1. august 2017

Sparekatalog til budget 2018 - høring
I marts 2017 besluttede Økonomi- og Planudvalget, at der skulle udarbejdes et
sparekatalog til budget 2018 på 35 mio. kr. baseret på den daværende økonomiske vurdering af balancen. Denne opgave er et tilbagevendende element i den
årlige budgetproces, og administrationen i Bornholms Regionskommune har på
den baggrund opstillet en række spareforslag til politisk behandling forud for
budgetforhandlingerne.
Det samlede sparekatalog er ikke udtryk for en prioritering, men alene et udtryk
for en oplistning af forslagene.

Bornholms Regionskommune

Beløb i 1.000 kr. i 2017-pl

Budget 2018-2021

2018

2019

2020

Umiddelbar
implementering

2021

Evt. bemærkninger

Børne- og Skoleudvalget
11 Dagpasning
BSU-11-01

Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og
Løvstikken

BSU-11-02

Lukning af De Utrolige År

BSU-11-03

Nedjustering af pulje til aflønning af PAU-elever

-235

-485

-485

-485

-1.258

-1.258

-1.258

-1.258

-689

-439

-439

-439

-1.410

-2.115

-2.115

-2.115

Besluttes den organisatoriske sammenlægning,
vil ledelsen af De Utrolige År (DUÅ) - der p.t.
ligger sammen med Mælkebøtten - blive omlagt
til Inklusions- og ressourceteamet.

X

Forslaget nedjusterer delvist budgettet til det
besluttede aktivitetsniveau.

X

Forslaget nedjusterer budgettet på området til
det aktuelle aktivitetsniveau.

12 Børn og Familie
BSU-12-01

Hjemtagelse af familieplejen

BSU-12-02

Reduktion i antal tale/hørekonsulenter

-260

-520

-520

-520

BSU-12-03

Reduktion med en medarbejder i Børne- og
Familiehuset i 2018

-449

0

0

0

BSU-12-04

Bortfald af PREP-kurser

-309

-309

-309

-309

BSU-12-05

Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2018

-516

0

0

0

BSU-12-06

Hospitalsundervisning, nedjustering

-195

-195

-195

-195

-2.650

-5.300

-5.300

-5.300

13 Undervisning
BSU-13-01

Hæve lærernes undervisningstid

BSU-13-02

Færre kurser i Adm. og Rådgivning Skole i 2018

-41

0

0

0

BSU-13-03

Bortfald af pulje til modersmålsundervisning i 2018

-57

0

0

0

BSU-13-04

Bortfald af pulje til særlige personaleforhold i 2018

-415

0

0

0

BSU-13-05

Reduktion af beløbet til materialer mv. til tosprogede
elever i 2018

-351

0

0

0

BSU-13-06

Nedjustering vedr. skolekoncertkoordinator i 2018

-21

0

0

0

BSU-13-07

Færre projekter i 2018

-1.768

0

0

0
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Høring

Bornholms Regionskommune

Beløb i 1.000 kr. i 2017-pl

Budget 2018-2021

2018

2019

2020

2021

Umiddelbar
implementering

Evt. bemærkninger

Fritids- og Kulturudvalget
21 Kultur og Fritid
FKU-21-01

Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd

-48

-48

-48

-48

FKU-21-02

Fritids- og Kulturudvalgets frie midler - reduktion af
pulje

-75

-75

-75

-75

FKU-21-03

Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler tilpasning til niveau

-50

-50

-50

-50

X

Forslaget nedjusterer budgettet på området til
det aktuelle aktivitetsniveau.

FKU-21-04

Lokaletilskud - justering i forhold til niveau

-200

-200

-200

-200

X

Forslaget nedjusterer budgettet på området til
det aktuelle aktivitetsniveau.

FKU-21-05

Fritidspas - tilpasning til niveau

-50

-50

-50

-50

X

Forslaget nedjusterer budgettet på området til
det aktuelle aktivitetsniveau.

FKU-21-06

Nedjustering af tilskud til selvejende haller - 1%
besparelse

-120

-120

-120

-120

FKU-21-07

Reduktion af Lokalsamfundspuljen

-42

-42

-42

-42

FKU-21-08

Administrativ pulje - reduktion af puljebeløb

-80

-80

-80

-80

FKU-21-09

Reduktion af kulturelle puljer

-100

-100

-100

-100

FKU-21-10

Bortfald af driftstilskud til Galleri Rasch

-51

-51

-51

-51

-280

-280

-280

-280

22 Biblioteker
FKU-22-01

Nednormering af betjeningen på Rønne Bibliotek
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Bornholms Regionskommune

Beløb i 1.000 kr. i 2017-pl

Budget 2018-2021

2018

2019

2020

2021

Umiddelbar
implementering

Evt. bemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget
31 Ældre
SSU-31-01a

Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge
og med 15 min. ved brug af robotstøvsugere

-3.050

-3.050

-3.050

-3.050

Udelukker forslag SSU-31-01b og SSU-31-01c

SSU-31-01b

Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres med 15 min.
ved brug af robotstøvsugere

-1.369

-1.369

-1.369

-1.369

Udelukker forslag SSU-31-01a og SSU-31-01c

SSU-31-01c

Pleje i eget Hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge

-2.137

-2.137

-2.137

-2.137

Udelukker forslag SSU-31-01a og SSU-31-01b

SSU-31-02

Pleje i eget hjem - Nedjustering af leasing af
firehjulstrækkere i Hjemmeplejen

-240

-240

-240

-240

SSU-31-03

Pleje i eget hjem - Reduktion af visiteret tid i
weekender

-1.203

-1.203

-1.203

-1.203

SSU-31-04

Plejecentre - Afskaffelse af pædagogisk måltider

-372

-372

-372

-372

SSU-31-05

Plejecentre - Reduceret plejebehov som følge af
rehabilitering

-645

-645

-645

-645

SSU-31-06

Plejecentre - Rengøring i bolig reduceres til hver 3. uge

-804

-804

-804

-804

SSU-31-07

Plejecentre - Reduceret dokumentationstid

-504

-504

-504

-504
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X

Der er iværksat initiativer således at udgiften er
bortfaldet eller bortfalder i 2018.

X

Der er iværksat initiativer således at udgiften er
bortfaldet eller bortfalder i 2018.

Høring

Bornholms Regionskommune

Beløb i 1.000 kr. i 2017-pl

Budget 2018-2021

2018

2019

2020

2021

Umiddelbar
implementering

Evt. bemærkninger

32 Psykiatri og Handicap
SSU-32-01

Nednormering af dagtimer på Nexøhuset

-153

-153

-153

-153

SSU-32-02

Nedlæggelse af pædagogisk ledsagelse vedr. botilbud
på handicapområdet

-684

-684

-684

-684

SSU-32-03

Opsige driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten

-1.037

-1.037

-1.037

-1.037

SSU-32-04

Omlægning af pædagog stilling til PAU eller SOSU på
Stenbanen

-51

-51

-51

-51

SSU-32-05

Nednormering af ydertimer i gruppe 3+4 på Stenbanen

-306

-306

-306

-306

SSU-32-06

Nednormering af timer på Gartnerparken

-160

-160

-160

-160

SSU-32-07

Fjernelse af mad og service i botilbud på
handicapområdet

-334

-334

-334

-334

SSU-32-08

Nednormering af timer i Botilbuddet Stjernehuset,
Klintebo

-102

-102

-102

-102

SSU-32-09

Nednormering af planlægningstid på Strøby/Skovlyst

-51

-51

-51

-51

SSU-32-10

Nednormering af personaletimer på Botilbuddene
Klintebo

-122

-122

-122

-122

SSU-32-11

Nednormering af medarbejdertimer ved ændret
planlægning på Kommandanthøjen

-350

-350

-350

-350

SSU-32-12

Nednormering af aften og weekendtimer på Røbo

-147

-147

-147

-147

SSU-32-13

Nednormering af 5 timers fysioterapi om ugen på
Stenbanen

-56

-56

-56

-56

SSU-32-14

Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og
samværstilbud i Vestergade, Allinge

-510

-510

-510

-510

SSU-32-15

Lukning af Pigeklubben på Klintebo

-51

-51

-51

-51
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Høring

Bornholms Regionskommune

Beløb i 1.000 kr. i 2017-pl

Budget 2018-2021

2018

2019

2020

2021

Umiddelbar
implementering

Evt. bemærkninger

33 Sundhed
SSU-33-01

Dagcentre - Reducering af medarbejdertimer

-149

-149

-149

-149

SSU-33-02

Genoptræning - Reducering af medarbejdertimer

-266

-266

-266

-266

SSU-33-03

Hjælpemidler - Besparelse på leverandøraftale på
kompressionsprodukter (kropsbårne hjælpemidler)

-537

-537

-537

-537

X

Forslaget nedjusterer budgettet på området til
det aktuelle aktivitetsniveau.

SSU-33-04

Hjælpemider – Sygeplejedepot, indkøbsbesparelse

-400

-400

-400

-400

X

Forslaget nedjusterer budgettet på området til
det aktuelle aktivitetsniveau.

SSU-33-05

Kommunikationscentret - Personalereduktion på
teknologiområdet

-206

-206

-206

-206

SSU-33-06a

Misbrug - Etablering af dagbehandling

-178

-178

-178

-178

Udelukker forslag SSU-33-06b

SSU-33-06b

Misbrug - Nedlægge muligheden for ambulant
dagbehandling i BRK

-173

-173

-173

-173

Udelukker forslag SSU-33-06a

SSU-33-07

Sønderbo – Reducering af medarbejdertimer

-350

-350

-350

-350

SSU-33-08

Tandplejen – Reducering af medarbejdertimer

-187

-187

-187

-187

SSU-33-09

Tandplejen - Bortfald af kørselsordning til tandpleje

-85

-85

-85

-85

SSU-33-10

Nedjustering af budget til elevløn Social- og
Sundhedsområdet

-500

-500

-500

-500

X

SSU-33-11

Midler til implementering af Sundhedsaftalen

-500

-500

-500

-500

X
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X

Der er iværksat initiativer, således at udgiften er
bortfaldet eller bortfalder i 2018.

Forslaget nedjusterer budgettet på området til
det aktuelle aktivitetsniveau.
Forslaget nedjusterer budgettet på området til
det aktuelle aktivitetsniveau.

Høring

Bornholms Regionskommune

Beløb i 1.000 kr. i 2017-pl

Budget 2018-2021

2018

2019

2020

2021

Umiddelbar
implementering

Evt. bemærkninger

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
41 Uddannelse og beskæftigelse
EBU-41-01

Personalereduktion - Job og Virksomhed

-850

-850

-850

-850

X

Forslaget nedjusterer budgettet på området til
det aktuelle aktivitetsniveau.

EBU-41-02

Faldende aktivitet vedr. Særlig Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse (STU)

-220

-220

-220

-220

X

Forslaget nedjusterer budgettet på området til
det aktuelle aktivitetsniveau.

EBU-41-03

Bedre visitation - afkortning i det samlede ydelsesforløb
(Analyse anbefaling Marselisborg)

-600

-600

-600

-600

X

Der er iværksat initiativer, således at udgiften er
bortfaldet eller bortfalder i 2018.

EBU-41-04

Bedre overgang mellem ledighed og sygedagpenge
(Analyse anbefaling Marselisborg)

-600

-600

-600

-600

X

Der er iværksat initiativer, således at udgiften er
bortfaldet eller bortfalder i 2018.

EBU-42-01

Business Center Bornholm - genforhandling af aftale

-223

-223

-223

-223

EBU-42-02

Destination Bornholm - genforhandling af aftale

-224

-224

-224

-224

Opsigelse af dykkerkontrakt

-157

-237

-237

-237

TMU-52-01

Besparelse på stranddriften

-256

-256

-256

-256

TMU-52-02

Besparelse på naturplejen

-250

-250

-250

-250

TMU-52-03

Havne - husleje fra husbåde

-100

-100

-100

-100

TMU-52-04

Havne - besparelse på bemanding på havne

-100

-100

-100

-100

X

Der er iværksat initiativer, således at udgiften er
bortfaldet eller bortfalder i 2018.

42 Erhverv

Teknik- og Miljøudvalget
51 Beredskab
TMU-51-01
52 Teknik og Miljø

53 Veje, parker og anlæg
TMU-53-01

Slukning af natbelysning mellem fredag og lørdag

-395

-395

-395

-395

TMU-53-02

Slukning af natbelysning mellem lørdag og søndag

-395

-395

-395

-395

TMU-53-03

Personalereduktion i vejdriftsplanlægning ved
omstrukturering til helhedsorienteret drift

-500

-500

-500

-500
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Høring

Bornholms Regionskommune

Beløb i 1.000 kr. i 2017-pl

Budget 2018-2021

2018

2019

2020

Umiddelbar
implementering

2021

Evt. bemærkninger

55 Ejendomme og service
TMU-55-01

Udfase ejendommen Eskildsgade 4, 3720 Aakirkeby

-33

-33

-33

-33

TMU-55-02

Lukning af udvalgte offentlige toiletter i landzone

-225

-225

-225

-225

TMU-55-03

Lukning af Skovhuset i Tejn

-22

-22

-22

-22

TMU-55-04

Lukning af varmtvandsbassin Sønderbo
rehabiliteringscenter

-260

-260

-260

-260

TMU-55-05

Lukning af lejede ekstratoiletter

-85

-85

-85

-85

TMU-55-06

Nedlæggelse af den interne postrute i Rønne

-172

-172

-172

-172

TMU-55-07

Nedlæggelse af postrute øen rundt

-150

-150

-150

-150

TMU-55-08

Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige
bygninger

-170

-170

-170

-170

TMU-55-09

Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige
toiletter i 2018

-125

0

0

0

TMU-55-10

Opsigelse af vagtaftaler

-207

-207

-207

-207

TMU-55-11

Lukning af Klemensker Stadion

-77

-77

-77

-77

TMU-55-12

Lukning af Østerlars Stadion

-70

-110

-110

-110

-300

-300

-300

-300

-325

-325

-325

-325

57 Kollektiv trafik
TMU-57-01
TMU-57-02

Nedlæggelse af betjening af færgeankomst 23.50 mantors. Samt afgang ved midnat fra Rønne man-tors
Nedlæggelse af betjening af afgange på tidspunkter,
hvor der ikke er transport til og fra
uddannelsesinstitutioner.
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Høring

Bornholms Regionskommune

Beløb i 1.000 kr. i 2017-pl

Budget 2018-2021

2018

2019

2020

2021

Umiddelbar
implementering

Evt. bemærkninger

Økonomi- og Planudvalget
61 Økonomi og Personale
ØPU-61-01

Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for
Økonomi og Personale

-233

-233

-233

-233

ØPU-61-02

Reduktion af personaleudgifter, Center for Økonomi og
Personale

-500

-500

-500

-500

X

Forslaget nedjusterer budgettet på området til
det aktuelle aktivitetsniveau.

62 Administration og IT
ØPU-62-01

Reduktion af udgifterne til netværksforbindelser

-200

-200

-200

-200

X

Der er iværksat initiativer, således at udgiften er
bortfaldet eller bortfalder i 2018.

