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BS.UDD.01 - Lærernes undervisningstid 
 

Drift  Nr.:  BS.UDD.01 

Forslag:                    Udvidelse af lærernes undervisningstid Kontaktperson: MDM 

Politikområde: Uddannelse KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Børn- og skoleudvalget Bilag dok.id.  

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) X    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -958 -2.300 -2.300 -2.300 
Driftsindtægter     

Netto drift -958 -2.300 -2.300 -2.300 

 

Beskrivelse af forslag: 

Lærernes tid til undervisning hæves fra 733 pr. år til 750 timer pr. år. 
 
Anvendelse af lærernes arbejdstid er stærkt reguleret i overenskomster og centrale og lokale 
arbejdstidsaftaler. Det betyder, at fordelingen af lærernes arbejdstid mellem undervisning og øvrige 
opgaver forudsætter, at den kan gennemføres indenfor disse aftaler.  
 
Konsekvenser af forslag: 
I budgettildelingen til skolerne øges den andel af lærernes arbejdstid, som bruges til undervisning fra 733 
timer pr. år til 750 timer pr. år. Det betyder, at lærerne skal undervise mere, og får mindre tid til 
forberedelse og de øvrige opgaver, som ligger udover undervisningen. Da ændringen sker som en del af 
budgettildelingen, kan den enkelte lærers undervisningstimer godt bliver højere (eller lavere) end 750 
timer pr. år, da det afhænger af den enkelte lærers opgaver og funktioner, samt hvordan den enkelte skole 
i øvrigt udmønter sit budget.  
 
Aftalen vil først kunne gennemføres fuldt ud fra august 2017.  

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

I 2017 slår besparelsen igennem i 5 måneder svarende til 958.000 kr. 
 
Fra 2018 slår besparelsen igennem med fuld virkning svarende til 2.300.000 kr 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal 192,2 192,2 192,2 192,2 
Ændring i antal -2,0 -4,7 -4,7 -4,7 

Fremtidigt antal 190,2 187,5 187,5 187,5 
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BS.UDD.03 – Ungdomsskole. Reduktion klubber og fritidsundervisning. 

 
Drift 

  
Nr. 

 
BS.UDD.003 

Forslag: Reduktion Klubber & Fritidsundervisning Kontaktperson 
 

MJJ 

Politikområde: Uddannelse  KMD sag 
dok.id. 

440-2016-7127 

Udvalg: Børn og Skoleudvalget  Bilag dok.id.  

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)                       X    
 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter     
Driftsindtægter     

Netto drift 102.600 102.600 102.600 102.600 

 

Beskrivelse af forslag: 

Ungdomsklubberne 

Forslaget går ud på at korte sæsonen for ungdomsklubberne af : 

 Pt. har ungdomsklubberne åbent alle skoledage – 2-3 dage i ugen 

 Desuden har ungdomsklubberne sommerferieaktivitet i Munkebo UK – åbent 1-2 dage i ugen/6 
uger 

 Udover åbningsdage har ungdomsklubberne diverse ferie/weekend aktiviteter  

 Ungdomsklubberne afholder 3. dagsfest  for alle 7. klasser i Kerteminde kommune.  
 

Besparelse kr. 45.000,- ved at reducere timeforbruget med ca.  260 timer  

Konsekvens:  

 Kortere sæson eller færre åbningsdage (2 aftener hele sæsonen )   

 Nedlægge ferie/weekendaktiviteter – bl.a. i Munkebo 

 Nedlægge tilbud om 3. dagsfest 
 
Konsekvenser bliver, at der bliver et reduceret tilbud til ungdomsklubbernes brugere – både på hverdage 
og i ferier og weekender. 
 
Ungdomsskolen  

Almen fritidsundervisning: 

 Forslaget går ud på at afkorte sæsonen, og der bliver færre undervisningstimer/færre hold. 
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Besparelse kr. 57.600,- ved at reducere timeforbruget med ca. 160 timer 

Konsekvens:   

Ungdomsskolen vil tilbyde færre hold og en kortere holdsæson. 
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BS.UDD.04 - Yderligere kapacitetsudnyttelse 
 

Drift  Nr.: BS.UDD.04 

Forslag: Yderligere kapacitetsudnyttelse Kontaktperson DOD 

Politikområde: Dagtilbud KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Bilag dok.id.  

 

Tiltag Struktur Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)         x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter     
Driftsindtægter     

Netto drift     

 

Beskrivelse af forslag: 

Når der er taget en politisk beslutning vedr. implementering af ”Store forandringer” (Budget 2016) på 
skoleområdet, kan det være nødvendigt at undersøge, om der kan findes yderligere besparelser i 
forhold til den valgte skolestruktur. Konkrete løsningsforslag findes derfor ikke på nuværende 
tidspunkt. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Konsekvenserne vil afhænge af beslutningen vedr. ”Store forandringer”, men yderligere besparelser vil 
skulle findes på struktur/kapacitet, som konkrete besparelser på timer eller områder, eller som en 
yderligere rammebesparelse. Konsekvenserne vil uanset hvad være markante, da de skal ses i 
sammenhæng med ”Store forandringer”. 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     

Ændring i antal     

Fremtidigt antal     

  



9 
 

BS.UDD.05 - Styrkelse af forældrekompetencer  
 

Drift  Nr.: BS.UDD.05 

Forslag: Styrkelse af forældrekompetencer Kontaktperson ISM 

Politikområde: Undervisning / Dagtilbud / Børn & Familie  KMD sag 
dok.id. 

440-2016-7127 

Udvalg: Børn og Skoleudvalget  Bilag dok.id.  

 
Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)                       X    
 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter     
Driftsindtægter     

Netto drift     

 
Beskrivelse af forslag: 

Forskning viser, at et barns social baggrund kan aflæses i barnets IQ, sproglige evner og i barnets faglige 
resultater i skolealderen. 
Folkeskolereformen sætter bl.a. som mål for skolerne, at betydningen af den sociale baggrund skal 
udlignes. Ligeledes sættes der i dagtilbud via dagtilbudsloven fokus på at mindske den negative sociale 
arv.  Det mål kan dagtilbud og skolerne ikke indfri alene, da forskningen peger på, at skal betydningen af 
den sociale baggrund udlignes, starter indsatsen i familien, mens barnet er lille. En sådan indsats vil 
omfatte styrkelse af forældrekompetencer og optimering af ”hjemmelæringsmiljøet” (forstået som 
forældrenes evne til at stimulere deres barn gennem oplæsning, sang, rim, remser mv.). 
Med blokken foreslås det, at ansatte i de kommunale dagtilbud og skoler – bistået af Børn og 
Ungerådgivningen – udfører guidning af forældre med fokus at styrke forældrenes kompetencer, så 
forældrene bliver bedre i stand til at stimulere deres børns sproglige udvikling. 
Det kan forventes, at indsatsen vil give et afkast i forhold til antallet af børn med behov for særlig støtte i 
skolealderen. 
 

 
Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Forslaget udløser ikke på kort sigt en økonomiske besparelse, men styrker økonomistyringen på sigt. 

 
Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal 0 0 0 0 
Ændring i antal 0 0 0 0 

Fremtidigt antal 0 0 0 0 
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BS.UDD.06 – Reduktion af ressourcer til inklusion, holddeling, supplerende 
støtte og omlægning af understøttende undervisning 
 

Drift  Nr. BS.UDD.06 

Forslag:  Revision af tildelingsmodel folkeskole, SFO og 
10. klassecentret  

Kontaktperson DOD 

Politikområde: Uddannelse  KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Børn og Skoleudvalget  Bilag dok.id.   

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)                       X    
 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -1.271 -3.050 -3.050 -3.050 
Driftsindtægter     

Netto drift -1.271 -3.050 -3.050 -3.050 

 

Beskrivelse af forslag: 

Det foreslås, at de nuværende tildelingsmodeller på områderne gennemgås og ændres med henblik på, 
at udarbejde modeller, der tager udgangspunkt i en elevbaseret tildeling. Det vil betyde, at områderne 
fremadrettet tildeles med én sats pr. elev. i modsætning til  i dag, hvor budgetterne fastlægges efter en 
rammetildeling samt en normeringstildeling - f.eks.: Timer til fagdelt- og understøttende undervisning, 
andel af lærernes undervisningstid, timer til holddeling, vikardækning, timer til inklusion, timer til 
supplerende støtte, socioøkonomisk tildeling, åbningstider, ledelse, feriepasning, uddannelse, 
administration, undervisningsmaterialer, m.m. 

 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Ændrede tildelingsmodeller vil betyde, at områdernes budgetter i højere grad vil afspejles af elevtallet 
fremfor en normering af det timetal, der skal dækkes. Derfor bliver områderne nødt til at tilrettelægge 
timerne anderledes f.eks. ved sammenlæsning af klasser, ændret holddeling mv. 
   
Ved fuld gennemslagskraft i 2018 vil konsekvensen af nye tildelingsmodeller betyde normeringsændring 
for skoler, SFO og 10. Klassecentret  svarende til sammenlagt 6,5 lærerstillinger eller 7 pædagogstillinger.  

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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BS.UDD.07 - Yderligere reduktion på 1% af vikarbudgettet 
 

Drift  Nr.:  BS.UDD.07 

Forslag:                    Yderligere reduktion på 1% af vikarbudgettet Kontaktperson DOD 

Politikområde: Uddannelse KMD sag dok.id.  

Udvalg: Børn- og skoleudvalget Bilag dok.id.  

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) X    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
Driftsindtægter     

Netto drift -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 

 

Beskrivelse af forslag: 

Der stilles forslag, om at vikarbudgettet på politikområdet Uddannelse reduceres med yderligere 1%. 
 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Konsekvensen vil være, at budgetterne til vikardækning reduceres, og at vikartimer derfor kan blive nødt 
til at blive dækket af sammenlæsning af timer, opsyn fra andre lærere af flere klasser,  eller at timer enten 
må aflyses eller afvikles som gruppearbejde eller selvstudie (de ældste elever). 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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BS.UDD.08 - Harmonisering af uddannelsesbudget 
 

Drift  Nr.: BS.UDD.08 

Forslag:  Harmonisering af uddannelsesbudget Kontaktperson MDM 

Politikområde: Uddannelse KMD sag dok.id. 440-2016-71217 

Udvalg: Børn- og skoleudvalget Bilag dok.id.  

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) X    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -200 -200 -200 -200 
Driftsindtægter     

Netto drift -200 -200 -200 -200 

 

Beskrivelse af forslag: 

Med udgangspunkt i normeringsmodel reduceres budgettet med 500,- kr. pr. medarbejder svarende til kr. 
100.000,-. Ligeledes reduceres den fælles uddannelsespulje med 100.000,- kr. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Reduceret budget til kompetenceudvikling, hvilket betyder at omfanget af kompetenceudvikling bliver 
markant mindre og for langt færre personer.  

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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BS.UDD.09 – Nulstilling af budget til centrale kompetencemidler 
 

Drift  Nr. BS.UDD.09 

Forslag: Nulstilling af budget til centrale 
kompetencemidler 

Kontaktperson DOD 

Politikområde: Uddannelse  KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Børn og Skoleudvalget  Bilag dok.id.  

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)                       X    
 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -700    
Driftsindtægter     

Netto drift -700    

 

Beskrivelse af forslag: 

Der stilles forslag om at nulstille de centrale kompetencemidler for en 1-årig periode, for at imødekomme 
det samlede sparekrav på politikområdet ”Uddannelse”.  

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

En reduktion på budgettet til kompetencemidler medfører, at flere uddannelsestiltag sættes i bero og 
udskydes til 2018.  

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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BS.UDD. 10. Rammebesparelse 1,3% 
 

Drift  Nr. BS.UDD.10 

Forslag: Rammebesparelse på 1,3% Kontaktperson DOD 

Politikområde: Uddannelse  KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Børn og Skoleudvalget  Bilag dok.id.  

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)                       X    
 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -2.421    
Driftsindtægter     

Netto drift -2.421    

 

Beskrivelse af forslag: 

For at imødekomme sparekravet stilles der forslag om at gennemføre en 1-årig rammebesparelse på 1,3%. 
 
En reduktion på folkeskoleområdet vil udelukkende kunne gennemføres på løndelen. Som en konsekvens 
af opgaven med at løfte folkeskolereformen og med vægt på at løfte alle elever fagligt og sikre elevernes 
trivsel står skolerne i øjeblikket i en gennemgribende omstilling.  
Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 præcist blevet beregnet, hvad der skal for at kunne 
gennemføre de flere  timer til fagene samt den understøttende undervisning. 
 
Skolerne har  ikke mulighed for at reducere de lovbundne timer. Den eneste mulighed er således timer til 
brug for inklusion, til holddeling  og til vikarer. Dette vil betyde, at flere timer må afvikles som en klasse 
med en lærer, og at støttefunktioner og andre aktiviteter udover de lovbundne reduceres kraftigt. 
Reduktionerne på SFO og ungdomsskolen vil blive fundet i en kombination på drift og løn.  

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

En rammebesparelse på 1,3 % svarer til en reduktion på 5 lærerstillinger. Derved vil størstedelen af 
skolerne kun kunne dække de lovbundne timer, og støttetimer og øvrige aktiviteter udover den fagdelte 
undervisning forsvinder. 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal 244,7 0 0 0 
Ændring i antal 5,0 0 0 0 

Fremtidigt antal 239,7 0 0 0 
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BS.BF.03 - Øget koordinering af ydelser til samme familie 
 

Drift  Nr.: BS.BF.03 

Forslag: Øget koordinering af ydelser til samme familie Kontaktperson ISM 

Politikområde: Børn & Familie KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Børn og Skoleudvalget  Bilag dok.id.  

