150 kr. pr. måned. afhængig af den valgte ordning. Egenbetalingen sker ved løntræk. Tilskud til
disse ordninger er p.t 75 kr. pr. deltager. pr. måned.
Alle medarbejdere kan benytte svømmehallen i Munkebo Idrætscenter ved at købe et klippekort med 30 klip i
centeret mod en egenbetaling på 350 kr. (betales kontant ved køb af kort). Tilskud til denne ordning er p.t. 360
kr.
Sundhedsfremme på arbejdspladsen er et parameter i forhold til, fastholdelse og trivsel.
Sundhedsordningen medvirker til et positivt arbejdsklima, hvor der signaleres engagement og omsorg for den
enkelte medarbejder, samtidigt med at medarbejderen får mulighed for at tage ansvar for egen sundhed.
Sundhedsordningerne forventes at medvirke til reduktion i sygefraværet. Ordningen betyder at grupper fra
arbejdspladserne indbyrdes motiverer hinanden til at dyrke motion til gavn for sammenholdet og sundheden.
Ordningen er tilbudt til samtlige medarbejdere via opslag bl.a. på kommunens intranet.
En opgørelse pr. maj 2013 viser at 335 medarbejdere benytter motionsordningerne og herudover 10-20 stk. der
benytter svømmeordningen.
Som en del af budgetforlig 2012 indgik at ordningen skulle ophøre –Motionstilbuddet blev dog i 2012
genetableret efter et massivt ønske fra arbejdsmiljøgrupperne– finansieret af midler afsat til fokus på fremmøde

6

(mindske sygefravær) en særlig indsats.

Der er i budgetforslag afsat:
Tekst – beløb i
kr. 2014 p/l
Motionsordning

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

Budget 2017

I alt

514.700

514.700

514.700

514.700

2.058.800

Forslag: Dette tilbud til alle medarbejdere i kommunen ophører.
De aftaler der er indgået med motionscentrene skal opsiges med mindst 3 mdr. varsel – ophør vurderes tidligst
at kunne ske i starten af 2014.
I regnskab 2012 har udgiften til ordningen været 356.125 kr.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-394,7

-514,7

-514,7

-514,7

-394,7

-514,7

-514,7

-514,7

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
670.111.40-09

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-394,7
-514,7
-514,7

I alt

-394,7

-514,7

-514,7

Journaloplysninger
Sagsid:

440-20138635

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

8

2017
-514,7

-514,7

Fagudvalg:

Økonomiudvalg

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ØKU.04

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

14.05.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

29.05.2013,12.08.2013

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne

x

herfor)

Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
15. Tværgående administrative opgaver
Forslag (overskrift):
Psykologisk rådgivning for samtlige medarbejdere – ophører.
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato:
Slutdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
x
Anlæg:
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Afledt drift af anlæg:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 06.52.70 sted 670.010
Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
En psykologisk sundhedsordning for alle medarbejdere i kommunen. Samt psykologisk krisehjælp.
Aftalen giver alle medarbejdere mulighed for at ringe til et rådgivningscenter 24 timer i døgnet alle årets dage.
Man bliver herfra sat i kontakt med en psykolog, psykiater, socialrådgiver, advokat, revisor eller
misbrugskonsulent. Al henvendelse foregår anonymt, og det er gratis for medarbejderene.
Herudover giver aftalen arbejdspladserne mulighed for at tilkalde psykologbistand til arbejdspladsen i tilfælde af
arbejdsulykker eller andre voldsomme hændelser for at yde krisehjælp. Denne mulighed har hidtil været
anvendt 68 gange i løbet af perioden 1. jan til 27 juni 2012.
Blandt de arbejdsrelaterede henvendelser udgjorde:
51 % - stress/udbrændthed
22 % - voldsomme hændelser
14 % - samarbejdsproblemer
13 % - funktionsproblemer.
Ordningen medvirker ifølge enslydende tilbagemeldinger fra ledere og medarbejdere til at forebygge fraværet
samt nedsætte længden af fraværsperioder forårsaget af psykiske belastninger. Uden aftalen ville det mindst
være nødvendigt at indgå en alternativ aftale om akut psykologisk beredskab i forbindelse med særlige
hændelser.
Der er Indgået en kontrakt som udløber 31-12-2013, Der arbejdes pt på et kommende fælles udbud i
samarbejde med Indkøb Fyn.
Der er i budgetforslag afsat
Tekst – beløb i kr. 2014 p/l
Psykologisk rådgivning

Budget 2014
713.700

Budget 2015
713.700

9

Budget 2016
713.700

Budget 2017
713.700

I alt
2.854.800

Jf. bemærkningen om at det ville være nødvendigt at indgå en alternativ aftale om akut psykologisk beredskab –
vil der være udgifter hertil – så ophør vil ikke kunne give besparelse = ovennævnte beløb – der foreligger
p.t. ikke nogen konkret beregning/bud på dette – så det skønnes at 25% af budgettallet = 200.000 kr. bør
fastholdes til akut behov.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

2014

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2015

2016

2017

-514

-514

-514

-514

-514

-514

-514

-514

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
670.111.40-09

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-513,7
-513,7
-513,7

I alt

-513,7

-513,7

-513,7

Journaloplysninger
Sagsid:

440-20138635

Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
-513,7

-513,7

Fagudvalg:

Økonomiudvalg

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ØKU.05

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

14.05.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

x

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne
herfor)

Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
15. Tværgående administrative opgaver
Forslag (overskrift):
Barselspuljer for samtlige medarbejdere – reduktion af budgetpulje.
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 01.01.2014
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
x
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Kan - opgave:
Finansiering
Skal – opgave:
x
Konto (funktion 3. niveau): 06.52.70 sted 670.025 Barselspuljer