ØPU-62-02

Fiberkontrakt – ny flerårig aftale

-336

-336

-336

-336

X

Der er iværksat initiativer, således at udgiften er
bortfaldet eller bortfalder i 2018.

ØPU-62-03

Optimering af serviceaftaler

-473

-473

-473

-473

X

Der er iværksat initiativer, således at udgiften er
bortfaldet eller bortfalder i 2018.

ØPU-62-04

Rammebesparelse på MED og arbejdsmiljø

-100

-100

-100

-100

X

Forslaget nedjusterer budgettet på området til
det aktuelle aktivitetsniveau.

Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet

-33

-33

-33

-33

ØPU-64-01

Rammebesparelse på borgerinddragelse og borgerpanel

-59

-59

-59

-59

X

Forslaget nedjusterer budgettet på området til
det aktuelle aktivitetsniveau.

ØPU-64-02

Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn

-158

-158

-158

-158

X

Forslaget nedjusterer budgettet på området til
det aktuelle aktivitetsniveau.

63 Folkemødet
ØPU-63-01
64 Politikere
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Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

11 Dagpasning

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Organisatorisk sammenlægning af specialbørnehaven Mælkebøtten og døgn- og
aflastningsinstitutionen Løvstikken

Forslag nr.

BSU-11-01

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn

-250

-500

-500

-500

15

15

15

15

-235

-485

-485

-485

-235

-485

-485

-485

Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Der er ingen servicemæssige konsekvenser for brugerne af de to institutioner, idet forslaget udelukkende handler om
reduktion af ledelse. Der vil være mindre daglig, synlig ledelse på matriklerne, til gengæld vil der opstå mulighed for et
større fagligt fællesskab med mulighed for udvikling af kvalitet i kerneydelsen
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Umiddelbart ingen idet løsning af kerneopgaven ikke ændres.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Der nedlægges en lederstilling og etableres en koordinatorstilling på Mælkebøtten (i lighed med den eksisterende
koordinatorstilling på Løvstikken) hvilket, sammen med den fælles ledelse af institutionerne, sikrer daglig faglig sparring.
Arbejdet som koordinator vil i hovedparten af timerne bestå af pædagogisk arbejde med indskrevne børn kombineret
med enkelte administrative opgaver og faglig sparring med kolleger.
Forslaget om organisatorisk sammenlægning af Specialinstitutionen Mælkebøtten og Løvstikken sker som følge af
begge institutioner har et reduceret antal børn og unge i målgruppen. Den reducerede volumen skyldes blandt andet
udviklingen inden for fosterdiagnostik forbedret fødselsteknik, tidlig indsats såvel pædagogisk som i sundhedssystemet.
Institutionerne har derfor færre brugere og dermed også færre ansatte. Den organisatoriske sammenlægning vil derfor
betyde mulighed for et større fagligt miljø, samt et mere passende ledelsesspænd. Rekrutteringsmæssigt vil der kunne
skabes mere attraktive stillinger i forlængelse af en organisatorisk sammenlægning.
For børn der benytter både Løvstikken (aflastnings- eller døgntilbud) og Mælkebøtten vil der kunne skabes større
sammenhæng i den pædagogiske indsats. Det kan betyde bedre mulighed for at skabe trygge rammer for at vores
allermest sårbare børn. Det vil således skabe mulighed for sammenhæng mellem dagtilbud, aflastning og døgntilbud,
med få voksne omkring det enkelte barn, dette kan give større kendskab til barnet og øge trygheden for barn og familie.
Sammenhængskraften kan være med til at øge trivslen for det enkelte barn.
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Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

§ 32 tilbuddet Specialinstitutionen Mælkebøtten flyttes med dette forslag fra bevilling 11 til bevilling 12. Visitationen til
tilbuddet vil fortsat foretages af Ressourceporten i samarbejde med leder/koordinator.
Idet såvel specialinstitutionen Mælkebøtten og aflastnings- og døgntilbuddet Løvstikken er hjemmehørende i samme
center som Dagtilbud, vil der fortsat være tæt samarbejde om at udvikle det pædagogiske arbejde med børnene
samtidig med at det specialfaglige fællesskab udvikles.
Forældreindflydelsen vil i en sammenlagt institution ikke ændres, idet Bekendtgørelse om forældrebestyrelser i særlige
dagtilbud åbner for at benytte samme model for nærdemokrati, som er kendt fra de almene dagtilbud.
Såfremt forslaget besluttes vil det betyde at ledelsen af DUÅ omlægges til Inklusions- og ressourceteamet, idet
indsatsen hører til under bevilling 11 og løses i tæt samarbejde med de almene børnehuse.
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Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

11 Dagpasning

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Lukning/ændring af De Utrolige År (DUÅ)

Forslag nr.

BSU-11-02

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn

2019

2020

2021

1.258

1.258

1.258

1.258

-1.258

-1.258

-1.258

-1.258

0

0

0

0

-1.258

-1.258

-1.258

-1.258

-1.195

-1.195

-1.195

-1.195

Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
DUÅ Svaneke er et forebyggelsestilbud, en såkaldt ”kan” opgave og ikke en ”skal” opgave. DUÅ blev i forbindelse med
Budget 2017 besluttet med henblik på at fastholde en volumen på Mælkebøttens matrikel idet Mælkebøttens
oprindelige målgruppe er væsentligt reduceret som følge af fosterdiagnostik, forbedret fødselsteknik og succesfuldt
arbejde med tidlig indsats i de almene dagtilbud. Ifølge implementeringsplanen skal de første børn og deres familier
starte i tilbuddet i 2. kvartal 2017. Det har imidlertid vist sig meget svært at rekruttere børn til tilbuddet. Forældrene
deltager gerne i forældrekurset, men ønsker ikke at barnet flyttes til et andet dagtilbud (Mælkebøtten).
Det er ikke muligt at anvise andre spareforslag uden at dette vil få direkte konsekvenser for ”skal” opgaver og dermed
serviceniveauet i det enkelte børnehus/dagpleje. Det er derfor en nødvendighed at foreslå en lukning af DUÅ såfremt
den besluttede sum for besparelse på politikområde 11 skal opnås.
Besluttes det at tiltræde forslaget vil der kunne iværksættes en tilsvarende indsats via Inklusions og Ressourcetemaet
enten ved at overføre en eller flere stillinger eller ved stillingsledighed. Det vil betyde at børn og forældre ikke skal
”flytte” til DUÅ, men DUÅ kan komme derhen hvor børn og forældre geografisk er bosat. Dette vil understøtte forskning
der peger på størst succes med indsatsen, hvis indsatsen laves fx i et bestemt geografisk område.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Da tilbuddet er et forebyggelsestilbud vil det derfor være muligt at lukke tilbuddet uden det vil forringe kerneydelsens
serviceniveau.
Konsekvenser for delmål:
Det politiske mål om ”Tidlig indsats” var bl.a. årsag til etablering af tilbuddet. Bespares tilbuddet vil serviceniveauet
derfor være som før 2017 med mindre ressourcen overflyttes til Inklusions og Ressourceteamet. Tilbuddet er endnu i
sin spæde begyndelse og det har derfor ikke været muligt at måle på effekten. Systematisk screening af alle børn i
”Hjernen og hjertet” viser dog at der kan være et vist potentiale i at lave forældrekurser for derigennem at forebygge
børn kommer i mistrivsel.
Andre bemærkninger til forslaget:
Såfremt forslag BSU-11-01 om organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken besluttes og dette forslag
ikke tiltrædes overføres ledelsen af DUÅ til Inklusion- og ressourceteamet idet Mælkebøtten, som en konsekvens af
sammenlægningen, flyttes til bevilling 12.

1. august 2017
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

11 Dagpasning

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Nedjustering af pulje til aflønning af PAU-elever

Forslag nr.

BSU-11-03

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn

2019

2020

2021

4.579

4.579

4.579

4.579

-689

-439

-439

-439

0

0

0

0

-689

-439

-439

-439

-689

-439

-439

-439

Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Som følge af beslutning om ændret optag på PAU uddannelsen vil der være et provenu.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Ingen udover det allerede besluttede ændrede optag på uddannelsen
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:

Forslaget nedjusterer delvist budgettet til det besluttede aktivitetsniveau.

1. august 2017
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Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

12 Børn og Familie

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Hjemtagelse af familieplejen

Forslag nr.

BSU-12-01

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse

2019

2020

2021

4.230

4.230

4.230

4.230

-2.820

-4.230

-4.230

-4.230

1.410

2.115

2.115

2.115

-1.410

-2.115

-2.115

-2.115

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Nuværende budget ca. 4,2 mio. kr. i 2016. Centreret vil løse opgaven for 2,1 mio.
Til budget 2016 blev en besparelse i form af hjemtagning af familieplejeområdet foreslået. Besparelsen blev ikke
vedtaget, derimod blev der udarbejdet og indarbejdet en partnerskabsaftale, der detaljeret anviser arbejdsgange for
plejefamilien, sagsbehandleren og plejefamilien. Det er alene de generelt godkendte plejefamilier, der serviceres af
Familieplejen Bornholm. De konkret godkendte- og netværksplejefamilier godkendes og serviceres af Børn og Familie.
Fra 2016 er ”Sverigesmodellen på Bornholm ” implementeret i både myndighedsteamet og udførerteams ligesom der
med buget 2017 et kommet er øget fokus på det forebyggende socialfaglige arbejde gennem implementering af Det
Gule Team. Disse tiltag har, sammen med kontinuerlig kompetenceudvikling hos sagsbehandlerne, betydet, at
sagsbehandlerne er kommet tættere på deres sager, har hyppigere opfølgninger og dermed et forbedret samarbejde
med både barnet, plejefamilier og biologisk familie. For så vidt angår tilsyn med plejefamilier og anbragte børn påhviler
det henholdsvis Socialtilsynet på Frederiksberg og den kommunale sagsbehandler.
Samlet set er Familieplejen Bornholms opgaver reduceret til alene at omfatte match, rådgivning og vejledning af
plejefamilien i.f.t. plejeforholdet samt assistance til plejefamilierne vedr. statusopfølgning.
Forslaget indebærer en hjemtagning af familieplejeydelser fra Bornholms Familiepleje til kommunen. Forslaget betyder
etablering af en kommunal enhed, der får til opgave at udføre de opgaver, der for nuværende ydes af familieplejen
Bornholm. Indregnet i besparelsesforslaget er ressourcer til økonomistyring, svarende til at ØP tilføres 450.000 kr. årligt
til løsning af personaleadministrative, bogføringsmæssige samt andre relevante økonomiopgaver.
Forslaget har ikke konsekvenser for de anbragte børn.
Nuværende aftale har 6 mdr. opsigelse, hvorfor besparelsen først kan have effekt fra 1. maj 2018.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Plejefamilierne vil sandsynligvis antage, at denne besparelse bliver en forringelse af den service, de har med den
nuværende ordning. Forslaget er blevet til i en antagelse om, at kommunen kan levere de ydelser, der er beskrevet i
partnerskabsaftalen ved en hjemtagelse af opgaven.
Alternativt ville der skulle findes besparelsesforslag indenfor centrets udførerområde, hvilket ville have ført til flere
anbringelser og øgede ventetider for børn/unge og familier.
En hjemtagelse af familieplejeområdet vil betyde et øget samarbejde mellem familieplejekonsulenter, sagsbehandlere
og udførerteams, da de alle er ansat i samme center, men i forskellige organisatoriske enheder.

1. august 2017
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Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Det skal bemærkes, at den eksterne konsulentundersøgelse, der blev gennemført i 2015 pegede på et betydeligt
provenu ved at hjemtage opgaven.

1. august 2017
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Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

12 Børn og Familie

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Reduktion i antal tale/hørekonsulenter

Forslag nr.

BSU-12-02

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn

-260

-520

-520

-520

-225

-501

-501

-501

Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Der nedlægges en tale/hørekonsulentstilling.
Tale-høreteamet i PPR består af 4 fuldtidsansatte, en på 30 timer og en på 35 timer.
Teamets kerneopgaver er i henhold til Lov om specialpædagogisk bistand til småbørn, Dagtilbudsloven og
Folkeskoleloven at sprogvurdere de treårige der vurderes at have behov for det, at sprogvurdere treårige, der ikke går i
dagtilbud, at lave tale-hørefaglige undersøgelser af indstillede børn og på baggrund af disse undersøgelser at rådgive
og vejlede forældre og pædagogisk personale i dagtilbud og skoler om, hvordan barnet bedst støttes i sin udvikling. Har
barnet specifikke sproglige vanskeligheder, der kan afhjælpes med undervisning, varetager tale-hørekonsulenterne
denne specialiserede opgave. Ud over det konkrete arbejde omkring enkelte børn og børnegrupper deltager talehørekonsulenterne i det tværfaglige arbejde omkring de indstillede børn i såvel dagtilbud som skole.
Ved den obligatoriske sprogvurdering af alle børnene ved skolestart, kunne det i år konstateres, at de bornholmske
børn placerede sig meget dårligt i forhold til landsnormen. På landsplan forventes det, at ca. 15 % af børnene placerer
sig, så de skal tilbydes en særlig eller en fokuseret indsats, når de starter i skole. De foregående år har ca. 25 % af de
bornholmske børn placeret sig her. I indeværende skoleår var det imidlertid ca. 35 % af børnene, der placerede sig i
disse kategorier, og på to af øens folkeskoler har over halvdelen af de børn, der er modtaget i børnehaveklassen,
placeret her. Der er i samarbejde med Dagtilbud lavet et forslag til handleplan i forhold til denne problematik.
Ifølge en benchmarking med sammenlignelige kommuner ligger BRK højt på tale-høreområdet i 4 af de 5 kommuner, vi
sammenlignes med. Tallene er imidlertid ikke direkte sammenlignelige. I Børnecentrets tid blev tale-høreressourcen fra
Mælkebøtten og Kildebakken flyttet til PPR og der bruges stadig næsten en stilling på dette område.
I 2 af de 4 kommuner, der ligger lavere end BRK, varetages undervisningsopgaverne på specialskoler og institutioner
og ikke af PPR, men af personale ansat på institutionerne. I en tredje af de 4 kommuner betjener talehørekonsulenterne i PPR kun dagtilbudsområdet – og ikke skoleområdet.

1. august 2017
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Som ø-kommune har vi også på tale-høreområdet særlige forhold. Vi skal kunne behandle og håndtere alle slags
problemstillinger inden for fagområdet. Der er ingen mulighed for at tilkøbe hjælp i nabokommuner. Det kræver både at
gruppen tilsammen er fagligt opkvalificeret på alle områder og at der kan findes tid til de ofte langvarige og
specialiserede undervisningsforløb, som kan være nødvendige for at afhjælpe et barns sproglige og kommunikative
problemer.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Da vi er lovgivningsmæssigt forpligtiget til at følge indstillede børn, må serviceforringelsen ske på andre områder.
Besparelsen foreslås gennemført som følger:
Ydelse
Sparede
Betydning i forhold til intern og ekstern service
timer
Sprogvurdering 200 timer
Dagtilbud skal selv foretage sprogvurderingen af de børn, der går i
ved 3 år
dagtilbud. Det vil kræve, at dagtilbud afsætter tid til at løfte denne
(bortfald af
opgave, og der skal ske en opkvalificering af personalet.
Viser dagtilbuddets sprogvurdering, at et barn har behov for en
tilbuddet i
indsats, vil tale-hørekonsulenterne skulle bruges længere tid på
forhold til
opstart af sager, både i forhold til at etablering af forældrekontakten og
børn, der går i
den faglige vurdering – ting som normalt vil være godt i gang efter et
dagtilbud)
screeningsbesøg af tale-hørekonsulenten i barnets hjem.
Der vil stadig være behov for, at tale-hørekonsulenterne sprogvurderer
børn, der passes hjemme.