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)                       X    
 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter     
Driftsindtægter     

Netto drift     

 

Beskrivelse af forslag: 

Erfaringer fra andre kommuner viser, at et overblik over og en koordinering af de indsatser, der fra 
forskellige kommunale aktørers side er iværksat i en familie, medføre en bedre trivsel i familien, en højere 
beskæftigelsesgrad for familiens voksne og dermed færre udgifter for kommunen. 
I Kerteminde Kommune bor en række familier, der f.eks. modtager beskæftigelsesmæssige, sociale og 
sundhedsfaglige ydelser samtidigt. Disse ydelser er ofte ikke koordinerede de kommunale aktører i mellem 
og kan i værste modarbejde eller overlappe hinanden. 
Det foreslås derfor, at der skabes et overblik over de kommunale ydelser i familier, der modtager ydelse 
fra flere  kommunale aktører samtidigt, så disse ydelser kan koordineres ud fra et helhedsorienteret 
perspektiv. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Den økonomiske gevinst vil fordele sig ud på flere politikområder. 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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BS.BF.04 –  Styrkelse af forældrekompetencer 
 

Drift  Nr.: BS.BF.04 

Forslag: Styrkelse af forældrekompetencer Kontaktperson ISM 

Politikområde: Undervisning / Dagtilbud / Børn & Familie  KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Børn og Skoleudvalget  Bilag dok.id.  

 

Tiltag Rehabilitering Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)                       X    
 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter     
Driftsindtægter     

Netto drift     

 

Beskrivelse af forslag: 

Forskning viser, at et barns social baggrund kan aflæses i barnets IQ, sproglige evner og i barnets faglige 
resultater i skolealderen. 
Folkeskolereformen sætter bl.a. som mål for skolerne, at betydningen af den sociale baggrund skal 
udlignes. Ligeledes sættes der i dagtilbud via dagtilbudsloven fokus på at mindske den negative sociale arv.  
Det mål kan dagtilbud og skolerne ikke indfri alene, da forskningen peger på, at skal betydningen af den 
sociale baggrund udlignes, starter indsatsen i familien, mens barnet er lille. En sådan indsats vil omfatte 
styrkelse af forældrekompetencer og optimering af ”hjemmelæringsmiljøet” (forstået som forældrenes 
evne til at stimulere deres barn gennem oplæsning, sang, rim, remser mv.). 
Med blokken foreslås det, at ansatte i de kommunale dagtilbud og skoler – bistået af Børn og 
Ungerådgivningen – udfører guidning af forældre med fokus at styrke forældrenes kompetencer, så 
forældrene bliver bedre i stand til at stimulere deres børns sproglige udvikling. 
Det kan forventes, at indsatsen vil give et afkast i forhold til antallet af børn med behov for særlig støtte i 
skolealderen. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Forslaget udløser ikke på kort sigt en økonomiske besparelse, men styrker økonomistyringen på sigt. 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal 0 0 0 0 
Ændring i antal 0 0 0 0 

Fremtidigt antal 0 0 0 0 
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Dagtilbud 
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BS.DTB.01 - Reduktion i åbningstid 
 

Drift  Nr.: BS.DTB.01 

Forslag: Reduktion i åbningstid Kontaktperson ISM 

Politikområde: Dagtilbud KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Bilag dok.id.  

 

Tiltag Struktur Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)         x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -1.448 -1.448 -1.448 -1.448 
Driftsindtægter 362 362 362 362 

Netto drift -1.086 -1.086 -1.086 -1.086 

 

Beskrivelse af forslag: 

I den nuværende tildelingsmodel er åbningstiden for Kerteminde Kommunes dagtilbud på 50 timer pr. 
uge. I Daginstitution Mælkevejen er åbningstiden i Vuggestuen dog 56,5 timer pr. uge. 
Det foreslås, at der effektueres en reduktion på 2 timer pr. uge for alle dagtilbud i Kerteminde Kommune 
Det vil betyde, at fremadrettet vil åbningstiden for Kerteminde Kommunes dagtilbud være 48 timer pr. 
uge. For Mælkevejens vuggestue vil åbningstiden være 54,5 timer pr. uge.   

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

En reduktion i åbningstiden med 2 timer/uge  vil medføre en reduktion i Kerteminde Kommunes dagtilbud 
på i alt netto 1.448 mio. kr., svarende til 4,31 årsværk.  

 

Mængdemæssige konsekvenser (antal stillinger): 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal 109,88 109,88 109,88 109,88 
Ændring i antal 4,31 4,31 4,31 4,31 

Fremtidigt antal 105,57 105,57 105,57 105,57 
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BS.DTB.02 - Reduktion i normering 

 
Drift 

  
Nr.: 

 
BS.DTB.02 

Forslag: Reduktion i normering Kontaktperson ISM 

Politikområde: Dagtilbud KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Bilag dok.id.  

 

Tiltag Struktur Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)         x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -804 -804 -804 -804 
Driftsindtægter 201 201 201 201 

Netto drift -603 -603 -603 -603 

 

Beskrivelse af forslag: 

I den nuværende tildelingsmodel er personalenormeringen i børnehaverne 5,06 og 9,81 i vuggestuerne. 
Forslaget indebærer, at der reduceres i personalenormeringen med 0,09 i såvel børnehaver som 
vuggestuer, således personalenormeringen bliver 4,97 i børnehaverne og 9,72 i vuggestuerne. 
 
Forslaget omkring reduktion i normeringen har ikke været en del af Store Forandringer (budget 2016-
2019) og arbejdet omkring dagilbudsstruktur. Det har i arbejdet med Store Forandringer være politisk 
bestemt, at der ikke må reduceres i normeringen. Reduktion i normeringen er derfor alene en del af 
Prioriterings- og Råderumskataloget (budget 2017-2020) og således et forslag, som rækker udover Store 
Forandringer. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

En reduktion i normeringen med 0,09 vil medføre en reduktion i Kerteminde Kommunes dagtilbud på i alt 
netto 603.000 kr., svarende til 1,67 årsværk.  

 

Mængdemæssige konsekvenser (antal stillinger): 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal 109,88 109,88 109,88 109,88 
Ændring i antal 1,67 1,67 1,67 1,67 

Fremtidigt antal 108,21 108,21 108,21 108,21 
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BS.DTB.04 - Ferielukket i Dagtilbud 
 

Drift  Nr.: BS.DTB.04 

Forslag: Ferielukket i Dagtilbud Kontaktperson ISM 

Politikområde: Dagtilbud KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Børn og Skoleudvalget Bilag dok.id.  

 

Tiltag Struktur Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)        X   x 

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -80 -80 -80 -80 
Driftsindtægter 20 20 20 20 

Netto drift -40 -40 -40 -40 

 

Beskrivelse af forslag: 

På nuværende tidspunkt afvikles ferielukningen distriktsvis, således at et dagtilbud pr. distrikt holder 
åbent. Med forslaget ønskes den nuværende form af feriepasning at ændres, således der kun er ét 
dagtilbud i Kerteminde Kommune, der holder åbent i de 3 uger i sommerferien. 
Forslaget indebærer således, at den nuværende form af feriepasning i Dagtilbud ændres således, at alene 
et Dagtilbud i Kerteminde Kommune holder åbent i 3 uger i sommerferien. 
Formålet er, at mere personale afholder ferie på samme tid som de fleste børn og dermed indebære 
forslaget en reduktion i vikarbudgettet. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

 

 

Mængdemæssige konsekvenser (antal stillinger): 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal 109,88 109,88 109,88 109,88 
Ændring i antal -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Fremtidigt antal 109,78 109,78 109,78 109,78 
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BS.DTB.05 - Yderligere kapacitetsudnyttelse 
 

Drift  Nr.: BS.DTB.05 

Forslag: Yderligere kapacitetsudnyttelse Kontaktperson ISM 

Politikområde: Dagtilbud KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Bilag dok.id.  

 

Tiltag Struktur Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)         x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter  -850 -850 -850 
Driftsindtægter     

Netto drift  -850 -850 -850 

 

Beskrivelse af forslag: 

Forudsætningen for at denne blok kan effektueres er, at dagtilbudsstrukturen i forbindelse med Store 
Forandringer vedtages. Der er i forbindelse med arbejdet med Store Forandringer omkring 
dagtilbudsstrukturen fundet ekstra besparelser på i alt kr. 850.000,- ift. de sparekrav på 2,8 mio. kr. i 
2018-2020, som er rammesat i Store Forandringer. Derfor kan der, hvis dagtilbudsstrukturen vedtages 
foretages en yderlig kapacitetsudnyttelse i 2018-2020. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     

Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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BS.DTB.06 – Regulering i Børnetal 
 

Drift  Nr.: BS.DTB.06 

Forslag: Regulering i Børnetal Kontaktperson ISM 

Politikområde: Dagtilbud KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Bilag dok.id.  

 

Tiltag Struktur Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)         x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -1.038    
Driftsindtægter 260    

Netto drift -778    

 

Beskrivelse af forslag: 

Forslaget indebærer at Dagtilbuddene alene reguleres halvt via den demografiske pulje. I dag reguleres 
Dagtilbuddene 100 % (1:1) for de ekstra børn, som de har haft indskrevet i deres Dagtilbud, ud over 
deres normering/budget. Dermed indebære forslaget, at dagtilbuddene kun reguleres med 50 % 
(1:0,5) til de børn, som de har haft indskrevet ekstra i Dagtilbuddet, ud over den angivne normering. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

I Grundnormeringen for 2017 halveres Puljer (Demografisk Pulje og Distriktspulje Kerteminde), som 
dagtilbuddene reguleres fra,  således Grundnormeringen i  Puljer går fra 37 og bliver 18,5. 
 

 

Mængdemæssige konsekvenser (antal fuldtidsstillinger): 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal 109,81 109,81 109,81 109,81 

Ændring i antal 2,5 2,5 2,5 2,5 

Fremtidigt antal 107,3 107,3 107,3 107,3 
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BS.DTB.07 – Nedlæggelse af Marslev Børnehus  
 

Drift  Nr.: BS.DTB.07 

Forslag: Nedlæggelse af Marslev Børnehus Kontaktperson ISM 

Politikområde: Dagtilbud KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Bilag dok.id.  

 

Tiltag Struktur Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)         x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -562 -562 -562 -562 
Driftsindtægter 140 140 140 140 

Netto drift -422 -422 -422 -422 

 

Beskrivelse af forslag: 

Forslaget forudsætter, at man nedlægger Marslev Børnehus.  
Såfremt man i Mælkevejen i foråret benytter sig af førskolegrupper, der huses på Langeskov Skole, vil 
der være kapacitet til at kunne rumme børnene fra Marslev Børnehus og det vil være muligt at 
nedlægge Marselv Børnehus.  
I befolkningsprognosen fremgår det, at der i 2019 vil være 56 børnehavebørn i Marslev og at tallet i de 
følgende år falder til 48 børn. Det betyder, at der i forhold til den fysiske kapacitet vil være mellem 16 
og 24 tomme pladser i Marslev skoledistrikt. 
Samtidig fremgår det af prognosen, at børnetallet i Mælkevejen frem til 2028 ikke vil komme op på 
niveau med den fysiske kapacitet. Ifølge befolkningsprognosen forventes det højeste antal børn 
mellem 3 og 5 år i år 2022, hvor børnetallet er 199 børn, hvilket betyder, at der fortsat vil være 21 
tomme pladser i skoledistrikt Langeskov1. 
Såfremt bygningerne ikke afhændes vil der være udgifter til vedligehold. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

En nedlæggelse af Marslev Børnehus vil give en økonomisk besparelse på driften i børnehuset, dvs. på 
el, varme, vand samt grunde og bygninger.  
Forslaget har ingen mængdemæssige (antal fuldtidsstillinger) konsekvenser, da tildelingen til børnene 
følger med dem til det børnehus de bliver fordelt i. 

  

                                                           
1
 Jf. notat ”Børnetal inkl. befolkningsprognose” 
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BS.DTB.08 – Decentrale Uddannelsesmidler 
 

Drift  Nr.: BS.DTB.08 

Forslag: Decentrale Uddannelsesmidler Kontaktperson ISM 

Politikområde: Dagtilbud KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Bilag dok.id.  

 

Tiltag Struktur Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)         x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -377 -377 -377 -377 
Driftsindtægter 94 94 94 94 

Netto drift -283 -283 -283 -283 

 

Beskrivelse af forslag: 

Alle dagtilbud har i deres budgetramme øremærket uddannelsesmidler. Det foreslås at disse midler 
fjernes fra dagtilbuddenes budgetramme. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Forslaget har ingen mængdemæssige (antal fuldtidsstillinger) konsekvenser. 
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BS.DTB.09 – Ny Lønpulje 
 

Drift  Nr.: BS.DTB.09 

Forslag: Nedlæggelse af Ny lønpulje Kontaktperson ISM 

Politikområde: Dagtilbud KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Bilag dok.id.  

 

Tiltag Struktur Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)         x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -73 -73 -73 -73 
Driftsindtægter 18 18 18 18 

Netto drift -55 -55 -55 -55 

 

Beskrivelse af forslag: 

Forslaget indebærer, at puljen ’Ny lønpulje’ nedlægges og det fulde beløb fra puljen tilgår kassen. Ny 
lønpulje har i de tidligere budgetter ikke været benyttet til ny løn.  

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Forslaget har ingen mængdemæssige (antal fuldtidsstillinger) konsekvenser. 
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BS.DTB.10 – Dagplejens legestuer 
 

Drift  Nr.: BS.DTB.10 

Forslag: Reduktion i driften i Dagplejens 
legestuer 

Kontaktperson ISM 

Politikområde: Dagtilbud KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Bilag dok.id.  

 

Tiltag Struktur Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)         x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -125 -125 -125 -125 
Driftsindtægter 31 31 31 31 

Netto drift -94 -94 -94 -94 

 

Beskrivelse af forslag: 

Forslaget indebærer at driften på i alt 250.000 kr. i Kerteminde Kommunes legestuer i 2017-2020 
halveres.  