Slutdato:
Anlæg:
Afledt drift af anlæg:

Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Regler:
Denne lovpligtige barselspulje for Kerteminde Kommune har eksisteret fra budget 2007 og er placeret unde
økonomiudvalget som personaleudvalg for samtlige medarbejdere. Alle driftsenheder har bidraget
forholdsmæssigt til puljerne. Dækningsgraden var til og med 2010 100% af udgifter i forbindelse med barsel og
graviditetsgener.
Som del af budgetforliget til budget 2011 blev dækningsgranden fra 2011 nedsat til lovens minimum = 80% som
er grundlag for de nuværende refusionsberegninger/omplaceringer fra puljerne til driftsenhederne.
Der er i budgetforslag afsat:
Tekst – beløb i kr. 2014 p/l
I alt barselspuljer

Budget 2014
3.830.900

Budget 2015
3.830.900

Budget 2016
3.830.900

Budget 2017
3.830.900

I alt
15.323.600

Behovet/forbruget kan varierer i de enkelte år. I 2011 var udgiften til barselsrefusion ca. 3,1 mio. og i 2012 ca.
2,5 mio. kr.
Det forslås at ovennævnte budgettal reduceres med 10% = 383.000 kr. årligt.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

-383

-383

-383

-383

-383

-383

-383

-383

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
670.160.10-07
670.161.10-02
670.162.10-08
670.163.10-03
I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-95,8
-95,8
-95,8
-95,5
-95,5
-95,5
-96,2
-96,2
-96,2
-95,5
-95,5
-95,5
-383,0
-383,0
-383,0

Journaloplysninger
Sagsid:
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Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:
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2017
-95,8
-95,5
-96,2
-95,5
-383,0

Fagudvalg:

Økonomiudvalg

Forslagstype: (sæt kryds nedenfor)

Forslagsnr.:

ØKU.06

Spor 1 - reduktion -1,5%

Dato:

14.05.2013

Spor 1 - nye initiativer +1,0%

Revideret den:

08.07.2013

Spor 2 - effektivisering -1,0%
Teknisk/adm. ændring (jf. reglerne

x

herfor)

Anlæg + afledt drift

BLOKSKEMA
BUDGET 2014
samt overslagsårene 2015 – 2017
Politikområde:
15. Tværgående administrative opgaver
Forslag (overskrift):
Pulje vedr. konsekvens af rengøringsanalyse – udgår.
Mål/kvalitetsmål vedtaget for området:
Medfører forslaget behov for ændring af vedtagne mål/kvalitetsmål for området ?:
Tidshorisont/-periode: Startdato: 01.01.2014
Slutdato:
1)
Udvidelse:
Drift – serviceudgifter:
x
Anlæg:
1)
Reduktion:
x Drift – ikke serviceudgifter:
Afledt drift af anlæg:
Kan - opgave:
x Finansiering
Skal – opgave:
Konto (funktion 3. niveau): 06.52.70 sted 670.035 Pulje vedr. konsekvens af rengørinsanalyse
Sammenfattende beskrivelse af forslag (baggrund, indhold og konsekvenser - herunder serviceniveau):
Puljen har været afsat som centralpulje under Økonomiudvalget fra budget 2009 i forbindelse med
budgetreguleringer jf. rengøringsanalysen i 2008 – til dækning af ændring i beregningsforudsætninger –
imødekommelse af åbenbart urimeligheder, særydelser og udgifter for institutionerne i forbindelse med
virksomhedsoverdragelse. I de seneste år er midlerne også blevet anvendt til generelle omkostningsudgifter
vedr. udbud af rengøringsopgaver.
Puljen blev fra budget 2013 reduceret med 200.000 kr. pr år til det nuværende niveau jf. nedenstående.
Der er i budgetforslag afsat:
Tekst – beløb i kr. 2014 p/l
Justeringspulje
Øvrige udgifter
I alt pulje

Budget 2014
50.300
143.900
194.200

Budget 2015
50.300
143.900
194.200

Budget 2016
50.300
143.900
194.200

Budget 2017
50.300
143.900
194.200

I alt
201.200
575.600
776.800

Det forslås at ovennævnte budgettal udgår fra 2014.

1) Er der tale om et finansielt neutralt omstillingsforslag sættes X ved både udvidelse og reduktion.
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OPLYSNINGER OM ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
BEMÆRK alle drifts- og anlægsbeløb skal være i 2014-prisniveau.
Mindreudgifter og merindtægter er anført med - og øvrige beløb uden fortegn.
Økonomiske konsekvenser/
beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Driftsudgifter
Driftsindtægter
Nettovirkning
Finansiering

Personalemæssige konsekvenser /
beløb i 1.000 kr.
Antal fuldtidsstillinger (2 dec.)
Lønomkostninger

2014

2015

2016

2017

-194

-194

-194

-194

-194

-194

-194

-194

2014

2015

2016

2017

Øvrige bemærkninger

Politisk behandling
Politisk udvalg

Kontonummer:
670.180.40-05
670.181.40-00
670.181.49-06
I alt

Dato

Ændringer til økonomisystemet
(hvis de anførte beløb ikke er opført i 2014-priser skal dette bemærkes)
2014
2015
2016
-50,3
-50,3
-50,3
-23,3
-23,3
-23,3
-120,6
-120,6
-120,6
-194,2
-194,2
-194,2

Journaloplysninger
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Dokid:

Dato for indberetning til økonomisystem:

15

2017
-50,3
-23,3
-120,6
-194,2