Stammecafe

60 timer
(bortfald af
tilbuddet)

Deltagelse i
Tegn Til Talenetværket

40 timer

Vejledning og
undervisning
omkring de
mest
specialiserede
sager
vedrørende
børn med
høretab

100 timer

Reduktion af
indsatsen på
specialskoler
og institutioner

300 timer

1. august 2017

(bortfald af
tilbuddet)

(en halvering
af tilbuddet)

En stor del af arbejdet på stammeområdet sker gennem de voksne
omkring barnet. To tale-hørekonsulenter har specialiseret sig på
området og holder nogle velbesøgte stammecafeer for forældre og
pædagogisk personale, hvor der dels bliver holdt faglige oplæg om
stammen og der dels er mulighed for en snak om de problematikker,
der er forbundet med at være i kontakt med et barn, der stammer.
Nedlægges tilbuddet, er stammebørnene og deres forældre henvist til
den vejledning, den enkelte tale-hørekonsulent kan give i dagtilbuddet
eller skolen, og der vil ikke blive faciliteret en drøftelse med andre
voksne i samme situation.
Med støtte fra Phillipsfonden er en tværfaglig gruppe blevet uddannet
til at kunne varetage undervisning af forældre og pædagogisk
personale i forhold til brug af Tegn Til Tale i dagtilbud og skoler.
En talehørekonsulent har hidtil varetaget en del af tovholderfunktionen
i netværket af undervisere.
De børn, der har behov for tegnstøtte, er ofte de børn med de største
sproglige vanskeligheder, og altså de børn, som tale-høreområdet
følger tættest. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt, at området
ikke er repræsenteret i netværket.
De mest specialiserede høresager (for øjeblikket 5), varetages af en
tale-hørekonsulent med særlig uddannelse og opkvalificering i forhold
til såvel tekniske som pædagogiske indsatser inden for området. 4 af
de 5 børn er født døve og er opereret med coclearimplant. De er alle i
god høremæssig udvikling på grund af en god indsats hidtil, men de
har også alle helt særlige problematikker ud over deres høretab. Det
er nødvendigt hele tiden at være opmærksom på deres udvikling,
forældrenes behov for støtte i forhold til børnenes ændrede behov, når
de bliver ældre, og vejledning af nyt personale i dagtilbud og skoler i
forhold til tekniske og pædagogiske problemstillinger.
En halvering af timetallet vil betyde en tilsvarende reduktion af
vejledning og opfølgning i forhold til såvel forældre dagtilbud, skoler og
hospitaler.
Vi bruger godt 1300 timer på Mælkebøtten og Kildebakken. De fleste
børn med nedsat funktionsniveau har kommunikative og sproglige
vanskeligheder. Der er ofte behov for en afdækning af hvilke
kommunikative metoder og tekniske hjælpemidler barnet har brug for.

16

Høring

Bornholms Regionskommune

Reduktion af
tid til
undervisning

980 timer
(en reduktion
på ca. 45 %)

Budget 2018-2021

Implementering af tekniske hjælpemidler kræver instruktion og
undervisning af ikke kun barnet, men af alle barnets kontakter (lærere,
pædagoger, evt. pædagoger på opholdssted/aflastningsfamilie og
familien.)
De nødvendige sproglige udredninger skal foretages, så en reduktion
på 300 timer vil betyde en reduktion på mere end 25 % i forhold til tid
til specialiserede undervisningsopgaver, vejledning omkring
kommunikative hjælpemidler og strategier samt det generelle
samarbejde
Ca. halvdelen af den tid, vi bruger til at betjene skoler og institutioner i
normalområdet bruges til undervisning af børn med specifikke
sproglige vanskeligheder (forberedelse, kørsel, tilstedeværelse,
efterbehandling). En reduktion af undervisningstiden med 980 timer vil
betyde, at ca. 45 % af undervisningen bortfalder. Det vil både få
betydning for de børn, der med en relativ lille specialiseret indsats
tidligt kan få afhjulpet deres problemstilling og for de børn, der har
brug for en målrettet og vedvarende indsats, der kan strække sig over
flere år.
Reduktionen i undervisningstid kunne tænkes lidt mindre (vores
kørselstid), hvis nogle af undervisningsopgaverne blev trukket ind
centralt. Det ville imidlertid stille krav til forældrenes mulighed for at
møde på undervisningsstedet 2 gange om ugen i en periode, og man
kunne frygte, at forældrene til nogle af de børn med størst behov ikke
ville magte eller have mulighed for at møde op med deres barn.

Konsekvenser for delmål:
Det er et politisk mål, at alle børn skal blive så dygtige til læsning og matematik, som de kan. Den nyeste forskning viser
en klar sammenhæng mellem et barns tidlige sproglige kompetencer og dets senere læse-og matematikkompetencer
målt ved de nationale tests i 6. klasse. Samme forskning viser også, at en systematisk og målrettet tidlig indsats kan
hjælpe børnene til en bedre sproglig udvikling – og dermed en bedre læseudvikling. Tale-hørekonsulenterne har ud
over en generel viden om såvel sprog som tidlig læsning også viden om og undervisningserfaring med, hvordan de
sprogligt svageste børn kan støttes i deres udvikling, så de får de bedste muligheder for en god skolestart.
Det er også et politisk mål, at dagtilbud og skole skaber fælles forståelse omkring pædagogik, faglighed og politikker.
Tale-hørekonsulenterne er ofte fagligt bindeled mellem dagtilbud og skole for de børn, som er mest udsat for at møde
store faglige udfordringer i skolen. Vi kender ofte både forældre og børn rigtig godt, og den viden kan i høj grad
understøtte skolens arbejde omkring disse børn. Reduceres den talepædagogiske indsats, vil vi have ringere
forudsætning for at støtte overgangen. Og netop i en tid, hvor så mange børn er kommet i skole med svage sproglige
forudsætninger, er der behov for at sætte denne viden i spil.
Andre bemærkninger til forslaget:
-

1. august 2017
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

12 Børn og Familie

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Reduktion med en medarbejder i Børne- og Familiehuset i 2018

Forslag nr.

BSU-12-03

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse

-449

- heraf besparelser på løn

-434

Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Børne og familiehuset er normeret til 22 børn. Pt. er der pga. vakance 19,5 barn. Ved at udsætte besættelse af den
vakante stilling i et år, er centret i stand til at opfylde forpligtigelsen til at bibringe besparelsesforslag for i alt 3.1 på
bevilling 12.
Målgruppen i Børne- og Familiehuset er børn, der er karakteriseret som ”Børn med væsentlige behov” samt ”Børn i
åbenbar risiko”. Børne- og Familiehuset er for sidstnævnte kategori et alternativ til anbringelse og rummer børn, hvor
forældrenes omsorgskompetencer er reduceret i sådan en grad, at der ikke ses forandringspotentiale. Opnormeringen
har givet mulighed for at indskrive 2-3 børn ekstra og har dermed været med til, i et vist omfang, at reducere ventelisten
på en plads i Børne- og Familiehuset.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
En eventuel nednormering vil øge ventetiden på en indskrivning i Børne- og Familiehuset for nogle af de svageste og
dårligst fungerende børn og deres familier.
For at kompensere for ventelisteproblematikken kan der benyttes støtte/kontaktpersoner fra det tværgående
støttekorps, og andre midlertidige (og umiddelbart ringere) løsninger, indtil der vil være en ledig plads i Børne- og
Familiehuset.
Der er risiko for at nogle af børnene i ventelisteperioden kan komme i så alvorlig fejludvikling at de skal anbringes.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Ovenstående besparelse kompenserer for helårsvirkning af centerets øvrige spareforslag.

1. august 2017
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

12 Børn og Familie

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Bortfald af PREP-kurser

Forslag nr.

BSU-12-04

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn

-309

-309

-309

-309

-286

-286

-286

-286

Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Afskaf PREP kurserne og parrådgivningen.
Parrådgivning er ikke et tilbud, som kommunerne er forpligtigede til at levere. Der er således tale om en kan-opgave.
Til budget 2016 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte 300.000 kr. om året til parrådgivning for familier med
hjemmeboende børn under 18 år.
Dette gjorde man bl.a. med inspiration fra en lang række andre kommuner. En af disse er Ringkøbing-Skjern, hvor de
startede op i 2010. Her er antallet af skilsmisser faldet med 17 % fra 2010-2014.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Ringkøbing-Skjern har fremhævet, at det var for børnenes skyld - familiernes trivsel, man satte dette tilbud i værk - men
der er selvfølgelig også en mulig kommunaløkonomisk gevinst ved siden af i form af evt. færre skilsmisser (dette er ikke
dokumenteret).
Parrådgivning er et ikke visiteret forløb, det er frivilligt at deltage.
Det er vores vurdering, at det især er ressourcestærke par, der benytter tilbuddet og at effekten i de mest socialt udsatte
familier ville have været større såfremt visitation til kurserne var nødvendig, således at også par med få ressourcer kan
motiveres til deltagelse.
Kurserne er bestemt skilsmisseforebyggende og tjener et godt formål, men de rammer en bredere målgruppe end dem,
der normalt får hjælp fra Center for Børn og Familie.
Om tilbuddet skal bevares bør således opvejes i forhold til, hvilke andre tilbud man kan blive tvunget til at spare bort, og
som går mere direkte ud over en mere udsat målgruppe.
I forlængelse af den seneste bevilling til vanskeligt stillede kommuner, er der bevilget 200.000 kr. til Kiff
(samarbejdskursus i forbindelse med skilsmisser) i forlængelse af PREP-kruserne.
Konsekvenser for delmål:
Forslaget har en direkte negativ indvirkning på det politiske mål: ”Forebyggelse i Førskolealderen”, hvor der bl.a.
fremhæves ”Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i almensystemet”
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Indirekte kan forslaget også have negativ indvirkning på de politiske mål omkring den nye Bornholmske folkeskole, hvor
det bl.a. skrives ”Alle elever trives, så de lærer så meget de kan i forhold til deres potentiale” og ”Alle elever skal blive
så dygtige til læsning og matematik som de kan”.
Andre bemærkninger til forslaget:
Skilsmisser koster bl.a. kommunen direkte penge i forhold til øgede børnepenge og huslejebidrag. Men de anslåede
indirekte omkostninger for kommunen er endnu større, da skilsmissebørn har større risiko for bl.a.
indlæringsvanskeligheder, nedsat selvværd og for at havne i misbrug, kriminalitet og lign.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

12 Børn og Familie

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2018

Forslag nr.

BSU-12-05

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift

-516

Afledt merudgift
Nettobesparelse

-516

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Flere af centrets nedprioriteringer har ikke fuld gennemslagskraft i 2018.
For at nå det samlede sparekrav vil der som en ekstraordinær besparelse, kunne foretages en et årig reduktion i
budgetterne til uddannelse, IT, inventar mm på i alt 516.000 kr.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Besparelsen vil medføre, at der kun i meget begrænset omfang vil kunne igangsættes kompetenceudvikling og andre
uddannelsestiltag. Det vil have konsekvenser, særligt for nyansatte medarbejdere, der vil skulle bruge længere tid om at
opnå fornøden viden til at kunne løfte opgaverne. Særligt på sagsbehandler- og sundhedsplejerskeområdet har centret
store rekrutteringsudfordringer. Dette sammenholdt med de meget komplekse sager og kravet om specialuddannelse
på sundhedsplejeområdet betyder at mulighed for uddannelse er essentiel for centres opgavevaretagelse. For de øvrige
fagligheder i centret, er muligheden for at holde sig fagligt ajour ligeledes vigtig for opgavevaretagelsen.
Centret vi derfor ikke i samme udstrækning have mulighed for at være på forkant med ny viden og opdateret med sine
materialer. Det vil selvfølgelig påvirke den rådgivning, de indsatser og den behandling der kan gives.
Centret har igennem de sidste år effektiviseret sagsarbejdet gennem øget brug af IT. På myndighedsområdet arbejdes i
et sagsstyringssystem, der overordnet er dikteret fra centralt hold. For at gøre arbejdsgangene så smidige som
overhovedet muligt i et meget statisk IT-system, har alle sagsbehandlere fået bærbar PC – besparelsesforslaget vil få
konsekvenser for denne beslutning. På dagtilbudsområdet er man nået meget langt i brugen af digitale
screeningsværktøjer og med god effekt til følge. Videre udvikling af dette spor vil forhales med besparelsen.
Konsekvenser for delmål:
Brug af det digitale screeningsværktøj på dagtilbudsområdet understøtter det politiske mål målet om tidlig indsats.
Andre bemærkninger til forslaget:
-

1. august 2017

21

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

12 Børn og Familie

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Hospitalsundervisning, nedjustering

Forslag nr.

BSU-12-06

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse

-195

-195

-195

-195

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:

På baggrund af aktivitetsniveauet kan budgettet til hospitalsundervisningen nedjusteres.
PPR råder over budgettet til en lang række regionale tilbud, samt undervisningsmæssige udgifter i
forbindelse med bl.a. hospitalsindlæggelser væk fra Bornholm. En del af disse udgifter er faste årlige beløb,
som alle kommuner betaler til regionale specialtilbud.
De øvrige udgifter er afhængigt af brug, og langt hen af vejen har vi ingen indflydelse på omfanget. Fx hvis
et barn bliver indlagt på rigshospitalet i en længere periode, medføre dette en undervisningsmæssig udgift,
som vi ikke kan undslå os.
Der har dog været en tendens de seneste 3 år til, at der er brugt færre penge end budgetteret.
Indsatsen på Bornholm har betydet, at færre er blevet indlagt med fx spiseforstyrrelser og der kan også
leveres en bedre indsats lokalt, der forebygger genindlæggelser.
Allerede fra budget 2017 er der en besparelse på 200.000 kr. på denne post. Der er fra centralt hold blevet
opkrævet en forkert takst de foregående år, disse er tilbageført. Med den nu korrekte takst samt med
baggrund i aktivitetsniveauet, vurderes det, at der kan spares yderligere 195.000 kr. fremadrettet.
Det er dog en besparelse, som rummer en vis usikkerhed, i det hospitalsindlæggelser styres af
sundhedssystemet.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Besparelsen rummer ingen servicemæssige forringelser. Den er afhængig af, at efterspørgslen er lavere
end budgettet som de tre foregående år. Hvis efterspørgslen stiger, vil udgiften ikke kunne afvises. Servicen
vil forblive uændret, men budgettet vil i så tilfælde ikke holde.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:

Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

13 Undervisning

Center:

Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:

Hæve den gennemsnitlige undervisningstid for lærere og børnehaveklasseledere

Forslag nr.