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Der er endnu ikke foretaget en analyse af, hvilke servicemæssige konsekvenser forslaget har for de 3 
legestuer i Kerteminde Kommune. 
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BS.DTB.11 – Analyse af Tildelingsmodel 
 

Drift  Nr.: BS.DTB.11 

Forslag: Analyse af Tildelingsmodel for 
Dagtilbud 

Kontaktperson ISM 

Politikområde: Dagtilbud KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Bilag dok.id.  

 

Tiltag Struktur Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)         x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -560 -560 -560 -560 
Driftsindtægter     

Netto drift -560 -560 -560 -560 

 

Beskrivelse af forslag: 

Der er på nuværende tidspunkt forskellige tildelinger til dagtilbuddene. Det giver et meget uens 
grundlag for dagtilbuddenes fundament. Det anbefales derfor, at der igangsættes en analyse af 
tildelingsmodellen. En analyse vil gøre det muligt at tilpasse dagtilbuddenes ramme ud fra en 
harmonisering af tildelingsmodellen. 
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BS.DTB.12 - Dagplejens Uddannelse 
 

Drift  Nr.: BS.DTB.12 

Forslag: Reduktion i Dagplejens uddannelse Kontaktperson ISM 

Politikområde: Dagtilbud KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Bilag dok.id.  

 

Tiltag Struktur Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)         x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -280 -280 -280 -280 
Driftsindtægter 70 70 70 70 

Netto drift 210 210 210 210 

 

Beskrivelse af forslag: 

Reduktion i dagplejens uddannelsesbudget. 
På nuværende tidspunkt og indtil 2020 er dagplejen på uddannelse (Dagplejeuddannelse for Fredericia 
og De fynske kommuner – Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Svendborg og Ærø). I 
Kerteminde Kommune betyder det, at der hele året er 4 dagplejere på Dagplejeuddannelse. 
Konsekvensen ved en reduktion i dagplejens uddannelsesbudget er, at der ikke er midler til øvrige 
uddannelser eller kurser i dagplejen.  
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BS.DTB.13 - Styrkelse af forældrekompetencer 
 

Drift  Nr.: BS.DTB.06 

Forslag: Styrkelse af forældrekompetencer Kontaktperson ISM 

Politikområde: Dagtilbud KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget Bilag dok.id.  

 

Tiltag Rehabilitering Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)         x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter     

Driftsindtægter     

Netto drift     

 

Beskrivelse af forslag: 

Forskning viser, at et barns social baggrund kan aflæses i barnets IQ, sproglige evner og i barnets faglige 
resultater i skolealderen. 
Folkeskolereformen sætter bl.a. som mål for skolerne, at betydningen af den sociale baggrund skal 
udlignes. Ligeledes sættes der i dagtilbud via dagtilbudsloven fokus på at mindske den negative sociale arv.  
Det mål kan dagtilbud og skolerne ikke indfri alene, da forskningen peger på, at skal betydningen af den 
sociale baggrund udlignes, starter indsatsen i familien, mens barnet er lille. En sådan indsats vil omfatte 
styrkelse af forældrekompetencer og optimering af ”hjemmelæringsmiljøet” (forstået som forældrenes 
evne til at stimulere deres barn gennem oplæsning, sang, rim, remser mv.). 
Med blokken foreslås det, at ansatte i de kommunale dagtilbud og skoler – bistået af Børn og 
Ungerådgivningen – udfører guidning af forældre med fokus at styrke forældrenes kompetencer, så 
forældrene bliver bedre i stand til at stimulere deres børns sproglige udvikling. 
Det kan forventes, at indsatsen vil give et afkast i forhold til antallet af børn med behov for særlig støtte i 
skolealderen. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Forslaget udløser ikke på kort sigt en økonomiske besparelse, men styrker økonomistyringen på sigt. 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal 0 0 0 0 
Ændring i antal 0 0 0 0 

Fremtidigt antal 0 0 0 0 
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33 
 

MT.IN.01 Optimering af glatførebekæmpelse 
 

Drift  Nr.:  MT.IN.01 

Forslag: Optimering af glatførebekæmpelse  Kontaktperson BTM 

Politikområde: Infrastruktur KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)   X  

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
Driftsindtægter     

Netto drift -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

 

Beskrivelse af forslag: 

Driftsledelsen ved Park, Vej og Havne har i samarbejde med ekstern rådgiver arbejdet med optimering af 
vintertjenesten i Kerteminde Kommune. 
Det anbefales, at glatførebekæmpelse ændres fra at bruge salt til præventiv saltning til, at der i 
Kerteminde Kommune fremover bruges saltlage til præventiv saltning af klasse 1-2 veje.  

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Konklusionen på analysearbejdet viser, at der er markante forbedringer og resultater i forhold til miljøet 
langs vejene, da saltbelastningen bliver reduceret kraftigt. Erfaringer viser samtidig, at trafiksikkerheden 
forbedres, idet antallet af trafikuheld i vinterperioden nedsættes jf. politiets registreringer.  
 
Ændringen i glatførebekæmpelsen på klasse 1-2 veje betyder, at der fremover foretages ensartet saltning 
på disse veje, at saltet bliver liggende på vejene samt, at veje med ensidig hældning saltes korrekt. 
 
Der forventes en årligt besparelse på 1,0 mio. kr. for budgettet til vintervedligeholdelse. 
 
Miljø- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 12/4-2016 forslaget. 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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MT.IN.02 Reduktion af pædagogisk pulje – skole- og daginstitutioner 
 

Drift  Nr.:  MT.IN.02 

Forslag: Reduktion af pædagogisk pulje – skole- og 
daginstitutioner 

Kontaktperson BTM 

Politikområde: Infrastruktur KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -1.051 -1.051 -1.051 -1.051 
Driftsindtægter     

Netto drift -1.051 -1.051 -1.051 -1.051 

 

Beskrivelse af forslag: 

Forslaget indebærer en reduktion af beløbet vedrørende pædagogisk pulje. Puljen indgår i Central 
Ejendomsadministrations budget til vedligehold af kommunens ejendomme. 
 
Puljen er tidligere anvendt til blandt andet renovering af toiletter på Kerteminde Byskole, skolebod på 
Munkebo Skole samt tilskud til multibane ved Kerteminde Byskole. 
 
Udover pædagogisk pulje udgør budgettet til vedligehold af kommunens ejendomme 9,923 mio. kr.pr. år. 
Beløbet dækker vedligehold samt udgifter til servicekontrakter på ventilationsanlæg, alarmanlæg mv. 
Kommunens bygningsmasse udgør ca. 172.000 m2 svarende til 48 kr. pr. m2 ekskl. udgifter til 
servicekontrakter. Det anbefales, at der årligt afsættes minimum 80 kr. pr. m2. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

I 2017 udgør puljen 3,365 mio. kr. og i overslagsårene 2018-2020 udgør puljen 2,765 mio. kr.  
Det årlige beløb er indtil nu blevet prioriteret i samarbejde med Afdelingen Skole og Dagtilbud under Børn- 
og Skoleudvalget. 
 
Det foreslås, at puljen fremover fastholdes som pulje, men udbredes til at omfatte alle kommunale 
ejendomme.  

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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MT.IN.03 Rammereduktion – Kerteminde Havne 
 

Drift  Nr.: MT.IN.03 

Forslag: Rammereduktion – Kerteminde Havne Kontaktperson BTM 

Politikområde: Infrastruktur KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Bilag dok.id. 440-2016 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -100 -100 -100 -100 
Driftsindtægter     

Netto drift -100 -100 -100 -100 

 

Beskrivelse af forslag: 

Et forslag om reduktion af budgettet til Kerteminde Havne – decentraliseringsaftale. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

En reduktion af budgettet vil betyde, at der ikke kan leveres samme service som hidtil. 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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MT.IN.04 Rammereduktion – Energi, kommunale ejendomme 
 

Drift  Nr.:  MT.IN.04 

Forslag: Rammereduktion – Energi, kommunale 
ejendomme 

Kontaktperson BTM 

Politikområde: Infrastruktur KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -100 -100 -100 -100 
Driftsindtægter     

Netto drift -100 -100 -100 -100 

 

Beskrivelse af forslag: 

Et forslag om reduktion af budgettet til energiudgifter vedrørende de kommunale ejendomme.  

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Regnskabet for 2015 viste et mindreforbrug vedrørende energiudgifter til de kommunale ejendomme.  
Det skal dog bemærkes, at et mindreforbrug i et år sagtens kan ændres til et merforbrug det følgende 
regnskabsår, da årsafregninger modtages forskudt af regnskabsåret. 
Der er derfor også overførselsadgang på rammen for energiudgifter til de kommunale ejendomme. 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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SSU.SFR.01 Reduktion af indsats på hverdagsrehabilitering 
 

Drift  Nr.: SSU.SFR.01 

Forslag:  Reduktion af indsats på hverdagsrehabilitering Kontaktperson BFO 

Politikområde: Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: SSU Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -360 -360 -360 -360 
Driftsindtægter     

Netto drift -360 -360 -360 -360 

 

Beskrivelse af forslag: 

Hverdagsrehabilitering foreslås besparet med 1 fuldtidsstilling. 
 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Siden kommunesammenlægningen har den rehabiliterende strategi været anvendt i forhold til at 
imødekomme det stigende pres på kommunale sundheds- og velfærdsydelser. Formålet med indsatsen 
har været at en tidsbegrænset, målrettet indsats til borgere med svigtende funktionsniveau pga. alder 
eller sygdom kunne medvirke til at nedsætte eller udskyde behovet for varigt kompenserende hjælp.  
Effekten af indsatsen kan dokumenteres og betyder at en borger der har gennemgået et 
rehabiliteringsforløb i gennemsnit kan reduceres i visiteret tid til hjemmehjælp med 1 time per uge og ved 
opfølgning efter 3 måneder med yderligere ½ -1 time.  
Reduktion i hverdagsrehabiliteringen vil medføre en øget ventetid for borgere, som vil modtage en indsats 
fra de hverdagsrehabiliterende terapeuter. Det omfatter primært rengøringsforløb og indsats i forhold til 
Serviceloven § 83a, hvor der tilrettelægges et individuelt rehabiliteringsforløb på hjemmehjælpsområdet.  
(Besparelsen omhandler ikke  tre medarbejdere bliver finansieret af midler i forbindelse med 
Værdighedspolitikken). 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal -1 -1 -1 -1 

Fremtidigt antal     
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SSU.SFR.02 Reduktion i antal borgere, der modtager vedligeholdende træning 
 

Drift  Nr.: SSU.SFR.02 

Forslag: Reduktion i antal borgere der modtager 
vedligeholdende træning 

Kontaktperson BFO 

Politikområde: Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: SSU Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) X    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -275 -275 -275 -275 
Driftsindtægter     

Netto drift -275 -275 -275 -275 

 

Beskrivelse af forslag: 

Siden kommunesammenlægningen har den rehabiliterende strategi været anvendt i forhold til at 
imødekomme det stigende pres på kommunale sundheds- og velfærdsydelser. Den vedligeholdende 
træning er en del af denne strategi.  

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

En reduktion med en medarbejder vil betyde et reduceret serviceniveau, som vil betyde at færre borgere 
vil kunne modtage et vedligeholdende træningstilbud. 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal -1 -1 -1 -1 

Fremtidigt antal     
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SSU/MTU.SFR.03 Vedligeholdende træning  
 

Drift  Nr.: SSU/MTU.SFR.03 

Forslag:  Vedligeholdende træning Kontaktperson BFO 

Politikområde: Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering, 
Befordring og Kollektiv Trafik 

KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: SSU og MTU Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 
Driftsindtægter     

Netto drift -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

 

Beskrivelse af forslag: 

Kerteminde kommune tilbyder vedligeholdende træning efter §86 stk. 2 i serviceloven. 
Der tilbydes vedligeholdende træning i Aktivhuset i Kerteminde, Sundhedens Center i Munkebo og 
Birkelund i Langeskov. Der er  visiteret vedligeholdende træning til 277 forskellige borgere/uge, som 
tilbydes fra få timer til 4 hele dage, efter individuel vurdering. Der er gennemsnitlig 600 fremmødte på en 
almindelig uge.  
Den vedligeholdende træning omfatter både fysisk, kognitiv og social træning, f.eks. stolegymnastik, 
højtlæsning, madhold, IT hold. Vedligeholdende træning tilbydes borgere med lav egenomsorgsevne, der 
af forskellige årsager ikke selv kan holde sig i gang, pga. f.eks. hjerneskade, svære fysiske skader, psykisk 
sygdom endvidere er tilbuddet samtidig en aflastning for ægtefælle.  
Indsatsen varetages med 221 timer fordelt på 7 medarbejdere. Heraf to terapeuter. Derudover er 
tilknyttet to rengøringsassistenter og en medarbejder i flexjob.  
Serviceniveauet nedsættes således at tilbuddet udelukkende gælder borgere med svært nedsat 
egenomsorgsevne og fysisk funktionsniveau. Disse borgere vil, såfremt de ikke har et vedligeholdende 
trænings tilbud med stor sandsynlighed have behov for en plejecenterplads eller massiv indsats fra 
hjemmeplejen.  Der forventes med nedsættelse af serviceniveauet at være plads til ca. 30 borgere (mod 
nuværende tilbud 277  med fremmøde 2-4 gange per uge.  
  

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Tilbuddet til vedligeholdende træning og aktivitet vil med en servicereduktion tilbydes på Birkelund 
Plejecenter i Aktivitetsdelen. Det vedligeholdende trænings og aktivitetstilbud  nedlukkes i både Munkebo 
og Kerteminde ud fra en lokalemæssig vurdering – reduktion 1,0 mio. kr. årligt. 
Nedlukningen vil betyde, at der vil være færre borgere som vil have behov for transport. Der må påregnes 
et fald i udgifter til aktivitetskørsel på ca. 0,5 mio. kr. årligt. 
 