BSU-13-01

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift – Stigning i undervisningstillæg
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg

-3.350

-6.700

-6.700

-6.700

700

1.400

1.400

1.400

-2.650

-5.300

-5.300

-5.300

-2.650

-5.300

-5.300

-5.300

0

0

0

0

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget indebærer, at den gennemsnitlige planlagte undervisningstid for lærere og børnehaveklasseledere øges med
43 timer årligt til 789 henholdsvis 856 timer om året fra skoleåret 2018/2019.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser
Ved vedtagelsen af budget 2016 blev den gennemsnitlige undervisningstid for lærere og børnehaveklasseledere nedsat
med 40 timer årligt og ved budgetvedtagelsen for 2017 blev den gennemsnitlige undervisningstid for lærere og
børnehaveklasseleder yderligere nedsat med 20 timer årligt med henblik på at øge kvaliteten af lærere og
børnehaveklasselederes forberedelse og efterbehandling af undervisningen.
Såfremt forslaget vedtages vil den gennemsnitlige undervisningstid for lærere og børnehaveklasseledere blive øget 43
timer årligt, hvorved tiden til forberedelse og øvrige opgaver reduceres tilsvarende. Konsekvensen af forslaget vil være
en reduktion i antal lærerstillinger på 12,7 helårsværk og for børnehaveklasseledere på 0,6 helårsårsværk for det
samlede skolevæsen gældende fra 1.7.2018.
Konsekvenser for delmål
Det må forventes, at kvaliteten af undervisningen vil blive forringet på grund af den øgede undervisningsmængde, da
der herved vil blive mindre tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen.
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

13 Undervisning

Center:

Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:

Færre kurser i Adm. og Rådgivning Skole i 2018

Forslag nr.

BSU-13-02

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

80

80

80

80

-41

0

0

0

-41

0

0

0

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Der foreslås en éngangsbesparelse i 2018 på kontoen for medarbejderes kompetencevedligeholdelse. Besparelsen
vedrører personalet i Administration og rådgivning Skole.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Personalet i Administration og rådgivning vil kun kunne deltage i den allermest nødvendige faglige opdatering.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

13 Undervisning

Center:

Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:

Bortfald af pulje til modersmålsundervisning i 2018

Forslag nr.

BSU-13-03

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

57

57

57

57

-57

0

0

0

-57

0

0

0

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget
Siden efteråret 2009 har der været afsat et mindre beløb til modermålsundervisning af børn. Undervisningen er stoppet
på grund af manglende tilslutning, men i lyset af udviklingen i antallet af flygtninge, bør puljen som udgangspunkt
bevares i overslagsårene.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Der er ikke lovkrav om undervisning i modermål af indvandrere fra lande udenfor EU og Norden. Der vil ikke kunne
påbegyndes modersmålsundervisning af børn fra lande udenfor EU i 2018
Konsekvenser for delmål:
Alle elever skal blive så dygtige til læsning og matematik som de kan. Modersmålsundervisningen omfatter ikke
undervisning i dansk og matematik, men forskning viser, at de børn der behersker deres modersmål lettere kan lære
nye sprog og begreber.
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

13 Undervisning

Center:

Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:

Bortfald af pulje til særlige personaleforhold i 2018

Forslag nr.

BSU-13-04

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

415

415

415

415

-415

0

0

0

-415

0

0

0

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Der foreslås en éngangsbesparelse på særlige personaleordninger i 2018. Det afsatte budget har hidtil været anvendt i
forbindelse med ekstraordinære udgifter, når personale fratræder efter uansøgt afsked. Der vil ved uansøgt afsked
skulle betales mellem 1 og 9 måneders løn til den afskedigede. Kontoen har understøttet skolernes økonomi ved
afskedigelser midt i budgetåret. Denne problematik er tilbagevendende ved personaletilpasninger i forbindelse med
begyndelsen af et nyt skoleår midt i budgetåret.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Skolerne skal selv afholde alle udgifter i forbindelse med afsked af personale midt i budgetåret 2018
Konsekvenser for delmål:
_
Andre bemærkninger til forslaget:
_
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

13 Undervisning

Center:

Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:

Reduktion af beløbet til materialer mv. til tosprogede elever i 2018

Forslag nr.

BSU-13-05

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

3.222

3.222

3.222

3.222

-351

0

0

0

-351

0

0

0

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Der budgetteres med 17.902 kr. pr. tosproget elev pr. 5. september forud for det kommende budgetår, der er udsluset til
almenskolerne. Der forventes at være 180 tosprogede elever pr. 5. september 2017 svarende til 3.222.360 kr. Det
foreslås som en éngangsbesparelse, at reducere taksbeløbet for materialer mv. til tosprogede elever med 1.947 kr.
/elev i 2018 svarende til 350.500 kr.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Da der med forslaget vil blive afsat færre midler til at understøtte elever og klasser med tosprogede elever vil
mulighederne for at anvende opdaterede undervisningsmidler blive forringet.
Konsekvenser for delmålene:
Tema I delmål 2.1: ”Alle elever skal blive så dygtige til læsning og matematik som de kan”
Tema II delmål 1: ” En mangfoldig, inkluderende betyder, at både fagligt udfordrede og fagligt stærke skal opleve, at de
gør fremskridt både fagligt og trivselsmæssigt”.
Der vil gå længere tid før tosprogede elever er integrerede, fordi der afsættes færre midler til at understøtte deres
faglige og sociale udvikling.
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

13 Undervisning

Center:

Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:

Nedjustering vedr. skolekoncertkoordinator i 2018

Forslag nr.

BSU-13-06

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget

266

266

266

266

Mindre udgift

-21

0

0

0

-21

0

0

0

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Der er foreslås en éngangsbesparelse på kontoen for skolekoncerter
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Der indgår aftaler hvert 3. år for afvikling af skolekoncerter. Der ventes ikke at være negative konsekvenser af
éngangsbesparelsen
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

13 Undervisning

Center:

Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:

Færre projekter i 2018

Forslag nr.

BSU-13-07

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

1.768

1.768

1.768

1.768

-1.768

0

0

0

-1.768

0

0

0

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget indebærer at der ikke iværksættes åben skole – og inklusionsprojekter i skoleåret 2018/2019, samt
nedlæggelse af projekt Lego League i 2018. Her udover vil der blive reduceret i budget til vikardækning i forbindelse
med efter- og videreuddannelse i 2018.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Der vil ikke blive oprettet nye projekter i året 2018/2019 vedr.:
Åben skole kr. 750.000
Inklusion kr. 250.000
First Lego League kr. 250.000
Samt reduktion i budget til vikardækning i forbindelse med efter- og videreuddannelse kr. 450.000
Konsekvenser for delmål:
Alle børn skal lære så meget de kan (Tema II: ”En folkeskole for alle”)
En forringelse af udviklingsmulighederne i inklusionsarbejdet.
Undervisningen bliver mindre spændende og mindre varierende ved borfald af samarbejdsmulighederne i Åben skole
projekterne.
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Fritids- og Kulturudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:

Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd

Forslag nr.

FKU-21-01

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

48

48

48

48

- 48

- 48

- 48

- 48

-48

-48

-48

-48

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget består af en 100 % besparelse på driftstilskuddet til Bornholms Idrætsråd.
Fritids- og Kulturudvalget indgik i 2015 en ny samarbejdsaftale med idrætsrådet, som tog afsæt i vedtagelsen af
Bornholms Idrætsstrategi og etableringen af Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK). Ifølge samarbejdsaftalen
udgør Idrætsrådet et bindeled mellem øens idrætsforeninger, IVK og Fritids- og Kulturudvalget. Rådet har tre pladser i
IVK. Ved oprettelsen af IVK overgik idrætsrådets høringsret til IVK.
En besparelse vil kræve en genforhandling af samarbejdsaftalen i forhold til det aftalte driftstilskud. Aftalen kan opsiges
af begge parter med tre måneders varsel; aftalen kan dog i enighed mellem parterne revideres uden varsel.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Forslaget vil medføre en reduktion af Idrætsrådets driftsbudget.
Konsekvenser for delmål:
Ingen.
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen.

1. august 2017

30

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Fritids- og Kulturudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:

Fritids- og Kulturudvalgets frie midler – reduktion af pulje

Forslag nr.

FKU-21-02

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

75

100

100

100

-75

-75

-75

-75

-75

-75

-75

-75

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget består af en nedlæggelse af Fritids- og Kulturudvalgets pulje af frie tilskud, som er på 75.000 kr. i 2018
stigende til 98.000 kr. i 2019 og frem. Puljen kan søges af alle borgere og fordeles således typisk efter ansøgning. De
seneste år har puljen støttet køb af miniarenaer, aktiviteter for veteraner, Rønne Byorkesters julekoncert, ærespræmier
og Bornholms Censurerede forårsudstilling.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Fritids- og Kulturudvalgets mulighed for at understøtte og iværksætte initiativer på fritids- og kulturområdet reduceres.
Det kan betyde, at færre aktiviteter bliver realiseret.
Konsekvenser for delmål:
Ingen.
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Fritids- og Kulturudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:

Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler – tilpasning til niveau

Forslag nr.

FKU-21-03

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget

745

745

745

745

Mindre udgift

- 50

- 50

- 50

- 50

-50

-50

-50

-50

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Sammenholdt med tidligere år, bliver der forbrugt et stadigt mindre beløb til folkeoplysende voksenundervisning. De
uforbrugte midler, som foreningerne tilbagebetaler, bliver heller ikke brugt fuldt ud ved fordeling af yderligere
undervisningstilskud. Søgningen har de senere år været faldende i forhold til uddeling af yderligere
undervisningstilskud, hvilket medfører et gradvist øget mindreforbrug på området. Denne budgetpost er reduceret med
70.000 kr. i budget 2017, og en yderligere besparelse vil forventeligt vil bringe budgetposten i balance.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Det vurderes ikke, at forslaget vil have servicemæssige konsekvenser for hverken aftenskolerne eller brugere, da det
ikke forventes at behovet stiger.
Konsekvenser for delmål:
Ingen.
Andre bemærkninger til forslaget:
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Fritids- og Kulturudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:

Lokaletilskud – justering i forhold til niveau

Forslag nr.

FKU-21-04

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget

3.286

3.286

3.286

3.286

Mindre udgift

- 200

- 200

- 200

- 200

-200

-200

-200

-200

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Tidligere er de overførte midler fra indeværende år blevet brugt til endelig afregning næste år. Det var imidlertid muligt
at afholde den endelige afregning for 2015 indenfor budgetrammen i 2016 og stadig have overskud. Der er således et
fald i udgifterne til lokaletilskud, hvilket formentlig er en konsekvens af den besparelse, som blev indført i 2015.
Udviklingen og udgifterne fortæller, at udbetaling af lokaletilskud kan afholdes indenfor indeværende års budgetramme,
og at det er muligt at korrigere budgettet med 0,2 mio. kr. Ovenstående tal er nettotallet. Dertil modregnes lokalegebyrer
på ca. 0,9 mio. kr.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Besparelsens indflydelse på foreningernes tilskud er begrænset, da tilskudsniveauet ved endelig afregning forventes at
kunne opretholdes inden for den justerede ramme.
Konsekvenser for delmål:
Ingen.
Andre bemærkninger til forslaget:
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Fritids- og Kulturudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:

Fritidspas – tilpasning til niveau

Forslag nr.

FKU-21-05

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget

103

103

103

103

Mindre udgift

- 50

- 50

- 50

- 50

-50

-50

-50

-50

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Antallet af bevilgede fritidspas samt registrerede udbetalinger var højest umiddelbart efter ordningens indførelse i
november 2011 og et par år frem. I 2014 ses et markant fald i antallet af ansøgte fritidspas, hvorefter mængden af
ansøgninger er pænt stigende. Til trods for en stigning i antallet af ansøgninger og deraf følgende bevillinger, stiger
udgiften ikke tilsvarende. Dette misforhold indikerer, at udnyttelsesgraden er faldende. Årsagen kan både være, at færre
benytter det bevilgede fritidspas og at kontingentudgifterne er lavere end den maksimale bevilling.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Idet den oprindelige budgetramme på 50.000 kr. ikke anvendes fuldt ud er der ingen servicemæssige konsekvenser ved
besparelsen.
Konsekvenser for delmål:
Forslaget relaterer sig til udvalgets langsigtede mål om idræt og motion for alle, men har ingen konsekvenser, da
besparelsen ikke vurderes at have indflydelse på udnyttelsesgraden.
Andre bemærkninger til forslaget:
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Fritids- og Kulturudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:

Nedjustering af tilskud til selvejende haller - 1 % besparelse

Forslag nr.

FKU-21-06

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

120

120

120

120

- 120

- 120

- 120

- 120

-120

-120

-120

-120

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget er en 1 % besparelse på tilskuddet til de selvejende haller. Besparelsen svarer til lidt mere end
fremskrivningen på området, som er 0,9 %. Konsekvensen af forslaget udmønter sig forskelligt for de enkelte haller,
men vil medføre en besparelse på 8-30.000 kr. pr. hal pr. år.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Det er vanskeligt at beskrive eventuelle de servicemæssige konsekvenser af besparelsen, da hallerne er selvejende.
Konsekvenser for delmål:
Forslaget relaterer sig til Fritids- og Kulturudvalgets mål om at etablere samarbejdsaftaler med de selvejende idræts- og
svømmehaller. Konsekvensen kan være, at det bliver vanskeligere at få afsluttet den igangværende proces vedr.
etablering af samarbejdsaftaler.
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Fritids- og Kulturudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:

Reduktion af Lokalsamfundspuljen

Forslag nr.

FKU-21-07

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

1.600

1.600

1.600

1.600

-42

-42

-42

-42

-42

-42

-42

-42

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget består af en reduktion af Lokalsamfundspuljen, som er målrettet øens lokalsamfund.
Puljen anvendes til at understøtte almennyttige aktiviteter og formål i lokalsamfundene så som Skt. Hans fester, by- og
havnefester, indkøb af flagstænger, sommerblomster til torve/pladser, juleudsmykning og lokale udviklingsprojekter. Det
er samtidig intentionen, at puljemidlerne skal understøtte det enkelte lokalsamfunds arbejde med at udvikle
synliggøreisen af lokalområdets særlige kendetegn og sikre en øget borgerinddragelse igennem partnerskaber om fx
vedligeholdelse, renholdelse m.m.
Lokalsamfundspuljen bliver fordelt til 28 borgerforeninger efter følgende fordelingsnøgle:
29 % af midlerne fordeles ligeligt mellem alle lokalsamfund
70 % af midlerne fordeles efter indbyggertal i de enkelte lokalsamfunds interesseområde
1 % af midlerne tilfalder Bornholms Borgerforeningers Samvirke til fællesarrangementer og til løsning af administrative
opgaver. I beløbet indgår medlemsforeningernes kontingent til BBS.
Puljen bygger på en aftale mellem Center for Skole, Kultur og Fritid og Bornholms Borgerforeningers Samvirke fra 1.
januar 2017.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Borgerforeningernes budget til at løfte partnerskabet med kommunen om løsning af opgaver så som
blomsterudsmykning og juleudsmykning reduceres. Det kan betyde en forringelse af den nuværende standard for
løsningen af disse opgaver samt færre aktiviteter.
Konsekvenser for delmål:
Forslaget berører Teknik- og Miljøudvalget mål om borgerinddragelse og partnerskaber, hvor det tilstræbes at inddrage
civilsamfundet i løsningen af opgaver (fx renholdelse, græsklip m.m.) med henblik på en bedre ressourceudnyttelse og
øget borgertilfredshed. Samtidig har forslaget snitflade til Fritids- og Kulturudvalgets langsigtetmål om trivsel i
lokalsamfund og udvikling af særlig kendetegn for hvert lokalområde.
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Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Fritids- og Kulturudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:

Administrativ pulje – reduktion af puljebeløb

Forslag nr.

FKU-21-08

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

99

99

99

99

-80

-80

-80

-80

-80

-80

-80

-80

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget består af en reduktion af den administrative pulje. Puljen bruges til ekstraordinære opgaver, der ellers ikke er
budget til. Puljen anvendes således til ad hoc tiltag og løbende udgifter som følge af politiske beslutninger.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Da puljen er en intern pulje, har forslaget ikke servicemæssige konsekvenser. Udgifterne forventes at kunne afholdes
inden for Fritid og Kulturs administrationsbudget.
Konsekvenser for delmål:
Ingen.
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Fritids- og Kulturudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:

Reduktion af kulturelle puljer

Forslag nr.

FKU-21-09

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

602

602

602

602

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget består af en besparelse på 100.000 kr. på det samlede budget for Musik- og Teaterrådet og Kunst- og
Kulturhistorisk Råd.
Forslaget lægger op til en procentvis fordeling af besparelsen:
Nuværende budget

Reduktion

Nyt budget

Musik- og Teaterrådet

362.000 kr.

-60.000 kr.

302.000 kr.

Kunst- og Kulturhistorisk
Råd

240.000 kr.

-40.000 kr.

200.000 kr.

I alt

602.000 kr.

-100.000 kr.

502.000 kr.

Puljerne har til formål at understøtte kulturelle aktiviteter inden for musik, teater, litteratur, film, kunst, kulturhistorie og
naturhistorie. De kulturelle puljer bliver administreret af frivillige fagpersoner og udgør hver især en sammenlægning af
to tidligere puljer, som resultat af en besparelse i budgetforliget for 2015.
De seneste år har puljerne støttet kulturelle begivenheder så som Bornholms Gadeteaterfestival, Dukketeaterfestival,
Jacob Hansens Litteraturfestival, diverse klassiske og rytmiske festivaler udstillinger, bogudgivelser, lokalarkiver.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
En reduktion af puljens ramme vil mindske støtte- og udviklingsmuligheder med risiko for reduktion i øens kulturelle
aktiviteter og arrangementer til følge. Der gøres samtidig opmærksom på, at budgettet for lokaletilskud til Rønne
Byorkester er placeret inden for Musik- og Teaterrådets ramme. En reduktion af Musik- og Teaterrådets pulje vil derfor
primært have indflydelse på rådighedsbeløbet for øvrige aktiviteter.
Konsekvenser for delmål:
Ingen.
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Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Fritids- og Kulturudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:

Bortfald af driftstilskud til Galleri Rasch

Forslag nr.

FKU-21-10

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

51

51

51

51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget består af en 100 % besparelse på driftstilskud til foreningen Galleri Rasch i Rønne.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
En fjernelse af tilskuddet indebærer en risiko for enten at foreningerne lukkes eller at aktivitetsniveauet reduceres.
Konsekvenser for delmål:
Ingen.
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Fritids- og Kulturudvalget

Bevilling:

22 Biblioteker

Center:

Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne: Nednormering af betjeningen på Rønne Bibliotek
Forslag nr.

FKU-22-01

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

1.300

1.300

1.300

1.300

-280

-280

-280

-280

-280

-280

-280

-280

-280

-280

-280

-280

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Bemandingen i den betjente åbningstid på Rønne Bibliotek reduceres med 30 timer ugentligt, svarende til at vagterne
bemandes med 2 personer i stedet for 3. Forslaget har ingen organisatoriske konsekvenser. De driftsmæssige
konsekvenser vil være ringere muligheder for at afløse på øens øvrige biblioteker ved ferie og sygdom, således at de
øvrige biblioteker reelt vil være selvbetjente i en stor del af sommeren.
Der er 47 betjente åbningstimer om ugen på Rønne Bibliotek, hvor den nuværende udgift til bemanding med 3 personer
udgør 1.300.000 kr.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Længere køer ved betjeningen på Rønne Bibliotek. Manglende mulighed for afløsning på filialerne vil føre til markant
lavere service, bl.a. for turister som ikke er meldt ind og derfor ikke kan benytte den selvbetjente adgang.
Konsekvenser for delmål:
Udvalget har tidligere besluttet at alle øens 7 folkebiblioteker fortsat skal holdes åbne med betjening. Det vil ikke være
muligt at opretholde denne betjening overalt i fuldt omfang hele året.
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen afledte konsekvenser for andre forslag.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

31 Ældre

Center:

Center for Ældre

Emne:

Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge og med 15 min. ved indførelse af
robotstøvsugere

Forslag nr.

SSU-31-01a

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse

-3.349

-3.349

-3.349

-3.349

299

299

299

299

-3.050

-3.050

-3.050

-3.050

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
I dag tilbyder kommunen jf. Kvalitetsstandard vedligeholdende rengøring. Den vedligeholdende rengøring gives som
udgangspunkt 1 gang hver 2. uge og kan omfatte 6 rum, dog max 65 m2.
Der kan ud over vedligeholdende rengøring, hvor sundhedsfaglige forhold gør sig gældende, gives hjælp til renholdelse
for at opretholde hygiejnen i hjemmet. Dette gælder renholdelse af toilet og køkkenbord.
Forslaget indebærer at kvalitetsstandarden ændres, således at vedligeholdende rengøring kan gives hver 3. uge.
Samtidig vil der ved visitation blive foretaget en konkret, individuel vurdering af borgers evne til at klare støvsugning ved
brug af selvkørende støvsuger, som borger selv anskaffer idet det vurderes, at være et almindeligt
husholdningsredskab. Det forventes at 1/3 del af de nuværende borgere kan få ændret bevilling til støvsugning ved
selvkørende støvsuger.
Forslaget vil modsvares af afledte merudgifter da indsatsen ikke bortfalder men kun reduceres i antal minutter og der vil
derfor forsat være de samme udgifter til de indirekte omkostninger (biler, ledelse mv.). Udgør 39,41
kr. pr time.
Nettobesparelsen fordeler sig med 2,2 mio. kr. på den kommunale leverandør og 0,8 mio. kr. på de private
leverandører.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Borgere vil opleve at hjemmet bliver mere tilsmudset mellem rengøringerne, da intervallet øges.
De borgere der selv kan håndtere selvkørende støvsugere, vil få mulighed for selv at tilrettelægge hyppighed og
variation af støvsugning.
Medarbejderen er kortere tid i hjemmet og med længere interval som følge af den reducerede hjælp, hvilket medfører at
der er kortere tid til at observere helbredsmæssige forandringer hos borgeren. Samtidig vil der være et øget krav til at
medarbejderen skal foretage en præcis prioritering i opgaveløsningen og have et stort overblik.
Ligeledes vil det stille større krav til planlægning af ruter, da hjælp til rengøringen i dag giver mulighed for fleksibilitet ift.
planlægning og udnyttelse af tidsrum på dagen, hvor der ikke ydes personlig pleje og tilberedning af mad.
Forslaget kræver ændring af Kvalitetsstandard vedr. aktiviteter der kan indgå i indsats.
Forslaget kræver revisitation af alle borgere. En revisitation af alle borgere med praktisk hjælp (ca. 1073 borgere), vil
ikke kunne gennemføres med de personaleressourcer myndigheden i Ældre råder over, uden at det går hårdt ud over
sagsbehandlingstiden på ansøgninger, som ikke er akutte, typisk ansøgninger om praktisk hjælp, Handybat,
omsorgstandpleje og ældre/plejebolig. De vil komme til at vente i anslået op til 4 måneder, hvor den politisk fastsatte
maksimale frist er 1 uge for personlig pleje og 2 uger for praktisk hjælp.
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Ansøgninger særligt om praktisk hjælp bør, i henhold til intentionerne i Den rehabiliterende Organisation, behandles
hurtigt for at sikre det bedste grundlag for en rehabiliteringsproces, så en ekstra revisiteringsopgave kan være
vanskeligt foreneligt med målet om hurtig og optimal rehabilitering.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Der er udarbejdet alternative forslag til rengøring som omfatter rengøring reduceret med 15 min ved brug af
robotstøvsugere eller rengøring reduceret til hver 3. uge (Udelukker forslag SSU-31-01b og SSU-31-01c)
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

31 Ældre

Center:

Center for Ældre

Emne:
Forslag nr.

Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres med 15 min. ved brug af robot støvsuger (alternativ
forslag)
SSU-31-01b

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse

-1.461

-1.461

-1.461

-1.461

92

92

92

92

-1.369

-1.369

-1.369

-1.369

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
I dag tilbyder kommunen jf. Kvalitetsstandard rengøring hver 14. dag. Den vedligeholdende rengøring gives som
udgangspunkt 1 gang hver 14. dag og kan omfatte 6 rum, dog max 65 m2.
Der kan ud over rengøring hver 14. dag, hvor sundhedsfaglige forhold gør sig gældende, ydes hjælp til renholdelse for
at opretholde hygiejnen i hjemmet.
Forslaget indebærer at der ved visitation vil blive foretaget en konkret, individuel vurdering af borgers evne til at klare
støvsugning ved brug af teknologiske hjælpemidler, dvs. selvkørende støvsuger (alternativ formulering: ved brug af
selvkørende støvsuger, som borger selv anskaffer idet det vurderes, at være et almindeligt husholdningsredskab). Det
forventes at 1/3 del af de nuværende borgere kan få ændret deres rengøring ift. forslaget.
Forslaget vil modsvares af afledte merudgifter da indsatsen ikke bortfalder men kun reduceres i antal minutter og der vil
derfor forsat være de samme udgifter til de indirekte omkostninger (biler, ledelse mv.). Udgør 39,41
kr. pr time
Nettobesparelsen fordeler sig med 1,0 mio. kr. på den kommunale leverandør og 0,3 mio. kr. på de private
leverandører.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
De borgere der selv kan håndtere selvkørende støvsugere, vil få mulighed for selv at tilrettelægge hyppighed og
variation af støvsugning.
Medarbejderen er kortere tid i hjemmet som følge af den reducerede hjælp, hvilket medfører at der er kortere tid til at
observere helbredsmæssige forandringer hos borgeren. Samtidig vil der være et øget krav til at medarbejderen skal
foretage en præcis prioritering i opgaveløsningen og have et stort overblik.
Ligeledes vil det stille større krav til planlægning af ruter, da hjælp til rengøringen i dag giver mulighed for fleksibilitet ift.
planlægning og udnyttelse af tidsrum på dagen, hvor der ikke ydes personlig pleje og tilberedning af mad.
Forslaget kræver ændring af Kvalitetsstandard vedr. aktiviteter der kan indgå i indsats.
Forslaget kræver revisitation af alle borgere. En revisitation af alle borgere med praktisk hjælp (ca. 1.073 borgere), vil
ikke kunne gennemføres med de personaleressourcer myndigheden i Ældre råder over, uden at det går hårdt ud over
sagsbehandlingstiden på ansøgninger, som ikke er akutte, typisk ansøgninger om praktisk hjælp, Handybat,
omsorgstandpleje og ældre/plejebolig. De vil komme til at vente i anslået op til 4 måneder, hvor den politisk fastsatte
maksimale frist er 1 uge for personlig pleje og 2 uger for praktisk hjælp.
Ansøgninger særligt om praktisk hjælp bør, i henhold til intentionerne i Den rehabiliterende Organisation, behandles
hurtigt for at sikre det bedste grundlag for en rehabiliteringsproces, så en ekstra revisiteringsopgave være vanskeligt
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foreneligt med målet om hurtig og optimal rehabilitering.

Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Alternativt forslag til forslaget om rengøring reduceres til hver 3 uge med indførsel af robotstøvsugere (udelukker forslag
SSU-31-01a og SSU-31-01c).
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

31 Ældre

Center:

Center for Ældre

Emne:

Pleje i eget hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge (alternativ forslag)

Forslag nr.

SSU-31-01c

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse

-2.375

-2.375

-2.375

-2.375

238

238

238

238

-2.137

-2.137

-2.137

-2.137

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
I dag tilbyder kommunen jf. Kvalitetsstandard vedligeholdende rengøring. Den vedligeholdende rengøring gives som
udgangspunkt 1 gang hver 2. uge og kan omfatte 6 rum, dog max 65 m2.
Der kan ud over vedligeholdende rengøring, hvor sundhedsfaglige forhold gør sig gældende, gives hjælp til renholdelse
for at opretholde hygiejnen i hjemmet. Dette gælder renholdelse af toilet og køkkenbord.
Forslaget indebærer at kvalitetsstandarden ændres, således at vedligeholdende rengøring kan gives hver 3. uge.
Forslaget vil modsvares af afledte merudgifter da indsatsen ikke bortfalder men kun reduceres i antal minutter og der vil
derfor forsat være de samme udgifter til de indirekte omkostninger (biler, ledelse mv.). Udgør 39,41
kr. pr time.
Nettobesparelsen fordeler sig med 1,5 mio. kr. på den kommunale leverandør og 0,6 mio. kr. på de private
leverandører.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Borgere vil opleve at hjemmet bliver mere tilsmudset mellem rengøringerne, da intervallet øges.
Medarbejderen kommer i hjemmet med længere interval som følge af den reducerede hjælp, hvilket medfører at der de
går længere tid imellem observationer af helbredsmæssige forandringer hos borgeren. Dette gælder dog kun for
borgere, der ikke er bevilget anden hjælp.
Ligeledes vil det stille større krav til planlægning af ruter, da hjælp til rengøringen i dag giver mulighed for fleksibilitet ift.
planlægning og udnyttelse af tidsrum på dagen, hvor der ikke ydes personlig pleje og tilberedning af mad.
Forslaget kræver ændring af Kvalitetsstandard vedr. aktiviteter der kan indgå i indsats.
Forslaget kræver revisitation af alle borgere. En revisitation af alle borgere med praktisk hjælp (ca. 1073 borgere), vil
ikke kunne gennemføres med de personaleressourcer myndigheden i Ældre råder over, uden at det går hårdt ud over
sagsbehandlingstiden på ansøgninger, som ikke er akutte, typisk ansøgninger om praktisk hjælp, Handybat,
omsorgstandpleje og ældre/plejebolig. De vil komme til at vente i anslået op til 4 måneder, hvor den politisk fastsatte
maksimale frist er 1 uge for personlig pleje og 2 uger for praktisk hjælp.
Ansøgninger særligt om praktisk hjælp bør, i henhold til intentionerne i Den rehabiliterende Organisation, behandles
hurtigt for at sikre det bedste grundlag for en rehabiliteringsproces, så en ekstra revisiteringsopgave være vanskeligt
foreneligt med målet om hurtig og optimal rehabilitering.
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Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Alternativt forslag til rengøring reduceres til hver 3 uge med indførsel af robotstøvsugere (udelukker forslag SSU-31-01a
og SSU-31-01b).
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

31 Ældre

Center:

Center for Ældre

Emne:

Pleje i eget hjem – Nedjustering af leasing af firehjulstrækkere i Hjemmeplejen

Forslag nr.