Konsekvensen af reduceret vedligeholdende træning og aktivitet kan være tidligere debut af plejebehov og 
der vil  være tilfælde med øget visitation af ydelser i hjemmepleje, samt reduktion af tilbud om aflastning 
af ægtefælle. 
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Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal -3 -3 -3 -3 

Fremtidigt antal     
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SSU.SFR.04 Omstrukturering af forløbskoordination  
 

Drift  Nr.: SSU.SFR.04 

Forslag:  Omstrukturering af forløbskoordination Kontaktperson BFO 

Politikområde: Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: SSU Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -376 -376 -376 -376 
Driftsindtægter     

Netto drift -376 -376 -376 -376 

 

Beskrivelse af forslag: 

Den forebyggende og sundhedsfremmende opgave består i tværfagligt sammensatte forløb. Rammen for 
de tilbud, som borgerne kan modtage, dannes af de forløbsprogrammer, som er udarbejdet i Region 
Syddanmark. Indsatser tilrettelægges i forhold til KRAM1 faktorer og til borgere der henvises fra sygehus 
eller de praktiserende læger til Regionale forløbsprogrammer. Forløbsprogrammerne er udarbejdet på 
baggrund af Sundhedsaftalen, der er indgået mellem Region Syddanmark, de praktiserende læger og 
kommunerne. 
 
Teamet arbejder proaktivt i forhold til ulighed i sundhed og imødegår komplekse kroniske 
sygdomsproblematikker, som har indflydelse på borgerens hverdagsliv, herunder uddannelse og 
arbejdsforhold. 
 
Omlægning og optimering af opgavefordelingen på forløbskoordinationsområdet i relation til de nationale 
og regionale forløbsprogrammer KOL, hjerte, diabetes, kræft og hjerneskadeområdet. 
 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Det vil betyde et reduceret tilbud til særligt sårbare borgere, som følge af at ressourcerne reduceres. 
 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 

Fremtidigt antal     
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SSU.SFR.05 Tandplejen. Reduktion i personaletimer og driftsoptimering. 
 

Drift  Nr. SSU.SFR.05 

Forslag: Reduktion svarende til én stilling Kontaktperson HPO/ISM 

Politikområde: Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Social og Sundhedsudvalget  Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)                       X    
 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -312 -312 -312 -312 
Driftsindtægter     

Netto drift -312 -312 -312 -312 

 

Beskrivelse af forslag: 

Besparelsen kan realiseres  ved en nedsættelse af serviceniveauet for Den Kommunale Tandpleje, hvor 
undersøgelsesintervallet øges med 4 måneder for børn og unge under 18 år. Det vil betyde et interval på 
hhv. max. 24 måneder for børn og unge med sunde tænder (grøn gruppe) og max. 12 måneder for børn 
og unge med dårligere tænder( rød og gul gruppe). Behandleren fastsætter intervallet i den konkrete 
sag i henhold til Nationale Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen på baggrund af den enkeltes 
tandsundhed.  
 
Besparelsen vil i forhold til omsorgspatienterne øge undersøgelsesintervallet med 4 til 6 måneder.  
Intervallet på de regelmæssige undersøgelser max. 18 måneder for protesebærer og max. 10 måneder 
for borgere med egne tænder. Ifølge de nationale retningslinjer vil disse borgere altid være i rød gruppe. 
  
Besparelsen vil betyde en reduktion af Tandplejen med én fuldtidsstilling. 

 
Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Den foreslåede forøgelse af undersøgelsesintervallet til max.  24 måneder betyder, at serviceniveauet 
for denne målgruppe fremadrettet vil ligge på lovgivningens minimum.  
 
Forøgelsen af undersøgelsesintervallet for børn og unge i gul og rød gruppe til 12 måneder, udløser i 
hht. lovgivningen et individuelt undersøgelses- og behandlingsinterval, der tager udgangspunkt i det 
tandsundhedsmæssige behov, de enkelte har.   
 
Den nuværende normering i Tandplejen betyder, at Tandplejen kun arbejder individbehandlende og 
ikke forebyggende i henhold til Sundhedsstyrelsens generelle forebyggende anbefalinger. 
 
Besparelse vil have en konsekvens for akutberedskabet, der vil være mindre fleksibelt. Alternativt kan 
akutte situationer betyde, at allerede tilsagte patienter må aflyses. 
 
Sammenlægning af Tandplejen på én matrikel: 
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Der er politisk truffet beslutning om at samle Den Kommunale Tandpleje på én matrikel 2017. I 
forbindelse med denne beslutning blev en driftsbesparelse på kr. 130.000 i 2018 stigende til kr. 250.000 
i 2019 indarbejdet i tandplejen budget. 
 
En reduktionen af Tandplejen med en fuldtidsstilling fra 2017 vil have en negativ indvirken på driften i 
sammenlægningsperioden, hvor stabil drift med den nuværende normering blev forventet genindført i 
slutningen af 2017.  Dette tidspunkt udsættes yderligere.  
Der er desuden  planlagt  kompetenceudvikling af medarbejdere efterår 2016 og forår 2017 på skolen 
for tandplejer og klinikassistenter i Århus for at sikre driftsoptimering. Den planlagte 
kompetenceudvikling kan blive nødvendig at aflyse.  
 
Den anførte reduktion af personaletimer og deraf affødte servicereduktion kræver en reorganisering af 
tandplejens arbejdsmetoder og arbejdsgange. 
 
Det kræver en mental omstilling at serviceforringe i en sådan grad,  at personalet må gå på kompromis 
med sin faglighed på et område, hvor faglige klagersager  også går på behandleren. Det er i forvejen 
svært at rekruttere til området;  det forventes at blive vanskeligere. 
 
De servicemæssige konsekvenser for børn og unge: 
For børn og unge, der ikke er i risiko for at udvikle tandsygdomme, vil undersøgelsesintervallet være 
max. 24 måneder. Det vil kun være få tilfælde, at et barn eller en ung vil være i den situation.  
 
Bøn og unge i risiko for at udvikle tandsygdomme vil få et undersøgelsesinterval på minimum 12 
måneder. Det kan medføre flere akutte behandlinger, fordi tandsygdomme udvikles hurtigt hos børn. 
Flere alvorligere behandlinger kan således forventes, fordi sygdomme ikke opdages i tide.  
 
Det øgede interval kan også medføre flere narkosebehandlinger, rodbehandlinger og flere problemer 
med tænder, der er i frembrud.  
 
I behandlingen af børn har opbygningen af en patient-behandlerrelation stor betydning. Med et interval 
på op til 24 måneder vil det være umuligt at opbygge et sådant. 
 
De servicemæssige konsekvenser for omsorgsklienter:  
I dag tilbydes omsorgsklienten et besøg  inden for den første måned, de er tilmeldt ordningen. Det vil 
ikke kunne overholdes.  
 
Et øget undersøgelsesinterval for omsorgspatienter kan medføre flere knækkede tænder, der ikke kan 
repareres, men må fjernes. Det kan kræve narkosebehandling, hvilket er en belastning for en i forvejen 
svækket borger.  
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SSU.SFR.06 Ergo-/fysioterapi – reduktion af serviceniveau  
 

Drift  Nr. SSU.SFR.06 

Forslag: Ergoterapi/fysioterapi Kontaktperson ISM 

Politikområde: Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Social & Sundhedsudvalget Bilag dok.id. 440-2016-33575 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x    
 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -65 -65 -65 -65 
Driftsindtægter     

Netto drift -65 -65 -65 -65 

 

 

Beskrivelse af forslag: 

Besparelsen foreslås hentet gennem følgende tiltag: 
 
1. Ergo—og fysioterapeuterne leverer i dag en ydelse på 10t/ugen på Mesingeskolen. Denne ydelse 
reduceres med 5 timer/ugen. 
 
2. Ophør af ergo- og fysioterapeuternes  

a. forebyggende besøg i Dagplejens legestuer 
b.  ophør af forebyggende besøg til præmature 
c. ophør af forebyggende besøg til tvillinger.  

Ophør af ydelserne betyder en reduktion med 2 timer /ugen 
 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

1. En reduktion af ydelsen på Mesingeskolen vil have konsekvenser for de elever børn , der går på skolen. 
Eleverne er børn som i forvejen er udsatte både kognitivt/socialt og motorisk. 
 
Økonomisk konsekvens : reduktion på  5 timer svarer ca. til 60.000 kr. 
 
2. Ved at skære ned på de forebyggende indsats er der en risiko for at motoriske udfordringer opdages for 
sent og dermed giver øgede udgifter. 
 
Økonomisk konsekvens:  reduktionen på 2 timer/ugen svarer til ca. 24.000 kr. 
 



47 
 

 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal 3,9 årsværk 3,9 3,9 3,9 
Ændring i antal -0,2 årsværk -0,2 -0,2 -0,2 

Fremtidigt antal 3,7 årsværk 3,7 3,7 3,7 
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SSU.SFR.07 Sundhedsplejen – færre foregribende og forebyggende indsatser 
 

Drift  Nr. SSU.SFR.07 

Forslag: Sundhedspleje Kontaktperson ISM 

Politikområde: Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering KMD sag dok.id. 440-2016-1 

Udvalg: Social & Sundhedsudvalget Bilag dok.id. 440-2016-33575 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x    
 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -135 -135 -135 -135 
Driftsindtægter     

Netto drift -135 -135 -135 -135 

 

 
Beskrivelse af forslag: 

Besparelsen foreslås hentet gennem nedsættelse af Serviceniveauet  for Sundhedsplejen på følgende 
områder: 
 
1. ”Klar til barn” nedlægges.  

”Klar til barn” er et tilbud til alle førstegangsfødende. ”Klar til barn” er et 
forældreuddannelsesprogram, som er etableret i samarbejde med Region Syddanmark. 
Fødselsforberedelsesdelen er indeholdt i ”Klar til barn”.  

 
2. Sundhedsplejen omlægges, således at familierne får 2 hjemmebesøg. Resten af besøgene kan 

omlægges til konsultation i en konsultation placeret på en central matrikel i kommunen. 
 

3. Tilbud om behandling af overvægtige børn efter ”Holbækmetoden” nedlægges.  
Det var planlagt, at tilbyde overvægtige børn behandling efter metoden fra starten af  skoleåret 
2016/17. Sundhedsplejen har gennemgået uddannelse og der er fundet lokale og indkøbt div. i form af 
vægt/BT apparat 

 
 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

1. Nedlægges ”Klar til barn” mistes en betydelig kilde til tidlig opsporing af børn og familier med behov for 
støtte, som Sundhedsplejen enten selv har handlet på i form af behovsbesøg eller har overgivet til andre 
afdelinger i kommunen. Nedlæggelsen vil resultere i øgede udgifter på især det specialiserede 
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socialområde, fordi kommunen ikke kan handle forebyggende i disse familie, inden barnet fødes eller 
tidligt efter at barnet er født (jf. Heckmann-kurven). 

 
Førstegangsfødende forældre med behov for en modning af forældrekompetencer er forebyggende blevet 
henvist af  kommunen til  ”Klar til barn”. Denne forebyggende indsats mistes ligeledes. Det kan ligeledes 
resultere i øgede udgifter til foranstaltninger på det specialiserede socialområde. 
 
En nedlæggelse af ”Klar til barn” vil betyde en servicenedsættelse for de førstegangsfødende, som i dag er 
tilknyttet jordemoderkonsultation i Kerteminde. Disse borgere vil fremadrettet skulle køre til Odense for at 
modtage undervisning i fødselsforberedelse. Konsekvens af dette kan være, at forældrene ikke deltager i 
fødselsforberedelse og dermed er uforberedte til fødsel  med komplikationer til følge. 
 
Økonomisk betyder nedlæggelsen en reduktion på  ca. 3 timer/ugentligt svarende til  40.000 kr. 
 
2. En omlægning af Sundhedsplejen til en central konsultation, som alle forældre selv skal køre til, vil have 
konsekvenser for den tidlige opsporing og den tidlige indsats i familier med behov for støtte, idet det kan 
forventes, at  især ressourcesvage forældre vil udeblive. 

  
Økonomisk betyder omlægningen en reduktion på  8 timer/ugentligt svarende til  100.000 kr.  
 
 
Det gælder for forslag 1 og 2, at selv en besparelse i denne størrelsesorden, jf. Heckmann-kurven, vil 
medføre øgede udgifter senere i børnenes liv, fordi problemstillinger ikke opfanges tidligt i børnenes liv, 
men når at udvikle sig og mere indgribende og dyrere foranstaltninger skal iværksættes. 
 
3. I Kerteminde Kommune er 20% af alle børn, der starter i skolen overvægtige. Der har længe været et 
politisk ønske om,  at Sundhedsplejen skulle levere et tilbud til overvægtige børn og deres familier. To 
sundhedsplejersker er blevet uddannet og det er planlagt, at tilbuddet starter efter sommerferien. 
 
Konsekvensen er, at overvægtige børn og deres familier ikke får den fornødne hjælp og dermed fortsætter 
med at mistrives. 
 
Økonomisk betyder nedlæggelsen en reduktion på 6 timer/ugentligt svarende til  80.000 kr.   
  