SSU-31-02

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse

-270

-270

-270

-270

30

30

30

30

-240

-240

-240

-240

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Det blev i forbindelse med budget 2017 besluttet, at Hjemmeplejen skulle have firehjulstrækkere, således at
medarbejderne kunne komme sikkert ud til borgere i en snesituation. Opprioriteringsforslaget dækkede bl.a. merudgifter
til en højere leasingudgift, højere ejerafgift mm.
Det vurderes at behovet for firehjulstrækkere er mindre end vurderet og forslaget indebærer, at der leases 7
firehjulstrækkere til brug for Hjemmeplejen.
Antallet af vinterdage og dermed behov for terrængående køretøj på Bornholm er meget få set over en lang periode.
I en snesituation ønsker Hjemmeplejen i stedet, at fortætte med at benytte mulighed for at få assistance fra
vintertjenesten, hvis de offentlige veje er ufremkommelige grundet sne.
Forslaget indebærer foruden reduktion af udgifter til leasing af biler også en reduktion af udledning af CO2 og brug af
diesel, hvilket giver god sammenhæng til Bright Green Island.
Der er i 2017 indkøbt to firehjulstrækkere til Bornholm Nat. De årlige driftsmæssige merudgifter i forhold til dette indkøb
er modregnet i forslaget.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Borgere, der bor på svært fremkommelige privatveje, skal være orienteret om, at Hjemmeplejen kun kan komme frem,
såfremt vejen er ryddet og fremkommelig for almindelige biler.
I tilfælde af en meget alvorlig snesituation, har Ældre en nødplan for de tilfælde, hvor der varsles en længerevarende
snestorm, i lighed med f.eks. 2010, der umuliggør, at Hjemmeplejen kan komme frem til borgere, der ikke kan undvære
hjælp og hvor andre løsninger ikke kan bruges.
Hvis en sådan situation skulle opstå, er Ældre opmærksom på at gå i dialog med borger om at modtage tilbud om
midlertidig genhusning i beredskabsstuer på Toftegården, hvor der er 4 stuer, der kan tages i brug til formålet.
Konsekvenser for delmål:
-

1. august 2017

49

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Andre bemærkninger til forslaget:
Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

31 Ældre

Center:

Center for Ældre

Emne:

Pleje i eget hjem - Reduktion af visiteret tid i weekend

Forslag nr.

SSU-31-03

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse

-1.327

-1.327

-1.327

-.1.327

124

124

124

124

-1.203

-1.203

-1.203

-1.203

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget indebærer, at der på weekenddage visiteres med reduceret tid til personlig hygiejne om
morgenen/formiddagen, således at kun den mest nødvendige indsats, såsom nedre toilette og mundpleje gives. På
baggrund af en individuel og sundhedsfaglig vurdering kan nedre toilette i weekenden udføres med vådservietter i
stedet for med vand og sæbe.
Det betyder også der ikke gives hjælp til en del af den øvrige personlige hygiejne, såsom vask/hudpleje af ryg, arme og
fødder. Der reduceres med 20 % i visiteret tid til den personlige hygiejne.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Borgere vil opleve, at der en lavere standard i den personlige pleje i forhold til på hverdage, således at kun den mest
nødvendige del af indsatsen ydes.
Ved reduktion af opgaver vil Hjemmeplejen få større mulighed for at planlægge indsatserne i weekenden med
fastansatte medarbejdere, der alle arbejder hver anden weekend. Dette medfører nedsat behov for vikardækning i
weekender og dermed fremme borgerens oplevelse af kontinuitet.
Forslaget indebærer ændring af kvalitetsstandarden.
Forslaget indebærer revisitation af alle borgere. En revisitation af alle borgere med praktisk hjælp (ca. 380), vil ikke
kunne gennemføres med de personaleressourcer myndigheden i Ældre råder over, uden at det går hårdt ud over
sagsbehandlingstiden på ansøgninger, som ikke er akutte, typisk ansøgninger om praktisk hjælp, Handybat,
omsorgstandpleje og ældre/plejebolig. De vil komme til at vente i anslået op til 2 måneder, hvor den politisk fastsatte
maksimale frist er 1 uge for personlig pleje og 2 uger for praktisk hjælp.
Ansøgninger særligt om praktisk hjælp bør, i henhold til intentionerne i Den rehabiliterende Organisation, behandles
hurtigt for at sikre det bedste grundlag for en rehabiliteringsproces, så en ekstra revisiteringsopgave kan være
vanskeligt foreneligt med målet om hurtig og optimal rehabilitering..
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

31 Ældre

Center:

Center for Ældre

Emne:

Plejecentre – Afskaffelse af pædagogiske måltider

Forslag nr.

SSU-31-04

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg

2019

2020

2021

372

372

372

372

-372

-372

-372

-372

0

0

0

0

-372

-372

-372

-372

0

0

0

0

0

0

0

0

Kort beskrivelse af forslaget:
I de plejeboliger hvor der spises mad fra Devika eller Truberg købes der i dag 1 portion pr 2-3 medarbejdere som deles
og spises sammen med beboerne. Vi foreslår at dette afskaffes.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
På baggrund af erfaringerne fra Snorrebakken og Nylars, hvor vi ikke tilbyder pædagogiske måltider, viser det sig at det
ikke har den store betydning hvilken mad der er på tallerkenen. Det er medarbejdernes deltagelse i måltiden der giver
den pædagogiske effekt.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

31 Ældre

Center:

Center for Ældre

Emne:

Plejecentre – Reduceret plejebehov som følge af rehabilitering

Forslag nr.

SSU-31-05

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift

-645

-645

-645

-645

-645

-645

-645

-645

-645

-645

-645

-645

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Forudsætning for forslaget er at alle beboerne har en rehabiliteringsplan ved udgangen af 2017 og at 40 % af disse har
så stor succes med rehabiliteringsforløbet at deres plejebehov reduceres med 15 minutter om ugen.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

31 Ældre

Center:

Center for Ældre

Emne:

Plejecentre – Rengøring i bolig reduceres fra hver 2. uge til hver 3. uge

Forslag nr.

SSU-31-06

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift

-804

-804

-804

-804

-804

-804

-804

-804

-804

-804

-804

-804

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
I dag tilbydes rengøring efter kvalitetsstandarden hver 14. dag i boligerne.
Forslaget indebærer en reduktion af rengøringsindsatsen i boligerne til hver 3. uge med uændret tidsforbrug.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Beboeren vil opleve en serviceforringelse, idet der gøres sjældnere rent hos beboeren og behovet for renholdelse kan
stige. Der forudses tillige anmærkninger i tilsynsrapporter fra det kommunale tilsyn vedr. rengøringsstandarden i
beboerens hjem. Det er uvist om den forringede rengøringsstandard vil få betydning for forekomsten af epidemier, idet
beboernes boliger ligger tæt og er forbundet af fælles gangarealer.
Forslaget kræver ændring af Kvalitetsstandarden.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

31 Ældre

Center:

Center for Ældre

Emne:

Plejecentre – Reduceret dokumentationstid

Forslag nr.

SSU-31-07

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg

-504

-504

-504

-504

0

0

0

0

-504

-504

-504

-504

-504

-504

-504

-504

0

0

0

0

Kort beskrivelse af forslaget:
Reduktion af dokumentationstiden med 40 sekunder pr. beboer pr. dag.
I forbindelse med implementering af plejeplaner vil den samlede dokumentationstid blive mindre da vi i det daglige kun
skal dokumentere afvigelser.
Beløbet er under forudsætning af at der er 100 % belægning og er beregnet ud fra timepristaksten i 2017.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Ingen
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Nednormering af dagtimer på Nexøhuset

Forslag nr.

SSU-32-01

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

10.777

10.777

10.777

10.777

-153

-153

-153

-153

-153

-153

-153

-153

-153

-153

-153

-153

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Besparelsen vil på Nexøhuset betyde lavere aktivitets- og serviceniveau om dagen.
153.000 kr. spares ved at afkorte en af dagvagterne mandag til fredag. (5 medarbejdere fra 10-13, i modsætning til de
nuværende 6 medarbejdere).
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Besparelsen vil få store konsekvenser for den enkelte beboers mulighed for at blive tilbudt kontakt og aktivitet i
dagligdagen. Det er i dagtimerne det kan være muligt at tilrettelægge socialpædagogisk målarbejde jvf. handleplaner,
deltagelse i aktiviteter i og uden for huset samt fysio- og ergoterapeutisk træning og stimulering. En medarbejder
mindre, vil mindske disse muligheder betragteligt.
For beboerne kan konsekvensen af dette være mindsket mulighed for udvikling og vedligehold af fysiske såvel som
psykiske funktioner. Beboerne i Nexøhuset har stort set kun det liv medarbejderne kan tilbyde, hvorfor forslaget vil have
betydning for den enkelte borgers livskvalitet.
Gennemføres denne besparelse vil Nexøhuset som et ’helhedstilbud’ være svært at realisere.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Dette forslag skal sammenholdes med de øvrige besparelsesforslag fra Nexøhuset (ledsagelse og mad). Hvis alle
forslag gennemføres, vil Nexøhuset som et ’helhedstilbud’ ikke længere være muligt, da der ikke vil være ressourcer til
de aktiviteter der nu tilbydes om dagen. Konsekvensen af dette vil være, at aktiviteter og mål-arbejde vil være svært
gennemførlige, og beboerne vil ikke i tilstrækkeligt omfang få tilbudt kontakt og aktiviteter.
Socialtilsynet vurderer, at borgerne på Nexøhuset i 2016 kun i lav grad får opfyldt deres behov for tilstrækkelig kontakt
til personale med relevante kompetencer, hvilket understøtter at konsekvenserne af yderligere besparelser vil have
store negative konsekvenser.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Nedlæggelse af pædagogisk ledsagelse vedr. botilbud på handicapområdet

Forslag nr.

SSU-32-02

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

684

684

684

684

-684

-684

-684

-684

-684

-684

-684

-684

-684

-684

-684

-684

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Botilbuddene har et samlet budget 684.000 kr. til pædagogisk ledsagelse til borgere, som ikke kan få ledsagelse efter §
97 i serviceloven. Forslaget indebærer at tilbuddet falder bort. Den pædagogiske ledsagelse er fordelt på kommunens
botilbud på handicapområdet således:
− Nexøhuset 257.900 kr.
− Røbo 70.400 kr.
− Klintebo 147.900 kr.
− Stenbanen 88.400 kr.
− Gartnerparken 119.400 kr.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Puljen anvendes til i alt 108 borgere. Puljen er ikke ligeligt fordelt på borgerne, idet den er fordelt ud fra en
beboersammensætning fra tidligere budgetår.
Ledsagerpuljen skal ses, som nogle af disse menneskers mulighed for at deltage i det eksisterende samfund.
Fjernes puljen, får borgere der ikke kan komme i betragtning til ledsagelse efter § 97, ikke mulighed for individuel
socialpædagogisk ledsagelse, selvvalgt ledsagelse til fx deltagelse i besøg hos familie, kulturhusarrangementer,
fritidsaktiviteter, koncerter, og ture i naturen m.m.
Puljen understøtter i høj grad den politiske vision om ”Et godt og aktivt liv for alle”. Fjernes budgettet til
socialpædagogisk ledsagelse, vil det selvsagt betyde, at der ikke længere er mulighed for selvvalgt ledsagelse for
borgere i botilbud.
Særligt for beboere på Nexøhuset, nogle huse på Klintebo og fem beboere på Røbo er det vigtigt at understrege at
disse mennesker bor og lever deres fulde liv i det tilbud husene formår at give. De er ikke tilknyttet dagcentertilbud og
de kulturelle og sociale tilbud et dagcenter tilbyder.
Der er en høj grad af mulighed for selvbestemmelse i ledsagerpuljen, da det giver den enkelte beboer mulighed for at
vælge en aktivitet til. Beboerne har behov for sin ledsagers støtte til at være deltagende i aktiviteten og få en god
oplevelse ud af det.
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Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Puljen anvendes til i alt 108 borgere. Puljen er ikke ligeligt fordelt på borgerne, idet den er fordelt ud fra en
beboersammensætning fra tidligere budgetår.
Ledsagerpuljen skal ses, som nogle af disse menneskers mulighed for at deltage i det eksisterende samfund.
Fjernes puljen, får borgere der ikke kan komme i betragtning til ledsagelse efter § 97, ikke mulighed for individuel
socialpædagogisk ledsagelse, selvvalgt ledsagelse til fx deltagelse i besøg hos familie, kulturhusarrangementer,
fritidsaktiviteter, koncerter, og ture i naturen m.m.
Puljen understøtter i høj grad den politiske vision om ”Et godt og aktivt liv for alle”. Fjernes budgettet til
socialpædagogisk ledsagelse, vil det selvsagt betyde, at der ikke længere er mulighed for selvvalgt ledsagelse for
borgere i botilbud.
Særligt for beboere på Nexøhuset, nogle huse på Klintebo og fem beboere på Røbo er det vigtigt at understrege at
disse mennesker bor og lever deres fulde liv i det tilbud husene formår at give. De er ikke tilknyttet dagcentertilbud og
de kulturelle og sociale tilbud et dagcenter tilbyder.
Der er en høj grad af mulighed for selvbestemmelse i ledsagerpuljen, da det giver den enkelte beboer mulighed for at
vælge en aktivitet til. Beboerne har behov for sin ledsagers støtte til at være deltagende i aktiviteten og få en god
oplevelse ud af det.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Opsige driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten

Forslag nr.

SSU-32-03

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

1.037

1.037

1.037

1.037

-1.037

-1.037

-1.037

-1.037

-1.037

-1.037

-1.037

-1.037

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Opsigelse af driftsaftale med Værestedet Blæksprutten.
Værestedet Blækspruttens driftsaftale med Bornholms Regionskommune har været gældende siden Bornholms amt
indgik en aftale. Stedet har udviklet sig fra at låne lokaler af kommunen til i dag at have eget hus med tilhørende lokaler
på havnen, kolonihave og sommerhus i Sverige. Blæksprutten vægter, at de er et privat tilbud uden for det offentlige
system.
Det tiltrækker en brugergruppe som ikke ønsker ”at være en del af kommunen”. Flere af brugerne har også
frivillighedsaftaler som gør at huset kan fungere med de tilbud der er etableret.
Som kommune er vi ikke forpligtet til at have flere aktivitets- og samværstilbud hvorfor det er muligt at opsige aftalen og
henvise borgerne til kommunens egne tilbud på øen.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Blæksprutten opgør, at der er kontakt med mindst 250 forskellige brugere/pårørende om året. På ugeplan ligger
kontakten på ca. 70-80 brugere. Herudover ledsages brugere til fx sagsbehandlere, sygehus, læger, familiebesøg og
der aflægges hjemmebesøg, afholdes ferier både for børnegruppen og de voksne, besøg og rundvisning/undervisning
af praktikanter, social/ sundheds skolen, seminarierne. Blæksprutten har også en gang ugentligt, et tilbud til børn af
psykisk syge forældre.
Hvorvidt Blæksprutten alene kan opretholde sit tilbud via tilskud fra fonde m.m. er meget usikkert hvorfor opsigelsen af
driftsaftalen meget vel kan betyde en lukning at Blækspruttens tilbud og dermed give stor usikkerhed for fremtiden for
de berørte brugere.
Værestedet Blækspruttens regnskab for 2014 viser, at Blæksprutten har en bankbeholdning på ca. 1 mio. kr.
Der er stor samhørighed i gruppen som umiddelbart vil betyde at de ikke vil benytte sig af kommunens tilbud. Det er
meget få brugere, der benytter både Blæksprutten og kommunens tilbud
Det er forventeligt, at det vil give et forøget forbrug af ressourcer, hvis brugerne af Blæksprutten vil benytte sig af
kommunens aktivitets- og samværstilbud.
Konsekvenser for delmål:
Social- og sundhedsudvalget har et mål om at flere borgere benyttere aktivitets- og samværstilbud, bl.a. fordi det er en
mindre indgribende foranstaltning end individuel bo-støtte.
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Andre bemærkninger til forslaget:
Blæksprutten anfører, at bevillingen gennem årene har været lavere end aktivitetsniveauet og at der aktivt søges fonde
mv. for at sikre driften af Blæksprutten.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Omlægning af pædagog stilling til PAU eller SOSU på Stenbanen

Forslag nr.

SSU-32-04

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

11.832

11.832

11.832

11.832

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Omlægning af pædagogstilling til PAU eller SOSU stilling.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Forslaget vil kræve omstruktureringer af ansvarsområder internt i personalegruppen, men ingen umiddelbare afledte
servicemæssige konsekvenser for de enkelte beboere.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Nednormering af ydertimer i gruppe 3+4 på Stenbanen

Forslag nr.

SSU-32-05

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

11.832

11.832

11.832

11.832

-306

-306

-306

-306

-306

-306

-306

-306

-306

-306

-306

-306

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Der reduceres i personaletimer i to af grupperne på Botilbuddet Stenbanen.
51.000 kr. spares på 5 timers bemanding pr. uge i aftentimerne i gruppe 3.
255.000 kr. spares på 22,5 timers bemanding pr. uge i morgen/ formiddagstimerne samt aftentimerne i gruppe 4
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Besparelsen vil på Stenbanen betyde et lavere serviceniveau i gruppe 3+4. De konkrete konsekvenser er beskrevet
herunder og overordnet set vil konsekvensen være ringere mulighed for at arbejde med borgernes forudsætninger for
bedre at klare sig selv, evt. flytte i egen bolig.
Gruppe 4:
•
Kortere hjemmedag, der vil betyde at den enkelte beboer vil opleve at få mindre 1 til 1 støtte. Hjemmedage
bruges bl.a. til at støtte nære relationer, støttede samtaler, betale regninger, hæve penge i banken, blive fulgt
til fritidsaktiviteter, handle personlige ting/ kost til huset og rengøring i lejlighederne.
•
Mindre hjælp om morgenen i forbindelse med støtte til at komme godt i gang med dagens gøremål
•
Øget brug af vikar ved sygdom og ferie.
I praksis vil denne besparelse betyde at der er i tidsrummet fra 07.30.til 10.00 på alle hverdage ikke vil være
medarbejdere i gruppen.
Fælles for begge grupper:
•
Besparelse på aftentimer
•
Ved indflytning af nye beboere vil det kræve at beboeren er i stand til at være alene i ydertimer.
I praksis vil denne besparelse betyde at der i tidsrummet fra kl 21-22 på alle hverdage ikke vil være medarbejdere i
grupperne.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Nedormering af timer på Gartnerparken

Forslag nr.

SSU-32-06

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

9.014

9.014

9.014

9.014

-160

-160

-160

-160

-160

-160

-160

-160

-160

-160

-160

-160

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Der vil være 1-2 medarbejder mellem kl 13.00-15.00 og 1 medarbejder mellem kl. 21.00-23.00 til 32 beboer.
160.000 kr. spares ved 14 timers bemanding pr. uge om eftermiddagen og aften.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Reduktion af personaletimer vil få store konsekvenser for den enkelte beboer og målet om at støtte beboerne i et ”liv på
egne præmisser” bliver vanskeligere at indfri. Konsekvenserne ved at spare på personaletimer om eftermiddagen og
aften vil have den betydning, at der er mindre tid til borgerne.
Der vil blive mindre tid til, støtte nære relationer, støttende samtaler, betale regninger, hæve penge i banken, blive fulgt
til fritidsaktiviteter, handle personlige ting/ kost til huset og rengøring i lejlighederne.
Om eftermiddagen vil det have betydning for de beboere som ikke har et dagtilbud eller ikke benytter deres dagtilbud
hver dag. De vil ikke kunne få støtte midt på dagen
Derudover vil der også blive mindre tid til skriftlig dokumentation.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
Reduktion af personale timer vil få store konsekvenser for den enkelte beboer og målet om at støtte beboerne i et ”liv på
egne præmisser” bliver vanskeligere at indfri. Konsekvenserne ved at spare på personaletimer om eftermiddagen og
aften vil have den betydning, at der er mindre tid til borgerne.
Der vil blive mindre tid til, støtte nære relationer, støttende samtaler, betale regninger, hæve penge i banken, blive fulgt
til fritidsaktiviteter, handle personlige ting/ kost til huset og rengøring i lejlighederne.
Om eftermiddagen vil det have betydning for de beboere som ikke har et dagtilbud eller ikke benytter deres dagtilbud
hver dag. De vil ikke kunne få støtte midt på dagen
Derudover vil der også blive mindre tid til skriftlig dokumentation.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Fjernelse af mad og service i botilbud på handicapområdet

Forslag nr.

SSU-32-07

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

334

334

334

334

-334

-334

-334

-334

-334

-334

-334

-334

-334

-334

-334

-334

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Tilskuddet til madservice bortfalder på Handicapområdet. Der ydes ikke længere tilskud til prisloftet på mad der pt.
udgør 3.542 kr. pr måned. Fordelt på de botilbud hvor der laves mad, kan besparelsen udmøntes således:
Nexøhusets: Ernæringsassistent nednormeres med 8.5 timer ugentligt. Besparelse: 68.500 kr.
Klintebo: Ernæringsassistent nednormeres med 22 timer om ugen. Besparelse: 174.100 kr.
Røbo: Køkkenfunktionen nednormeres med 10 timer /ugentligt. Besparelse: 91.400 kr.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Det er Center for Psykiatri og Handicaps vurdering, at besparelsen på madserviceordningen ikke vil kunne hentes på
indkøb af billigere varer. En nednormering af køkkenfunktionerne på botilbuddene er derfor konsekvensen, og vil
betyde, at der er mindre tid til at producere maden fra bunden, og at der placeres flere opgaver på det pædagogiske
personale, hvilket igen betyder mindre tid til de pædagogiske opgaver og den enkelte borger.
For de ansatte ernæringsassistenter handler det ikke udelukkende om at producere et måltid mad. De har erhvervet
viden om brugergruppen og vigtigheden af smag, ernæring og konsistens. Hensynet til den enkelte bruger forsøges
også indarbejdet, når der planlægges kost. Der vil ikke fremover kunne tages individuelle hensyn som nu, og det kan
påvirke den enkelte beboers ernæringstilstand. Det har hidtil været vigtigt, at der var tid til at beboerne var med i
køkkenet. Det vil de heller ikke kunne være i samme omfang fremover.
Endelig er besparelsen i direkte modstrid med projekt ØKO LØFT, som er projektet, hvor der omlægges til mere økologi
mv. i kommunens køkkener. I løbet af 2015 og 2016 har køkkenerne oplevet en højere pris på råvarer pga.
økologiprojektet.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Nednormering af timer i Botilbuddet Stjernehuset, Klintebo

Forslag nr.

SSU-32-08

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

6.924

6.924

6.924

6.924

-102

-102

-102

-102

-102

-102

-102

-102

-102

-102

-102

-102

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget er at nednormere medarbejdertiden i Stjernehuset, bl.a. ved overlap mellem vagter, som er der for at sikre en
tryg overgang for beboerne og sikre en overlevering, der giver medarbejderne bedre mulighed for at tilrettelægge en
tilpasset indsats.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Konsekvensen af at reducere overlap vil betyde flere konflikter, på grund af beboernes mentale funktionsniveau som
gør at de ikke kan overlades til sig selv og har svært ved skift.
Reduktion i overlap kolliderer med den gentagne anbefaling fra det sociale tilsyn om at personalet i alle Klintebos
botilbud bør have tid til overlap.
Samtidig vil der være færre pædagogiske timer til rådighed og det vil især gå ud over en specifik borger som vil få mere
”alene” tid og konsekvensen af dette vil derfor være at angsten og psykoserne tager over, hvilket vil påvirke beboerens
livskvalitet, så beboeren vil få det betydeligt dårligere.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Nednormering af planlægningstid på Strøby/Skovlyst

Forslag nr.

SSU-32-09

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

5.345

5.345

5.345

5.345

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Fjerne et månedligt møde - Reduktion af planlægningstid med 2 timer om måneden
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Konsekvensen er at der kun vil være 6 timers planlægningstid om måneden som dækker; handleplansmøder,
dokumentation, planlægning, personalemøder, pædagogiske møder og samarbejdsmøder, som omfatter 42 brugeres
dagtilbud og indholdet af tilbuddet.
Konsekvensen af den reducerede planlægningstid vil betyde at dokumentationen bliver endnu sværere at opfylde,
hvilket jo er med til at sikre at brugernes mål opfyldes.
Hvis planlægningstiden reduceres, er der stor risiko for at planlægningen skrider, til stor gene for brugerne som har brug
for tryghed og overskuelighed og at aktiviteterne er tilpasset brugernes funktionsniveau. Det kræver betydelig
planlægning at tage hensyn til borgernes meget forskellige forudsætninger.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Nednormering af personaletimer på Botilbuddene Klintebo

Forslag nr.

SSU-32-10

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

34.353

34.353

34.353

34.353

-122

-122

-122

-122

-122

-122

-122

-122

-122

-122

-122

-122

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Reduktion i ydertimer i de 4 botilbud.
Stjernehuset – 35.500 kr. Reduktion af aftenvagten 0,5 time.
Langhuset – 25.500 kr. 1 time lørdag og 1 time søndag.
Havehuset – 35.500 kr. Mandag- Onsdag 1 time i dagtimerne. Samt 1 time lørdag og 1 time søndag hver 4.uge i
dagvagten.
Kridthuset – 25.500 kr. 1 time lørdag og 1 time søndag hver anden weekend.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
I Stjernehuset vil det betyder at borgerne skal ligge i deres seng og være i ro kl.21.00, da der kun er en medarbejder
på arbejde fra kl.21.00.
I Langhuset betyder det at beboerne kommer tidligere i seng i weekenden, hvilket betyder at weekend bliver til hverdag
og der er derfor kun en på vagt fra kl.22.00.
I Havehuset betyder det at man ikke kan tage ud af huset med de borgere som ikke har et dagtilbud, samt at
lægebesøg/sygehusbesøg/tandlæge m.m. ikke kan lade sig gøre, da man ikke kan forlade huset. Der vil kun være en
på arbejde mellem kl. 14.00-15.00.
I Kridthuset betyder det at der bliver færre aktiviteter i weekenden, hvilket er uhensigtsmæssigt for mennesker med
autisme, da pauser er gift for beboerne.
Fælles for alle huse har det betydning for vikarforbruget, da man ved mangel af fast personale vil skulle sætte vikar på
for at dække vagten. Sidst men ikke mindst vil vi få svært ved at finde tid til den anbefalede dokumentation såsom
indberetninger og EKJ.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
Fjernelse af ydertimerne kolliderer med den gentagne anbefaling fra det sociale tilsyn om at personalet får tid til overlap.

1. august 2017

67

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Nednormering af medarbejdertimer ved ændret planlægning på Kommandanthøjen

Forslag nr.

SSU-32-11

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

10.583

10.583

10.583

10.583

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Nednormering ved fjernelse af mellemtimer på Botilbuddet Kommandanthøjen med 25 beboere.
Timer mellem kl.13 - 16 på hverdage. 2x3 timer x 5 dage =30 timer pr. uge
Timer mellem kl. 17-19 i 3 weekender. 3x4 timer pr. mdr. = 3 timer pr. uge.
En samlet nednormering på 33 timer ugentligt.
Ved fjernelse af mellemtimerne vil der på hverdage fra kl. 13-17 være 3 medarbejdere på arbejde, fra kl. 17-21 4

medarbejdere på arbejde og 2 medarbejdere fra kl. 21-07.
I weekender vil der være 2 medarbejdere på fra kl. 07-11, 4 medarbejdere fra kl.11-17, 3 medarbejdere fra
kl. 17-19 og 2 medarbejdere fra kl 19-07. I weekenderne ydes der også støtte til borgere i eget hjem i det
tidsrum hvor der er 4 medarbejdere på arbejde. Det er støtteopgaver for borgere i den øvrige
socialpsykiatri.(aftalt efter lukningen af Midtpunktets weekend og helligdagsåbning)
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
En nednormering af medarbejdere mellem kl.13 og 16 på hverdage vil gå ud over de planlagte aktiviteter ud af huset.
Deltagelse i Idræt på tværs, badminton, tennis og cykling. Det vil være en stor forringelse for beboerne i forhold til fysisk
og psykisk sundhed samt muligheden for, at knytte sociale relationer og inklusion uden for Botilbuddet.
Det vil ikke være muligt med individuelle planlagte samtaler eller planlagte aktiviteter ud af huset mellem kl. 13-16, som
by-træning, handle, gå/cykelture.
Det vil ikke være muligt på forhånd at planlægge og lave aftaler om aktiviteter da det vil være afhængig af, hvordan den
samlede situation på Kommandanthøjen er, på dagen.
Medarbejderne vil blive mere pressede og deres fleksibilitet i den individuelle planlægning ift. beboerne mindskes – det
vil påvirke det psykiske arbejdsmiljø
Konsekvenser for delmål:
15 boliger på Kommandanthøjen er midlertidige boliger hvor beboerne trænes i opbygning af kompetencer til at kunne
bo i egen bolig. Her er deltagelse i aktiviteter udenfor Kommandanthøjen med opbygning af socialt netværk en vigtig del
af den indsats. Vi ser det problematisk at opretholde de midlertidige boliger, herunder akutpladsen hvis der skæres i
ressourcerne.
I det hele taget gælder det for alle beboerne, at det er vigtigt at få mulighed for, at være en del af et socialt liv både på
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og udenfor Kommandanthøjen.
Det vil ikke være muligt som nu, at planlægge tid til medarbejdernes dokumentation i forhold til ICF og handleplan.
Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Nednormering af aften og weekendtimer på Røbo

Forslag nr.