 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal 6,2 årsværk 6,2 6,2 6,2 
Ændring i antal -0,3 årsværk  -0,3 -0,3 -0,3 

Fremtidigt antal 5,9 årsværk 5,9 5,9 5,9  
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KF.SFR.01 Yderligere besparelser på lokaleleje  
 

Drift  Nr.:  KF.SFR.01 

Forslag: Yderligere besparelser på lokaleleje Kontaktperson MJJ 

Politikområde: Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) X    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter     
Driftsindtægter     

Netto drift     

 

Beskrivelse af forslag: 

Området skal analyseres i forbindelse med store forandringer. Analysen er ikke påbegyndt. Det afklares 
her om der kan spares yderligere ift. det der lagt ind i store forandringer. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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KF.SFR.02 Rammereduktion – Kerteminde Sport og Fritid  
 

Drift  Nr.:  KF.SFR.02 

Forslag: Rammereduktion – Kerteminde Sport og Fritid Kontaktperson MJJ 

Politikområde: Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) X    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -190 -190 -190 -190 
Driftsindtægter     

Netto drift -190 -190 -190 -190 

 

Beskrivelse af forslag: 

Rammereduktion på decentraliseringsaftale med Kerteminde Sport og Fritid. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Rammereduktionen vil medføre serviceforringelser for brugerne af idrætscentrene. Reduktionen vil blive 
effektueret ved yderligere samdrift af idrætscentrene, hvor en medarbejder har tilsyn med flere lokationer 
samtidig. Samdriften vil finde sted, hvor det er realistisk og forsvarligt i forhold til foreningernes 
aktivitetsniveau. Endvidere søges reduktionen realiseret ved at minimere brugen af timelønnede 
livreddere. 
 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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KF.SFR.03 Rammereduktion – Plads til alle 
 

Drift  Nr.:  KF.SFR.03 

Forslag: Rammereduktion – Plads til alle Kontaktperson MJJ 

Politikområde: Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) X    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -10 -10 -10 -10 
Driftsindtægter     

Netto drift -10 -10 -10 -10 

 

Beskrivelse af forslag: 

Rammereduktion på Plads til alle. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Rammereduktionen vil medføre en reduktion af aktivitetsniveau. 
Budgettet udgør inden reduktion 810.000 kr. årligt.  
 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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KF.SFR.04 Rammereduktion – Folkeoplysningsområdet 
 

Drift  Nr.:  KF.SFR.04 

Forslag: Rammereduktion – Folkeoplysningsområdet Kontaktperson MJJ 

Politikområde: Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) X    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -140 -140 -140 -140 
Driftsindtægter     

Netto drift -140 -140 -140 -140 

 

Beskrivelse af forslag: 

Rammereduktion på budget for aktiviteter under Folkeoplysningsområdet. 
Folkeoplysningsområdet omfatter blandt andet foreningstilskud, tilskud til aftenskoler, tilskud til 
Frivilligcenter m.v. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Rammereduktionen vil medføre en reduktion af tilskud som udbetales under Folkeoplysningsområdet. 
 
Budgettet udgør 3,9 mio. kr. ekskl. budget til lokaletilskud, leje af arealer og lokaler samt træner- og 
lederuddannelse. 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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KF.SFR.05 Træner- og lederuddannelse 
 

Drift  Nr.:  KF.SFR.05 

Forslag: Træner- og Lederuddannelse  Kontaktperson MJJ 

Politikområde: Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) X    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -50 -50 -50 -50 
Driftsindtægter     

Netto drift -50 -50 -50 -50 

 

Beskrivelse af forslag: 

Reduktion på budget til træner- og lederuddannelse indenfor Folkeoplysningsområdet. 
 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Reduktionen vil medføre, at færre ansøgninger om tilskud til træner- og lederuddannelse kan 
imødekommes.  
 
Budgettet udgør 76.000 kr. årligt. 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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Pleje 
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SSU.PL.01 Struktur  
 

Drift  Nr.: SSU.PL.01 

Forslag:  Struktur  Kontaktperson BFO 

Politikområde: Pleje KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: SSU Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter  -400 -400 -400 
Driftsindtægter     

Netto drift  -400 -400 -400 

 

Beskrivelse af forslag: 

Reduktion i ledelsesstruktur svarende til 1 årsværk. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Den enkelte leder får ansvaret for flere medarbejdere og nogle borgere og pårørende kan opleve det som 
en serviceforringelse, selvom serviceniveauet i driftsopgaverne ikke påvirkes. 
Under forudsætning af, at det besluttes at Troelskær Plejecenter flytter til Lindhøj Plejecenter, vil der 
kunne reduceres i ledelsen.  

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal  -1 -1 -1 

Fremtidigt antal     
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SSU.PL.02 Nedsættelse af standard rengøringsfrekvens 
 

Drift  Nr.: SSU.PL.02 

Forslag:  Nedsættelse af standard rengøringsfrekvens  Kontaktperson BFO 

Politikområde: Pleje KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: SSU Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter  -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 
Driftsindtægter     

Netto drift -1.200 -1.200 -1.200   -1.200 

 

Beskrivelse af forslag: 

Der stilles forslag om, at nedsætte frekvensen af hverdagsrengøring.  
Det eksisterende serviceniveau omfatter, som udgangspunkt, rengøring 30 min. hver 2. uge.  Omfanget 
afhænger af en individuel vurdering af borgerens konkrete situation, herunder hvor meget de selv og 
andre i husstanden kan udføre. 
 
Ifølge forslaget vil serviceniveauet være rengøring 30 min. hver 3. uge. Enkelte borgere med særlige eller 
væsentlige behov for at få gjort rent oftere end hver 3. uge, vil fortsat få gjort rent oftere.  
22 andre kommuner har i 2016 et serviceniveau med rengøring hver 3. uge. 
 
Rengøringen er igennem årene effektiviseret. I 2008 blev rengøringen omlagt, så medarbejderne i 
hjemmeplejen selv medbringer specialklude, mopper og teleskopskaft til rengøring. Kludene vaskes på 
plejecentrene.  
I foråret 2013 blev der igangsat en indsats vedrørende rengøringsforløb med ansættelse af en 
hverdagsrehabiliterende terapeut. Der blev investeret i rengøringsredskaber i form af selvkørende 
støvsugere, håndstøvsugere og gulvmopper. Borgerne undervises og vejledes i forhold til anvendelse af 
rengøringsredskaber og arbejdsstillinger med henblik på helt eller delvist selv at kunne varetage 
rengøringen, som en del af rehabiliterende strategi.  
Vedtagelse af § 83a om rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp i serviceloven pr. 1. januar 2015 bevirker at 
borgere med nedsat funktionsevne tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, 
såfremt det vurderes, at borgerens funktionsevne kan forbedres og dermed nedsætte behovet for hjælp 
efter § 83 (personlig pleje og praktisk hjælp). 
  

 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Der vil være store individuelle forskelle i konsekvenserne fra borger til borger. Borgerne, som har 
vanskeligt ved at opretholde hygiejne i hjemmet, vil opleve en betydelig kvalitetsforringelse. Der vil 
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formentlig være øget opmærksomhed fra pårørende vedrørende den oplevede og objektive 
kvalitetsforringelse. Der tages altid individuelle hensyn hos borgere med særlige krav til hygiejne i 
hjemmet, f.eks. ved hjemmedialyse. 
 
I alt 600 borgere er visiteret til en rengøringsydelse fra kommunal eller privat leverandør. Heraf modtager 
ca. 500 borgere rengøring 30 min. hver 2. uge. Resten modtager andre ydelser, som f.eks. 50 min. hver 2. 
uge (borgere, som er helt ude af stand til at varetage nogle former for praktiske opgaver) og /eller ekstra 
rengøring i modsatte uge af den normale rengøring. 
Borgere der visiteres til ekstra rengøring er en særlig og lille målgruppe. Det drejer sig typisk om borgere 
med meget lav egenomsorg med særlige hygiejniske udfordringer (f.eks. inkontinens) eller påvist 
støvallergi. 
 
En ændring i rengøringsfrekvens kræver ændring af serviceniveauet og vedtagelse af en ny 
kvalitetsstandard samt revisitation af samtlige borgere. 
Revisitation og implementering forventes at tage ca. 4 – 5 måneder fra politisk beslutning.  
 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal -2,90 -2,90 -2,90 -2,90 

Fremtidigt antal     
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SSU.PL.03 Plejecentre -ændrede arbejdsprocesser og investering i 

velfærdsteknologiske løsninger  
 

Drift  Nr.: SSU.PL.03 

Forslag:  Plejecentre -ændrede arbejdsprocesser og 
investering i velfærdsteknologiske løsninger 

Kontaktperson BFO 

Politikområde: Pleje KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: SSU Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)   X  

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter 0 0 -750 -750 
Driftsindtægter     

Netto drift 0 0 -750 -750 

 

Beskrivelse af forslag: 

Sundhed og Rehabilitering har i samarbejde med leverandør af hjælpemidler udarbejdet en business case 
ved implementering af ændrede arbejdsgange og investering i velfærdsteknologiske løsninger på 
plejecentre. Der er foreløbig analyseret på Fjordly og Svanehøj Plejecentre. Samlet business case forventes 
udarbejdet før sommerferien 2016. 
 
Formålet med analysen er at skabe et kvalitativt beslutningsgrundlag for den videre 
beslutningsproces i relation til at implementere mulige forbedringer i arbejdsmiljøet, plejekvaliteten 
og effektiviteten, ved blandt andet bade- og hygiejne- samt liftprocesserne. 
Analysen har bl.a. undersøgt:  

• Forflytninger for at se hvilke belastninger der forekommer og hvilke belastninger der 
kan reduceres/fjernes. 

• Hjælpemidler der er tilgængelig og i hvilket omfang de benyttes relevant i 
forhold til beboeres ressourcer. 

• Udnytte aktive forflytninger hvor muligt for at bevarer borgerens funktionsniveau. 
• Arbejde mere tidseffektivt med moderne hjælpemidler. 
• Kompetenceniveauet da dette er forudsætningen for opnåelse af forbedringerne. 
• Logistik og indretninger i relation til pladsforhold og arbejdsmiljø. 

 
Investeringen kræver udbud i regi af Fællesindkøb Fyn. Dette kan først gennemføres i 2017. Investering og 
implementering forventes gennemført over 1 år og har derfor først gennemslagskraft fra 2019.  

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Plejecentrene har gennem flere år arbejdet med effektivisering i arbejdsgange bl.a. gennem investering fra 
ældrepuljen i 2014 og 2015. Ændringer i arbejdsgange vil medføre at borgerne er aktive under forflytnings- 
og plejeprocesser, hvilket medvirker til at bevare borgernes funktionsniveauet. Analyserne viser, at der 
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yderligere potentiale ved at fortsætte den rehabiliterende strategi i forhold til borgere på plejecentre både 
i forhold til at øge plejekvalitet, arbejdsmiljø og økonomisk effektiviseringsgevinst. 
Øget kvalitet i plejen og bevarelse af borgernes funktionsniveau forventes at have positiv indvirkning på 
borgernes livskvalitet og understøtte en værdig pleje. 
 
Investeringen forventes foretaget gennem kommuneleasing, som omfatter forskellige 
velfærdsteknologiske løsninger bl.a. højdejusterbar hygiejne- og badestole, bruse- og toiletstole, stå- og 
forflytningshjælpemidler m.m.   

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal 0 0 -2,3 -2,3 

Fremtidigt antal     
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SSU.PL.04 Fremrykning af lukning af lille plejecenter 
 

Drift  Nr.: SSU.PL.04 

Forslag:  Fremrykning af lukning af lille plejecenter Kontaktperson BFO 

Politikområde: Pleje KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: SSU Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)   X  

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter 0 -2.500 0 0 
Driftsindtægter     

Netto drift 0 -2.500 0 0 

 

Beskrivelse af forslag: 

I store forandringer er indlagt forslag om lukning af et plejecenter (22 pladser) med 2,5 mio. kr. i 2019. I 
relation til  nye sparekrav beskrives forslag om lukning af et mindre plejecentre fremrykket til 2018.  
 

 
Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Driftsudgiften til et plejecenter med 22 pladser er ca. 9,5 mio. kr. årligt (2016 priser). 
Hertil kan evt. tillægges indtægter ved evt. salg af bygning og besparelse på vedligehold. 
Lukning kræver ændrede visitationskriterier til plejebolig og dermed øget plejetyngde på øvrige 
plejecentre svarende til en merudgift på ca. 2.3 mio. kr. årligt (2016 priser). 
Lukning af 22 pladser vil desuden medføre øgede udgifter til hjemme- og sygepleje. (Gennemsnit 12 timer 
per uge x 22 borgere * 52 uger * 341 kr. ATA pris = ca. 4.7 mio. kr).  
 
Helårseffekt 2.5 mio. kr. fra 2018 ved fremrykning af lukning af et plejecenter inkl. modregning af øget 
plejetyngde på øvrige plejecentre samt hjemmepleje. 
 
Forslaget forudsætter en boliganalyse, som vurderer plejeboligernes bygningsmæssige standard og belyser 
mulige scenarier, som kan danne udgangspunkt for en strukturændring på området (skal ses i 
sammenhæng med sammenlægning af Troelskær og Lindhøj).  
 
Der vil til budgetseminaret blive udarbejdet en intern vurdering vedr. kapacitet og behov for plejeboliger 
og rehabiliteringspladser sammenlignet med andre kommuner.   

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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SSU.PL.05 Hverdagsaktiviteter på plejecentrene  
 

Drift  Nr.: SSU.PL.05 

Forslag:  Hverdagsaktiviteter og vedligeholdende 
aktivitet på plejecentre ophører 

Kontaktperson BFO 

Politikområde: Pleje KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: SSU Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) X    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 
Driftsindtægter     

Netto drift -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 

 

Beskrivelse af forslag: 

Aktiviteterne omhandler daglige hverdagsaktiviteter som f.eks. gåture, fødselsdage og aktiviteter relateret 
til højtider eller årstider, dvs. arrangementer der afholdes i forbindelse med jul, påske eller f.eks. 
sommerferie, sommerfest og idrætsdag. 
 

 
Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Servicereduktionsoplægget medfører, at plejecentrene ikke vil kunne leve op til en lang række af 
Ældrekommissionens anbefalinger til at forbedre livskvaliteten og selvbestemmelsen i plejebolig og 
plejehjem. Mest direkte ses dette i anbefaling nr. 9:  Der skal være et varieret udbud af aktiviteter til 
beboerne, og aktiviteterne skal indtænke begge køn. 
 
Fokus på et aktivt hverdagsliv er en del af værdighedspolitikken og det skal derfor sikres, at man kan 
inddrage frivillige og andre der kan varetage denne opgave, for at vi kan leve op til værdighedspolitikken. 
 
Besparelse kræver en ændring i indsatstiderne for plejecenterbeboere. 
 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 

Fremtidigt antal     
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SSU.PL.06 Struktur, hjemme- og sygepleje  
 

Drift  Nr.: SSU.PL.06 

Forslag:  Struktur på hjemme- og sygepleje. Ledelse, 
planlægning og administration 

Kontaktperson BFO 

Politikområde: Pleje KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: SSU Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -400 -400 -400 -400 
Driftsindtægter     

Netto drift -400 -400 -400 -400 

 

Beskrivelse af forslag: 

Der laves en reduktion, som følge af en ændring i strukturen. 
 

 
Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Området er komplekst at styre, og en reduktion kan betyde, at det bliver vanskeligere at servicere borgene 
i samme omfang, som under de nuværende forhold.  
Det vil desuden påvirke arbejdsmiljø og sygefravær og dermed økonomien i negativ retning. Der er i 
forvejen et stort medarbejderspænd sammenlignet med andre institutioner i kommunen. Lederne er 
samtidig alle involveret i projekter som de er tovholdere og ansvarlige for at implementere, samtidig med 
stram styring af økonomien. Området er i drift  365 dage om året – i hele døgnet. 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 

Fremtidigt antal     
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SSU.PL.07 Reduktion sygepleje  
 

Drift  Nr.: SSU.PL.07 

Forslag:  Reduktion i sygeplejen Kontaktperson BFO 

Politikområde: Pleje KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: SSU Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -450    
Driftsindtægter     

Netto drift -450    

 

Beskrivelse af forslag: 

Kommunerne står overfor en række sundhedsstrategiske udfordringer, som følge af demografiske og 
samfundsmæssige udfordringer. Gennemsnitslevealderen stiger og der bliver dels flere ældre, der bliver 
enddog rigtig gamle og flere borgere med kroniske sygdomme med behov for en øget indsats. 
Samtidig bliver der flere komplekse sundhedsopgaver i kommunerne på grund af accelererede 
patientforløb, forløbsprogrammer, øgede behandlingsmuligheder og teknologisk udvikling. 
 
 På trods at det er det nødvendigt at effektivisere og reducere i forhold til den kommunale sygepleje. 

 
Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Den udvikling der er sat i gang i hjemme- og sygepleje, i forhold til strategi for kommunal sygepleje i 
Kerteminde kommune 2015-2019  vil implementeret over en længere periode og vil derfor ikke være fuldt 
ud implementeret i 2019.  
Medarbejderne vil derfor arbejde som hidtil i længere tid og de igangsatte initiativer vil derfor skulle 
nedskaleres som følge af en reduktion i sygeplejen. 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal -1,3    

Fremtidigt antal     
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SSU.PL.08 Struktur, plejecentre  
 

Drift  Nr.: SSU.PL.08 

Forslag:  Struktur plejecentre – ledelse, planlægning og 
administration 

Kontaktperson BFO 

Politikområde: Pleje KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: SSU Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -400 -400 -400 -400 
Driftsindtægter     

Netto drift -400 -400 -400 -400 

 

Beskrivelse af forslag: 

Der laves en reduktion, som følge af en ændring i strukturen. 
 

 
Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Området er komplekst at styre, og en reduktion kan betyde, at det bliver vanskeligere at servicere borgene 
i samme omfang, som under de nuværende forhold.  
Det vil desuden påvirke arbejdsmiljø og sygefravær og dermed økonomien i negativ retning. Der er i 
forvejen et stort medarbejderspænd sammenlignet med andre institutioner i kommunen. Lederne er 
samtidig alle involveret i projekter som de er tovholdere og ansvarlige for at implementere, samtidig med 
stram styring af økonomien. Området driftes  365 dage i hele døgnet. 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 

Fremtidigt antal     
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SSU.PL.09 Systematisk revisitation og rehabilitering 
 

Drift  Nr.: SSU.PL.09 

Forslag:  Systematisk revisitation og rehabilitering Kontaktperson BFO 

Politikområde: Pleje KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: SSU Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -1.308 -1.300 -1.300 -1.300 
Driftsindtægter     

Netto drift -1.308 -1.300 -1.300 -1.300 

 

Beskrivelse af forslag: 

Udgangspunktet er at møde borgerne med en rehabiliterende tænkning. Der er målrettede indsatser i 
forhold til konstant at forbedre eller fastholde funktionsevne. 
Det betyder, at den naturlige følge af en rehabiliterende tænkning er et konstant fokus på at tilpasse den 
visiterende hjælp til borgerens funktionsniveau, så visitation og funktionsevne løbende passer sammen. 
Dette stiller store krav til systematik i kommunikation og arbejdsgange i samarbejdet mellem visitation og 
pleje. Fra foråret 2016 har visitatorerne løbende deltaget i visitationsmøder med udeteams med henblik 
på at øge kvaliteten i dialogen og samarbejdet mellem myndighed og udfører. 
Fra foråret 2016 er der iværksat systematisk revisitation af alle borgere, der er visiteret til personlig pleje 
og praktisk hjælp, både hos privat leverandør og hos den kommunale hjemmepleje. 

 
Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Det betyder, at serviceniveauet løbende vurderes, og tilpasses borgernes funktionsniveau. For nogle 
borgere vil det betyde, at serviceydelser bortfalder. En revisitation kan af borgere og pårørende opleves 
som en serviceforringelse, fordi ydelser bortfalder. Imidlertid vil alle borgere få de ydelser, som er 
påkrævet for at opretholde og udvikle funktionsniveauet.  
 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 

Fremtidigt antal     
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Handicap og Psykiatri 
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SSU.HP.01 Revisitation – dobbeltydelser 
 

Drift  Nr.: SSU.HP.01 

Forslag: Revisitation - dobbeltydelser Kontaktperson KFB 

Politikområde: Handicap & Psykiatri KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Social & Sundhedsudvalget Bilag dok.id. 440-2016-35896 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) X    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -500 -500 -500 -500 
Driftsindtægter     

Netto drift -500 -500 -500 -500 

 

Beskrivelse af forslag: 

Der skal gennemføres en fornyet revisitation af borgernes ydelsesniveauer i forhold til eventuelle 
dobbeltydelser, forstået som at forskellige faggrupper overlapper i forhold til ydelsen.   
Hvis en borger f.eks. både får intern og ekstern fysioterapi, eller bostøtte og hjemmepleje, skal det konkret 
vurderes, om den ene ydelse kan udelades eller minimeres via koordination mellem leverandørerne 
(Hjemmeplejen og bostøtten). Dobbeltvisitationer kan bl.a. forekomme, hvis en borger f.eks. er blevet 
visiteret til en midlertidig ydelse, som ikke er blevet stoppet, eller der er overlap mellem de typer af 
ydelser, borgeren modtager.  
Samspillet mellem visitationen på Handicap / psykiatriområdet og visitation af pleje og praktisk bistand 
skal formaliseres i en arbejdsgang mellem de to fagområder, som fremadrettet sikrer, at ydelserne 
koordineres, og at der skabes klarhed over snitfladerne. 
 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Nogle borgere vil opleve en serviceforringelse , idet i de ikke længere får dobbeltydelser. Andre borgere vil 
opleve en forbedring, idet der ikke er mange forskellige fagprofessionelle der kommer i hjemmet.  
Revisitationen forventes at indbringe en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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SSU.HP.02 Afprøvning og træning (Mestringsenhed) 
 

Drift  Nr.: SSU.HP.02 

Forslag: Afprøvning og træning (Mestringsenhed) Kontaktperson KFB 

Politikområde: Handicap & Psykiatri KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Social & Sundhedsudvalget Bilag dok.id. 440-2016-35898 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) X    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -500 -500 -500 -500 
Driftsindtægter     

Netto drift -500 -500 -500 -500 

 

Beskrivelse af forslag: 

Forslaget omfatter en tidligere og bedre udredning, afprøvning og træning af nye borgere, før der sker en 
endelig visitation. Borgeren og eventuelt pårørende kan også inddrages i en samskabende proces.  
Den fulde indsigt i borgerens funktionsniveau, gør det muligt at opstille mere præcise mål og en visitation  
hvor der er fuld overensstemmelse mellem ydelse og borgerens behov.   
Der er tale om en midlertidig indsats, hvor der arbejdes med delmål for de enkelte kompenceområder. Det 
betyder, at borgeren i løbet af en periode på 3 mdr. får intensiv træning mhp. at afklare, om borgeren kan 
opnå kompetence på et eller flere områder. Herefter sker den endelige visitation. På enkelte områder vil 
der herefter være tale om fortsat træning, eller vedligeholdende indsats.   
De enkelte mål skal være skarpe og klare, og der skal være angivet tid for, hvornår man forventer målet er 
opnået.  
Forslaget er tænkt som etablering af en egentlig mestringsenhed, dedikeret til opgaven. 
En del af træningen kan som forsøg iværksættes som gruppetræning. Andre kommuner har erfaring for, at 
der for nogle borgere kan være vanskeligheder forbundet med gruppetræning. Disse borgere vil blive 
trænet individuelt.  
 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Borgeren vil opleve at der er fokus på at arbejde med kompetencer i et intensivt forløb.  
Etablering af en mestringsenhed forventes at indbringe en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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SSU.HP.03 Driftsoptimering 
 

Drift  Nr.: SSU.HP.03 

Forslag: Driftsoptimering Kontaktperson KFB 

Politikområde: Handicap & Psykiatri KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Social & Sundhedsudvalget Bilag dok.id. 440-2016-35902 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) X    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 
Driftsindtægter     

Netto drift -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 

 

Beskrivelse af forslag: 

Optimering og bedre tilrettelæggelse af: 
Vagtoverlap, 1,0 mio.kr. 
Fælles nattevagt, 1,2 mio.kr. 
Refusion (eksterne borgere og borgere ude), 0,5 mio.kr. 
Ovenstående forslag har udgangspunkt i eksisterende serviceniveau, og handler derfor primært om mere 
effektiv udnyttelse af øvrig tid, altså tid, som ikke involverer støtten til borgerne. 
Vagtoverlap: Når personalet har skiftetid, anvendes tid til overlevering af information om den enkelte 
borger mv. Ved bedre anvendelse af IT-værktøjerne, stå-møder mv. minimeres tid til overlevering.  
Fælles nattevagt: De 4 bosteder har egne nattevagter. Der gennemføres en vurdering af, hvordan der kan 
etableres fælles nattevagt på tværs af stederne, evt. i samarbejde med Plejen. Dog skal man her være 
opmærksom på, at der kan være en fagprofessionel udfordring. 
Refusion (eksterne borgere): Vi skal sikre, at afregninger fra andre kommuner svarer til det, vi yder. Vi skal 
have øget skarphed på andre kommuners betalinger for ydelser (borgere bosat hos os), herunder sikre 
samspil og koordinering mellem visitatorerne, bosteder og aktiviteter. Der etableres en arbejdsgang for 
kontrol af disse sager, herunder undersøgelse af IT-mæssig understøttelse, mhp. at sikre løbende 
opfølgning.   

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Driftsoptimering skal sikre en bedre planlægning af arbejdstiderne, overgangslap ved vagtoverlevering, og 
skal dermed sikre en bedre sammenhæng. 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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SSU.HP.04 Ledsagelse, klubarbejde mv. 
 

Drift  Nr.: SSU.HP.04 

Forslag: Ledsagelse, klubarbejde mv. Kontaktperson KFB 

Politikområde: Handicap & Psykiatri KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Social & Sundhedsudvalget Bilag dok.id. 440-2016-35903 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) X    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -200 -200 -200 -200 
Driftsindtægter     

Netto drift -200 -200 -200 -200 

 

Beskrivelse af forslag: 

Inddragelse af pårørende i det rehabiliterende arbejde med borgere med funktionsnedsættelser. Frivillige 
pårørende kan afholde klub- eller fællesarrangementer for borgere, eller ledsage borgere til f.eks. fritids- 
og sociale aktiviteter eller tandlæge.  
Ideen er, at pårørende i større omfang kunne medvirke ved arrangementer, således at 
personaleressourcer kunne spares. Forslaget indebærer ikke, at borgere går ind og  overtager forpligtelsen 
ved arrangementer, men der kunne så være en i stedet for to professionelle tilknyttet aktiviteten.  
Pårørendeforeningen, som er startet med udgangspunkt blandt pårørende til beboere omkring Fregatten, 
er nu blevet udbredt til at omfatte hele det specialiserede voksenområde. Det giver gode muligheder for 
dialoger med foreningen om øget samskabelse mellem kommunen og borgerne i relation til udsatte 
borgere.  

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Borgerne forventes at kunne opretholde og måske øge deres aktivitetsniveau ift. fritids-/sociale aktiviteter.   
Der forventes en årlig besparelse på personaletimer på ca. 0,2 mio. kr. 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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SSU.HP.05 Øget anvendelse af velfærdsteknologi 
 

Drift  Nr.: SSU.HP.05 

Forslag: Øget anvendelse af velfærdsteknologi   Kontaktperson KFB 

Politikområde: Handicap & Psykiatri KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Social & Sundhedsudvalget Bilag dok.id. 440-2016-35904 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) X    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -200 -200 -200 -200 
Driftsindtægter     

Netto drift -200 -200 -200 -200 

 

Beskrivelse af forslag: 

Øget anvendelse af velfærdsteknologi på handicapområdet. Dette både i relation til selve opgaveløsningen 
for personalet, samt i relation til borgerne. Det kan være i forebyggelsesøjemed, og i selve 
opgaveløsningen.  
Det er muligt at lade sig inspirere af tiltagene vedr. velfærdsteknologi i Plejen. 
Velfærdsteknologi kan også med fordel indgå i det arbejde der er beskrevet i blok HP.02 – 
mestringsenheden, idet velfærdsteknologiske løsninger kan inddrages i træningen.  
 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

 
Øget anvendelse af velfærdsteknologi forventes at indbringe en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 

Førtidspensioner mv. 
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Arbejdsmarked 
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AB.ABM.01 Fleksjob – Øge antallet af fleksjob i private virksomheder 
 

Drift  Nr.: AB.ABM.01 

Forslag:   Fleksjob – Øge antallet af fleksjob i private 
virksomheder  

Kontaktperson KPO 

Politikområde: Arbejdsmarkedsområdet KMD sag dok.id. 440-2016-36207 

Udvalg:  Bilag dok.id.  

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)    x 

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -1680 -1680 -1680 -1680 
Driftsindtægter     

Netto drift     

 

Beskrivelse af forslag: 

Øge antallet af fleksjob i private virksomheder + højere timetal. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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AB.ABM.02 - Forsikrede ledige – Hurtigere i Job 
 

Drift  Nr.:  AB.ABM.02 

Forslag:  Forsikrede ledige – Hurtigere i Job Kontaktperson KPO 

Politikområde: Arbejdsmarkedsområdet KMD sag dok.id. 440-2016-36213 

Udvalg:  Bilag dok.id.  

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)   ×  

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -750 -750 -750 -750 
Driftsindtægter     

Netto drift     

 

Beskrivelse af forslag: 

Fokus på effekt hos borgeren i ordinært arbejde. Professionel opbygning af hele området i samarbejde 
med konsulentfirma.  

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Mindre frie valg hos den enkelte borger, samt større ansvar for eget liv.  

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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AB.ABM.03 – Jobparat – Målrette uddannelse efter job 
 

Drift  Nr.:  AB:ABM.03 

Forslag: Jobparat – Målrette uddannelse efter job Kontaktperson KPO 

Politikområde: Arbejdsmarkedsområdet KMD sag dok.id. 440-2016-36211 

Udvalg:  Bilag dok.id.  

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)    x 

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -840 -840 -840 -840 
Driftsindtægter     

Netto drift     

 

Beskrivelse af forslag: 

Samlet indsats overfor den unge bestående af et samarbejde mellem fremtidig arbejdsgiver og 
uddannelsesinstitution, samt ligeledes mellem unge afdelingen og social afdelingen. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Borgerens personlige indstilling til tingende bliver synliggjort, samtidig med der stilles større krav til 
borgeren om at tage ansvar for sit eget liv og videre uddannelsesforløb 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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AB.ABM.07 - Sygedagpenge – Hurtig afklaring 
 

Drift  Nr.:  AB.ABM.07 

Forslag:  Sygedagpenge – Hurtig afklaring Kontaktperson  KPO 

Politikområde: Arbejdsmarkedsområdet KMD sag dok.id. 440-2016-36214 

Udvalg:  Bilag dok.id.  

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Effektivisering Teknisk ændring 

(Sæt kryds)   ×  

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -800 -800 -800 -800 
Driftsindtægter     

Netto drift     

 

Beskrivelse af forslag: 

Sammenskabelse med borgeren og nedsættelse af gennemsnits sagsbehandlingstid med 2 uger. 
Medarbejderne skal kunne arbejde med alle aspekter af linjen, og dermed skabe et hurtigere forløb for 
borgeren. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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Politisk Organisation og 

Beredskab 
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Administrativ organisation 

mv. 
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ØK.AO.01 Strukturtilpasning – Ledelse 
 

Drift  Nr. : ØK.AO.01 

Forslag: Strukturtilpasning - Ledelse Kontaktperson TIJ 

Politikområde: Administrativ organisation mv  KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg:  Økonomiudvalget Bilag dok.id. 440-2016-36541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Struktur Teknisk ændring 

(Sæt kryds)   x  

 
Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter     
Driftsindtægter     

Netto drift -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 

 

Beskrivelse af forslag: 

Reduktion i antallet af ledere – svarende til 2 årsværk. 
 
Evalueringen af den nye organisation er opdelt to faser. Første fase er afsluttet og vedrørte 
direktionsmodel og ledelsesstruktur. Anden fase gennemføres i april-juni og har fokus på samarbejde, 
samspil, opgavefordeling, kommunikation m.v. 
 
Den foreslåede resortomlægning vedrørende direktionsmodel og ledelsesstruktur blev forelagt 
Økonomiudvalget den 19. april 2016. Økonomiudvalget besluttede at udsætte punktet indtil sidste fase af 
evalueringen foreligger. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

En nedlæggelse af afdelingschefstillinger vil reducere administrationsudgifterne.  
Besparelsen er anslået  som  en nettobesparelse på 1,2 mio. kr., da der i forbindelse med nedlæggelse af 
afdelingschefstillinger bør afsættes beløb til kompetenceudvikling af medarbejderne. 
Gevinst ved en strukturtilpasning kan være: 
For borgeren: mere helhed i sagsbehandlingen, bedre resultater, færre indgange til Kommunen, oplevelse 
af større effektivitet i Kommunen, større grad af smidighed. 
Fagligt: større helhed/overblik ved færre afdelinger, synergi ved opgaveløsning, fokus på strategisk ledelse, 
robust/styrke ved større afdelinger. 
Konsekvens ved en strukturtilpasning kan være: 
Fagligt: større afdelinger kan resultere i mindre overblik, behov for administrativ hjælp. 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal 
(9 afdelinger, 1 stab og 2 
tværgående bånd) 

12 12 12 12 

Ændring i antal -2 -2 -2 -2 

Fremtidigt antal 10 10 10 10 
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ØK.AO.02 Ophør ansættelse af kontorelever i den centrale administration. 

 
Drift 

 
 
 

 
 
Nr.:      

 
 

ØK.AO.02 

Forslag: Ophør ansættelse af kontorelever i den centrale 
administration. 

Kontaktperson GDY 

Politikområde: Administrativ organisation mv  KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg:  Økonomiudvalget Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Struktur Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x  x  

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -1.930 -2.085 -2.085 -2.085 
Driftsindtægter     

Netto drift -1.930 -2.085 -2.085 -2.085 

 

Beskrivelse af forslag: 

De nuværende 4 kontorelever afslutter og færdiggør deres uddannelse/ansættelse i den centrale 
administration heraf 3 i 2016 og 1 i 2017. I den centrale administration vil der herefter tages elever til 
administrations bacheloruddannelsen i praktikforløb  – der er ingen lønudgift forbundet med disse 
praktikker. 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Elever indgår i den daglige drift og dermed opgaveløsning – så ophør med elevoptag vil have en negativ 
effekt i forhold til opgaveløsningen i de enkelte afdelinger. 
Samtidig vil kommunens forpligtigelse til at sikre den fremtidige faglige arbejdskraft blive forringet. 
 

Mængdemæssige konsekvenser antal: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal 1    
Ændring i antal     

Fremtidigt antal 1 0 0 0 
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Erhverv, Bosætning og 

Turisme 
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KF.EBT.01 Rammebesparelse 3% på driftsbudget – reduktion af tilskudspuljer 
 

Drift  Nr.:  KF.EBT.01 

Forslag: Rammebesparelse 3% på driftsbudgettet 
Reduktion af tilskudspuljer  

Kontaktperson MJJ 

Politikområde: Erhverv, bosætning og turisme KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget  Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Revisitering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x    

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -272 -272 -272 -272 
Driftsindtægter     

Netto drift -272 -272 -272 -272 

 

Beskrivelse af forslag: 

Rammebesparelse på 3% fordelt på politikområdets 4 fagudvalg – Kultur-og Fritidsudvalgets andel udgør 
272.000 kr.  
Forslaget omfatter en reduktion af tilskuddene til kulturelle opgaver, herunder  

 

Nuværende  
budget  
2017-2020 pr. år  

Reduktion pr. år  
 
 

Driftstilskud til forsamlingshuse 245.000 -49.000 
 
 

Eventarrangementer 277.000 -55.000  

Fjordens Dag 74.000 -15.000  

Græsrodspuljen 187.000 -39.000  

Skoletjeneste 49.000 -10.000  

Tilskud Kerteminde Revyen 104.000 -59.000  

Tilskud kulturelle formål 151.000 -30.000  

Udendørs kulturelle arrangementer 76.000 -15.000  

Resultat 1.345.000 -272.000  

 

 
Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Tekst/fagudvalg Budgetforslag 2017 i 
2017p/l i 1.000 kr. 

Sparekrav 
3% i 1.000 
kr. 

Budgetforslag 2017 i 
2017 p/l i 1.000 kr. 
herefter 

Kultur- og Fritidsudvalg 9.109 -272 8.837 

Turismeudvalg 7.572 -226 7.345 

Erhvervs- og Vækstudvalg 1.337 -40 1.297 

Økonomiudvalg 4.726 -141 4.584 

I alt politikområdet 22.743 -679 22.064 
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TU.EBT.01 Rammebesparelse 3% på driftsbudgettet 
 

Drift  Nr.: TU.EBT.01 

Forslag: Rammebesparelse 3% på driftsbudgettet Kontaktperson MHP 

Politikområde: Erhverv, bosætning og turisme KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Turismeudvalget Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Revisitering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x  x  

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -226 -226 -226 -226 
Driftsindtægter     

Netto drift -226 -226 -226 -226 

 

Beskrivelse af forslag: 

Rammebesparelse på 3% fordelt på politikområdets 4 fagudvalg – Turismeudvalgets  andel vil udgøre 
226.000 kr.  
 
Turismeudvalgets økonomi består overordnet set af to ”blokke”: dels en blok med de driftstilskud, som 
Kerteminde Kommune yder til ØstFyns Museer og VisitKerteminde, og dels en blok med midler der 
anvendes til at fremme aktiviteter, indenfor udvalgets område.  
 
Direktionen vil ikke anbefale, at rammebesparelsen udmøntes på de driftstilskud, som Kerteminde 
Kommune yder til ØstFyns Museer og VisitKerteminde. I stedet peger direktionen på, at 
rammebesparelsen udmøntes som følger:  
 
1. Markedsføringsplan (Gml. Udvikling Fyn A/S handlingsplan) reduceres med 177.000 kr.  
Kerteminde Kommune har bidraget med midler på kr. 170.000,- til fælles fynsk markedsføring 
administreret af Udvikling Fyn A/S. Samarbejdet ophørte d. 31.12.2014. I forbindelse med 
budgetforhandlinger i Byrådet, blev det besluttet at midlerne til denne markedsføring skulle trækkes 
tilbage, og budgettet er fra 2015 flyttet fra Erhverv- og Vækstudvalget til Turismeudvalget. 
Turismeudvalget har i 2015 og 2016 besluttet at overføre budgettet til VisitKerteminde til anvendelse til 
markedsføring.  
Konsekvenserne af forslaget er, at ved at beskære budgettet med 177.000 kr., vil der ikke længere være 
midler tilbage. Der vil således ikke i 2017 kunne ske overførsel af budgettet til VisitKerteminde med 
henblik på markedsføring. Reduktionen af budgettet vil derfor bevirke, at mulighederne for markedsføring 
 
2. TurismeUdviklingsPuljen (TUP) reduceres med 49.000 kr. 
Byrådet har i forbindelse med budget 2015-2018 besluttet at investere i det potentiale Kerteminde 
Kommune turismemæssigt rummer som kyst- og badeby. Formålet med Turismeudviklingspuljen er at 
geare de af byrådet strategiske indsatsområder for vækst i turismen. Investeringen er forankret i en 
Turismeudviklingspulje (TUP) som med egen styregruppe varetager den mest hensigtsmæssige og 
optimale gearing af midlerne. Puljen administreres af VisitKerteminde. Puljen kan søges med henblik på 
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økonomisk og faglig gearing af såvel markedsførings-, udviklings,- og værtskabs tiltag.  
Det kan være konkrete projektinvesteringer, aktiviteter, kompetenceudvikling eller værktøjer til 
destinationens bedste. De hidtidige erfaringer med puljen har været gode, således at for hver offentlig 
krone der er investeret, har erhvervet selv investeret 2,35 kr.   
Konsekvenserne af forslaget er, at puljen fremadrettet reduceres, og at der derfor blive færre muligheder 
for, at understøtte og geare medfinansieringen af oplevelsesmæssige projekter og aktiviteter, der har et 
turistfremmende formål.   
 
 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

 

Tekst/fagudvalg Budgetforslag 2017 i 
2017p/l i 1.000 kr. 

Sparekrav 
3% i 1.000 
kr. 

Budgetforslag 2017 i 
2017 p/l i 1.000 kr. 
herefter 

Kultur- og Fritidsudvalg 9.109 -272 8.837 

Turismeudvalg 7.572 -226 7.345 

Erhvervs- og Vækstudvalg 1.337 -40 1.297 

Økonomiudvalg 4.726 -141 4.584 

I alt politikområdet 22.743 -679 22.064 

 
Budgetpuljer efter reduktion (p/l-2017 i 1.000 kr.): 

Tekst 2017 2018 2019 2020 

Turisme – 
markedsføring, 
nationalt, lokalt 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

TurismeUdviklingsPuljen 
(TUP) 

 
735 

 
735 

 
735 

 
735 

 
 
 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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EUV.EBT.01 Rammebesparelse 3% på driftsbudgettet 
 

Drift  Nr. EUV.EBT.01  

Forslag: Rammebesparelse 3% på driftsbudgettet  Kontaktperson TIJ 

Politikområde: Erhverv, bosætning og turisme KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Erhvervs-  og Vækstudvalg Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Revisitering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x  x  

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -40 -40 -40 -40 
Driftsindtægter     

Netto drift -40 -40 -40 -40 

 

Beskrivelse af forslag: 

Rammebesparelse på 3% fordelt på politikområdets 4 fagudvalg – Erhvervs- og Vækstudvalgets andel vil 
udgøre 40.000 kr.  
 
Besparelse vil ramme erhvervsindsatspuljen som vil blive reduceret.    

 
Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

 

Tekst/fagudvalg Budgetforslag 2017 i 
2017p/l i 1.000 kr. 

Sparekrav 
3% i 1.000 
kr. 

Budgetforslag 2017 i 
2017 p/l i 1.000 kr. 
herefter 

Kultur- og Fritidsudvalg 9.109 -272 8.837 

Turismeudvalg 7.572 -226 7.345 

Erhvervs- og Vækstudvalg 1.337 -40 1.297 

Økonomiudvalg 4.726 -141 4.584 

I alt politikområdet 22.743 -679 22.064 

 
Erhvervsindsatspuljen:  

Budget før pr. år i 1.000 kr. Besparelse pr. år  i 1.000 kr. Budget efter pr. år i 1.000 kr.  

113 -40 73 

 
 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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ØK.EBT.01 Rammebesparelse 3% på driftsbudgettet 
 

Drift  Nr.:  ØK.EBT.01 

Forslag: Rammebesparelse 3% på driftsbudgettet  Kontaktperson MHP 

Politikområde: Erhverv, bosætning og turisme KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Økonomiudvalget Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Revisitering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x  x  

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -141 -141 -141 -141 
Driftsindtægter     

Netto drift -141 -141 -141 -141 

 

Beskrivelse af forslag: 

Rammebesparelse på 3% fordelt på politikområdets 4 fagudvalg – Økonomiudvalgets andel vil udgøre 
141.000 kr.  
Udvalgets budgetområde dækker tilskud til bevaringsforeningen, driftstilskud til Fjord- og Bæltcenteret og 
og driftstilskud jf. samdriftsaftale mellem Kerteminde kommune og Svendborg kommune vedrørende 
Fjord- og Bæltcenteret og Naturama og  tilskud vedr. formidlingstjeneste/skoletjeneste til  Fjord og Bælt 
og til  Naturama. Det er disse områder der vil skulle berøres af sparekravet.    
 
Direktionen foreslår, at rammebesparelsen udmøntes på Driftstilskuddet til Fjord- og Bæltcenteret. 
Der er i 2013 indgået en økonomisk samarbejdsaftale mellem Kerteminde Kommune og Fjord og Bælt, og i 
henhold til denne sker den økonomiske tildeling af driftsmidlerne indtil enten den ændres ved enighed 
mellem parterne eller en af parterne opsiger aftalen til udløbet af et kalenderår med 1 måneds varsel. Der 
er ikke indhentet oplysninger fra Fjord- og Bælt om hvilke konsekvenser, en sådan nedskæring af 
driftstilskuddet vil have.  

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

 

Tekst/fagudvalg Budgetforslag 2017 i 
2017p/l i 1.000 kr. 

Sparekrav 
3% i 1.000 
kr. 

Budgetforslag 2017 i 
2017 p/l i 1.000 kr. 
herefter 

Kultur- og Fritidsudvalg 9.109 -272 8.837 

Turismeudvalg 7.572 -226 7.345 

Erhvervs- og Vækstudvalg 1.337 -40 1.297 

Økonomiudvalg 4.726 -141 4.584 

I alt politikområdet 22.743 -679 22.064 

 
Det nuværende budget 2017 er på 2,034 mio. kr. svarende til et driftstilskud til udbetaling = 2,210 mio. kr. 
 
Efter budgetreduktionen vil  budget 2017  være på 1,893 mio. kr. svarende til et driftstilskuddet til 
udbetaling =  2,057 mio. kr.  
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Tværgående Administrative 

Opgaver 
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ØK.TAO.01 IT- gennemgang af kontrakter og licenser på tværs af alle områder. 
 

Drift  Nr.:  ØK.TAO.01 

Forslag: IT – gennemgang af kontrakter og licenser på 
tværs af alle områder. 

Kontaktperson STB 

Politikområde: Tværgående administrative opgaver KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg:  Økonomiudvalget Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Revisitering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x  x  

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter     
Driftsindtægter     

Netto drift -500 -500 -500 -500 

 

Beskrivelse af forslag: 
 
Besparelse  på 0,5 mio. kr. forventes opnået ved en dybere gennemgang af kommunens IT kontrakter på tværs af alle 
områder. Det forventes at der ligger en del aftaler som kan udfases allerede efter gennemgangen og efterfølgende en 
del der kan udfases i forbindelse med etablering af systemerne ved monopolbruddet.  
 
Det forventes i sammen omgang at der kan afvikles en del licenser i forholdt til de IT systemer der udfases. 
 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

 

 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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ØK.TAO.02 Decentrale enheder – tværgående teams – centralisering af 

administrative opgaver. 
 

Drift  Nr.:  ØK.TAO.02 

Forslag: Decentrale enheder  - tværgående teams - 
centralisering af administrative opgaver 

Kontaktperson MFT 

Politikområde: Tværgående administrative opgaver KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg:  Økonomiudvalget Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Struktur Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x  x  

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter     
Driftsindtægter     

Netto drift -800 -800 -800 -800 

 

Beskrivelse af forslag: 

Forslag om, at der på/for de decentrale enheder undersøges muligheden for at oprette tværgående teams 
for ansatte som laver  administrative opgaver. Der skal kigges på mulighederne indenfor f.eks. bogføring, 
løn og indkøb.  
Konsekvens og gevinst vil kunne være bedre styring og kvalitet.  
Faglig gevinst: Kvalitetsløft for driftsenhederne når opgaverne løses af ansatte med faglig uddannelse 
indenfor de omfattede opgaver.  Fagligt miljø når der er flere kollegaer – mulighed for sparing. 
Arbejdsglæde når man løser de opgaver som man er ansat/uddannet til.  
Faglig konsekvens: Fagligt miljø. Behov for teamledelse. Mindre sårbarhed. Ændre stillinger/timer fra f.eks. 
”pædagoger” til kontorpersonale. Fokus på kerneopgaven. 
 

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

 
Der ligger  i forslaget – et skøn på reduktion svarende til 2 værk.  
 
Der er behov for en dybdegående analyse af forslaget – som kan beskrive muligheder og fordele og 
ulemper – afledte konsekvenser – tidshorisont m.v.  
 

 

Mængdemæssige konsekvenser - personale: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal ? ? ? ? 
Ændring i antal -2 -2 -2 -2 

Fremtidigt antal ? ? ? ? 
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ØK.TAO.03 Effektivisering af indkøb/nye udbud/aftaler. 
 

Drift  Nr. ØK.TAO03  

Forslag: Effektivisering af indkøb/nye udbud/aftaler Kontaktperson GDP 

Politikområde: Tværgående adm. opgaver KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg:  Økonomiudvalget Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Revisitering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x  x  

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -180 -180 -180 -180 
Driftsindtægter     

Netto drift -180 -180 -180 -180 

 

Beskrivelse af forslag: 

A. Reduktion af pulje effektivisering af kommunens indkøb med 100.000 kr. pr år. Budgetbeløbet 
dækker køb af bistand i forbindelse med udbud og evt. behov for opfølgning.  

B. Udbud – udmøntning af besparelse jf. seneste Udbuds- og indkøbsrapport, Fællesindkøb Fyn, 4. 
kvartal 2015, med gevinst fra 2017 på 80.000 kr. pr. år på de relevante driftsenheders 
budgetområde efter vurdering af muligheder. Aktuelt vil det berører tandplejen og skole og 
dagtilbudsområdet som vist nedenfor. 

Herudover kan det bemærkes at der allerede i budget 2016 – 2020 er indeholdt:   
C. Øget e-handel i forbindelse med projekt store og små forandringer er der indregnet 200.000 kr. pr. 

år i besparelse som afventer udmøntning til organisationen på grundlag af en fordelingsnøgle.  
  

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

Der arbejdes med at øge e-handlen, hvilket er tænkt via det nye OPUS Rakat-systemet som implementeres 
i 2016. Der er tale om et noget mere brugervenligt system, end det kommunen tidligere har haft. 
Samtidigt vil der være fokus på bedre udnyttelse af indkøbsaftalerne, som vi er forpligtet til at handle på. 
Dette tænkes der arbejdet med via ledelsesinformation og opfølgning ved driftsenhederne. I løbet af 2016 
arbejdes der med datagrundlaget for dette. 
 

Politikområde Kategori Udbud Årlig gevinst i  kr. 

Børn og Familie Tandplejen Dentale forbrugsvarer 23.526 

Skole og Dagtilbud Hobby og Beskæftigelse Materialer 56.619 

I alt    80.145 

 
 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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ØK.TAO.04 Fokus på trivsel og sygefravær og harmonisering af vikarbudgetter. 

 
Drift 

  
 
Nr. ØK.TAO.04 

 

Forslag: Fokus på trivsel og sygefravær og harmonisering 
af vikarbudgetter 

Kontaktperson MFT 

Politikområde: Tværgående administrative opgaver KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg:  Økonomiudvalget Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Rehabilitering Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x  x  

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -1.840 -1.840 -1.840 -1.840 
Driftsindtægter     

Netto drift -1.840 -1.840 -1.840 -1.840 

 

Beskrivelse af forslag: 

Resultat af HR-konsulentens arbejde med sygefravær. 

Der iværksættes målrettede indsatser, som skal højne fremmødet og nærværet på arbejdspladserne. Der 

udarbejdes initiativer, som arbejder både med det korte og det lange sygefravær.  

Der oprettes en HR-portal, hvor alle ledere kan finde nødvendige redskaber til at arbejde med nærvær og 

trivsel. I forlængelse heraf vil arbejdspladserne kunne få sparring og værktøjer til lokale indsatser. 

Personalepolitikken revideres og relanceres. Derudover laves der en anden type fraværsstatistik og 

rapportering, som gør opfølgningen lettere og mere konkret.  

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

 
Harmonisering af vikarbudgettet – 1% reduktion: 
 

Tekst/Politikområde Fra  Til  Årlig besparelse i 1.000 kr. Bemærkning 

Uddannelse – 
skoleområdet  

5 % 4 % -1.200  

Dagtilbud 3% 2% -450  

Pleje 6% 5% -190  

I alt    -1.840  

 
 
Pleje: Besparelse på vikarbudget, Sundhed & Rehabilitering. 

  

Budgetforslag  
Priskode 2  
2017 

Budgetoverslag  
Priskode 2 
2018 

Budgetoverslag  
Priskode 2  
2019 

Budgetoverslag  
Priskode 2 
2020 

Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret 

Profitcenter, i 1000 kr. DKK DKK DKK DKK 
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Samlet resultat, artskonto 10910080 "Sundhed & 
Rehabilitering" 

18.981 18.981 18.981 18.981 

1 % af vikarbudget 190 190 190 190 

Heraf vikar til dækning af uddannelse 1 1 1 1 

 
Det nuværende vikarbudget på politikområdet Sundhed og Rehabilitering, dækker vikarudgifter på plejecentre, 
udegrupper, sygepleje, madservice og rehabiliteringsenheden. 

Som det ses af ovenstående tabel, bruges næsten hele vikarbudgettet i forbindelse med sygdom og ferie. Det 
samlede vikarbudget er på 18.981 t.kr, hvilket giver en beregnet besparelse på 190 t.kr, heraf kan alene 1.000 kr. 
henføres til vikardækning i forbindelse med uddannelse. 

Der er budgetteret med et sygefravær på 6 %. Pr. 30/4 ligger det samlede sygefravær for årets første fire måneder på 
7,65 %, mens det samlede sygefravær for hele 2015 lå på 6,68 %.  

En besparelse på vikarbudgettet vil presse såvel medarbejdere som ledere, da besparelsen ændrer 
budgetforudsætningen med et sygefravær på 6 % til et sygefravær under 6 %. Og da området både i 2015 og i 2016 
har et sygefravær over 6 %, vil det gøre det vanskeligt et overholde budgettet fremadrettet, da de faste 
medarbejdere vil blive presset yderligere som følge af mindsket vikardækning.  

 
 
 
 
 
 

Mængdemæssige konsekvenser: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal     
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ØK.TAO.05 Pulje elevstillinger udgår. 
 

Drift  Nr.:  ØK.TAO.05 

Forslag:  Pulje elevstillinger udgår Kontaktperson MFT/MHP 

Politikområde: Tværgående administrative opgaver KMD sag dok.id. 440-2016-7127 

Udvalg: Økonomiudvalg Bilag dok.id. 440-2016-38541 

 

Tiltag Reduktion Udvidelse Struktur Teknisk ændring 

(Sæt kryds) x  x  

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter -260 -260 -260 -260 
Driftsindtægter     

Netto drift -260 -260 -260 -260 

 

Beskrivelse af forslag: 

Pulje til elevstillinger udgår. Puljemidlerne blev afsat fra budget 2012 til ansættelse af flere voksenelever. 
I årene 2012 og 2013 blev der via puljen finansieret ansættelse af 3 voksenelever – heraf 2 til 
administrationsområdet og 1 til skoleområdet.  I det seneste år har puljen ikke været anvendt – hvilket er 
baggrund for dette besparelsesforslag.     

 

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: 

 

 

Mængdemæssige konsekvenser personale: 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende antal     
Ændring i antal     

Fremtidigt antal 0 0 0 0 

 

 

 

 