SSU-32-12

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

9.829

9.829

9.829

9.829

-147

-147

-147

-147

-147

-147

-147

-147

-147

-147

-147

-147

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Reduktion af aftentimer og weekendtimer.
Røbo
Reduktion af aftenvagt: En aftenvagt i hus tre går hjem kl. 20:00 i stedet for nu 21:30. Hvilket betyder at der vil være en
medarbejder alene til seks beboere, som har behov for hjælp til både forflytninger og massiv støtte til alt.
Reduktion af weekendvagt: En medarbejder i hus tre vil være alene mellem 12.30 og 16:00 lørdag og søndag. I stedet
for som nu, hvor de er alene mellem 14:00 og 15:30.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Det vil betyde, at beboerne vil komme til at vente på hjælp.
Eksempelvis hjælp til toiletbesøg, anden hygiejne, spisning m.m.
Konsekvensen af forslaget er, at beboerne skal gøres klar til natten tidligere, herudover vil beboerne opleve mere alenetid i weekenderne.
Det får konsekvenser for alle de beboere som bor i hus tre, både i forhold til mindre samvær og mindre støtte til
selvhjælp. I yderste konsekvens en fratagelse af den enkelte beboers medbestemmelse samt funktionsevne.
Ved tab af funktionsvene, vil behovet for støtte vokse.
Beboerne på Røbo har alle behov for pædagogisk støtte til alt for opretholdelse af eget funktionsevneniveau.
Herudover vil konsekvensen være, at det vil være sværere at tilkalde akut hjælp i de øvrige huse. Røbo har en alarm
knap, som benyttes i akutte situationer i de huse, hvor medarbejderne arbejder alene i alle timerne.
En konsekvens vil være, at det vil blive sværere at leve op til tilsynets krav om faglig dokumentation.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Nednormering af 5 timers fysioterapi om ugen på Stenbanen

Forslag nr.

SSU-32-13

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

11.832

11.832

11.832

11.832

-56

-56

-56

-56

-56

-56

-56

-56

-56

-56

-56

-56

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
En beboer råder over 15 timers fysioterapi ugentligt. Timerne bruges til fysioterapi alle ugens 5 hverdage, samt til
undervisning og sparring af pædagogisk personale hos den konkrete beboer.
Beboeren har gennem de sidste år, kun forbrugt 10 timer gennemsnitligt om ugen og de resterende 5 timer har derfor
været brugt på Klintebo (hvor fysioterapeuten er ansat), her er timerne i stedet er kommet forskellige beboere til gode
efter behov.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Ingen umiddelbare konsekvenser på Botilbud Stenbanen. På Klintebo vil der fremover være 5 timer mindre til fysioterapi
ugentligt.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud i Vestergade, Allinge

Forslag nr.

SSU-32-14

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn

2019

2020

2021

627

627

627

627

-627

-627

-627

-627

117

117

117

117

-510

-510

-510

-510

-510

-510

-510

-510

Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget er at lukke de to åbningsdage i aktivitets- og samværstilbuddet. Borgerne må fremadrettet benytte aktivitetsog samværstilbuddet på Midtpunktet.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Aktivitets- og samværstilbuddet havde et fremmøde i 2015 på 15 borgere i gennemsnit pr åbningsdag. Det drejer sig om
22 borgere der fast bruger stedet og enkelte som kommer forbi mere sporadisk som bliver berørt af lukningen.
Vestergade er primært et samværstilbud hvor netværk knyttes og isolation brydes. Det er muligt at købe den varme
mad som spises i fælleskab. Men der arrangeres også ture af forskellig slags blandt andet til de fælles aktiviteter der er i
socialpsykiatrien. Borgerne er bosiddende dels i Allinge, Sandvig, Hasle og Klemensker. Ca. halvdelen bor i Allinge og
omegn
Det påvirker borgerne rigtig meget at være lukningstruet år efter år og det har givet en vis afmatning i fremmødet.
Lukningen vil betyde at enkelte borgere ikke vil ”flytte” med til Midtpunktet eller benytte andre tilbud, med isolation og
ensomhed til følge og de dårligst fungerende vil ikke blive inkluderet i nærmiljøet.
Det kan på sigt betyde ekstra ressourcer til støtte i eget hjem og det vil give mere kørsel på landevejene dels til støtte
og dels til kørsel til Midtpunktet.
Det vil give et øget pres på ressourcerne på Midtpunktet.
Konsekvenser for delmål:
Social- og Sundhedsudvalget har det mål at flere borgere skal i aktivitets- og samværstilbud samt i beskæftigelse. Det
er sandsynligt at der vil være en nedgang i antallet af borgere i aktivitets- og samværstilbud ved lukning af Vestergade
Andre bemærkninger til forslaget:
Der er et lejemål på 1. salen, hvor der skal ske genhusning hvis bygningerne skal sælges. Forslaget har ikke betydning
for sundhedsklinikken der fortsat skal være i bygningerne, uanset om forslaget vedtages eller ej.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Lukning af Pigeklubben på Klintebo

Forslag nr.

SSU-32-15

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget er at lukke Pigeklubben på Klintebo og spare 51.000 kr. på medarbejdertimer.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Pigeklubben bliver brugt til at pigerne i Langhuset og Havehuset kan være sammen med andre piger i sociale
sammenhænge. Det har stor betydning for dem og deres sociale færdigheder. Det er samtidig en måde at tilbyde
oplevelser på som ikke kræver ligeså mange personaleressourcer som fritidsaktiviteter udenfor huset gør. Pigeklubben
holder til på Strøby 2-4 eftermiddage/aftener om måneden og der er derfor let adgang til ekstra hjælp, hvis der er behov
for det.
Hvis Pigeklubben nedlægges vil det betyde at pigerne ikke får trænet deres sociale færdigheder på samme måde.
Samtidig mister de muligheden for at have veninder som de selv vælger. Og sidst men ikke mindst mister de
muligheden for at få oplevelser, da der er få ressourcer til ture ud af huset.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Dagcentre – Reducering af medarbejdertimer

Forslag nr.

SSU-33-01

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift

-149

-149

-149

-149

-149

-149

-149

-149

-149

-149

-149

-149

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget indebærer én deltidsansat medarbejder mindre i dagcenteret på Sønderbo på alle hverdage.
Borgere der visiteres til et aflastende eller midlertidigt dagophold i dagcentre, er oftest borgere, hvor ægtefælle/familie
har varetaget daglige gøremål og pleje gennem længere tid.
De fleste borgere, der modtages i dagcentrene er ofte kognitivt skadede og har begyndende eller fremadskridende
demens. Vi oplever mange yngre borgere med demens mellem 45 – 70 år, hvor det ikke fungerer i hjemmet længere og
ægtefælle ikke magter den daglige opgave trods massiv hjælp fra Hjemmeplejen.
Dagcentrene i henholdsvis Nexø og Rønne har i alt 142 borgere, der er visiteret til tilbuddet fra 1 til 5 dage om. Der kan
samlet set modtages henholdsvis 40 og 50 borgere i hvert dagcenter, - i alt 90 borgere pr dag. I øjeblikket modtages
gennemsnitligt 75 borgere dagligt i dagcentrene.
Til at modtage, motivere, vedligeholde, afklare sundheds- og plejemæssige problemstillinger, rehabilitere, afklare med
ægtefælle/familie, kontakt til samarbejdspartnere sende godt hjem, m.m. er der i dag i gennemsnit 3 medarbejdere til 40
borgere.
Vi har ikke længere et specielt demenstilbud til demente borgere i dagcentrene, som tidligere på Nylars Plejecenter.
Dette er nedlagt /tidligere besparelsesforslag og dagcentrene skal i hverdagen rumme borgere med særlige behov jf.
deres demens diagnose og liv.
Visitationen i Ældre visiterer ind i mellem borgere som kræver opfølgning en- til- en pga. deres diagnose og demens.
Dagcentrene er i forvejen svært udfordrede, og oplever at modtage flere borgere med demens hvor der skal ske
afklaring af fremtiden
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Dagcentrene kan ikke tage imod de borgere der i dag visiteres til et dagtilbud, idet dagcentrene ikke har
kapacitet/ressourcer til at varetage borgeres behov der er visiteret
Ægtefæller og familier vil opleve, at de ikke som nu hurtigt kan få aflastning
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Dagcentrene vil sige fra overfor visitationen om at tage nye/flere borgere ind med særlige problemstillinger
Hjemmeplejen skal yde ekstra indsats til disse borgere/familier.

Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Øget udgift i Ældre jf. Aflastning i hjemmet jf. servicelov.
Flere borgere der skal på midlertidigt/aflastende ophold på Rehab. Sønderbo.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Genoptræning – Reducering af medarbejdertimer

Forslag nr.

SSU-33-02

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift

-266

-266

-266

-266

-266

-266

-266

-266

-266

-266

-266

-266

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Reducering af personale på området for genoptræning efter Sundhedslov § 140 og Servicelov § 86.
En reduktion i personaletimer vil have betydning for serviceniveauet i form af øget ventetid på opstart af genoptræning
og reduktion i ydelser.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Genoptræningen oplever stor tilgang af genoptræningsplaner indenfor det neurologiske område. Der har således i 1.
kvartal været tale om en over 100 % stigning fra 2016 til 2017.
En besparelse vil medfører serviceforringelser i form af øget ventetid inden genoptræning kan igangsættes,
og/ eller reduktion i antallet af modtagne ydelser dvs. længden af træningsforløbet forkortes. Ventetiden på
genoptræning er i dag ca. 10 - 15 hverdage.
For at reducere en yderligere øgning i ventetiden, som konsekvens af personalereduktion, vil det blive nødvendigt med
reduktion i antallet af modtagne ydelser. En reduktion der vil blive vanskelig, da mange genoptræningsforløb allerede i
dag foregår med selvtræning og konsultation én gang hver eller hver anden uge, hvor det er vurderet fagligt forsvarligt.
Konsekvenser for andre centre:
Særligt i forbindelse med indførelse af den rehabiliterende organisation på ældreområdet, hvor ergo.- og fysioterapeuter
har en central rolle, vil konsekvenserne kunne mærkes for ældre borgere, da der i forvejen er reduceret på muligheden
for at få bevilliget ’Træning ved personale’ i hjemmeplejen.
For borgere på arbejdsmarkedet vil en øgning i ventetid forsinke tilbagevenden til job, hvilket har konsekvenser både for
borgers arbejdsplads og BRK. For borgers arbejdsplads, det være sig privat eller kommunal, giver senere
tilbagevenden større udgifter til vikarer og/ eller nedsat produktion, samt andre afledte konsekvenser. For BRK er
konsekvensen øgede udgifter til sygedagpenge og afledte udgifter heraf.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Hjælpemidler - Besparelse på leverandøraftale på kompressionsprodukter (kropsbårne
hjælpemidler)

Forslag nr.

SSU-33-03

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift

-537

-537

-537

-537

-537

-537

-537

-537

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Der er forventes indgået leverandøraftale på kompressionsprodukter i løbet af 2017 og særligt på standard
kompressionsstrømper forventes en besparelse, som Center for Sundhed delvist kan disponere over.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Der er umiddelbart ingen konsekvenser i forhold til indgåelse af leverandøraftaler, idet der i udbudsmaterialet tages
hensyn til kvalitet, bestilling, levering m.m.
Men i dette tilfælde er der tale om et område, der tre gange har været i udbudsproces og er blevet annulleret. Med
baggrund i dette, ved vi på nuværende tidspunkt ikke hvornår leverandøraftalen vil blive indgået og vi ved derfor heller
ikke hvor stor en økonomisk gevinst der reelt kan blive tale om.
Derudover beregnes gevinstbesparelse på baggrund af selve udbuddet og den deraf tilgængelige statistik. Der vil altid
være borgere, der ikke kan benytte materialet i udbuddet og derfor skal bevilges andre og evt. dyrere produkter. Der er
løbende opmærksomhed på at sørge for fordelagtige priser på produkter udenfor udbuddet, men der vil oftest være tale
om dyrere produkter, hvilket kan medføre at beregnet besparelse kan være svær at holde.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:

Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Hjælpemider – Sygeplejedepot, indkøbsbesparelse

Forslag nr.

SSU-33-04

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Der er i forbindelse med tidligere besparelse sket en reduktion af budgettet på sygeplejedepoterne i perioden fra 2015 –
2017 med baggrund i et tre-årigt udbud på sygeplejeartikler. Denne besparelse kan videreføres.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Der er umiddelbart ingen konsekvenser i forhold til videreførelse af denne besparelse.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:

Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Kommunikationscentret - Personalereduktion på teknologiområdet

Forslag nr.

SSU-33-05

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift

-206

-206

-206

-206

-206

-206

-206

-206

-206

-206

-206

-206

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Personalereduktion på ca. ½ årsværk på området for den kompenserende specialundervisning ift. teknologi.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
En personalereduktion på teknologiområdet vil medføre, at borgerne vil opleve længere ventelister, en mindre smidig
sagsbehandling samt kortere / mangelfulde forløb.
Dette vil samtidig betyde, at borgerne vil have behov for mere individuel støtte i dagligdagen, da
Kommunikationscenteret dels ikke kan afhjælpe så hurtigt som i dag og dels bliver nødt til at ændre vores service
kraftigt på det teknologiske område.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
Personalereduktionen vil have konsekvenser i forhold til at betjene øvrige områder i BRK.
•
•
•
•

Erhverv og beskæftigelse: Risiko for at skulle købe teknologiske ydelser i forbindelse med
rehabiliteringsforløb, fastholdelse på arbejdspladsen mv.
Ældre: Dårligere service
Sundhed: Risiko for at skulle købe ydelser i forbindelse med komplekse sager
Psykiatri og handicap; Rådgivning og vejledning samt og service indenfor teknologiske ydelser.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Misbrugsområdet - Etablering af ambulant dagbehandling

Forslag nr.

SSU-33-06a

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse

2019

2020

2021

623

623

623

623

-623

-623

-623

-623

445

445

445

445

-178

-178

-178

-178

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Behandlingsstedet Fontana har opsagt samarbejdsaftalen med BRK om levering af dagbehandling for alkohol og
hashmisbrug. Stof- og Alkoholhandlingen har samtidig over de seneste år erfaret, at interessen for et alternativ, til
Minnesota dagbehandling er til stede.
Der er derfor udarbejdet forslag til en dagbehandling, som kan implementeres i den eksisterende ambulante stof- og
alkoholbehandling. Etablering af et dagbehandlingstilbud er i tråd med KL’s anbefaling om at kommunerne bør have
tilbud af forskellig intensitet, da de borgere, der søger behandling har forskellige behov for intensitet i behandlingen.
Det vil sige, der fortsat vil være borgere hvis behandlingsbehov bedst varetages med et tilbud hvor intensitet i
behandlingen er mere end ambulant behandling men ikke nødvendigvis så meget intensitet som der er i en
døgnbehandling.
Misbrugsområdet kan etablere en ambulant dagbehandling, hvor behandlingen foregår i gruppe med fremmøde 2-3
dage ugentligt, 2-3 timer pr. gang.
Et dagbehandlingsforløb vil typisk have en varighed på 8 uger, med gennemsnitlig 6-8 timer ugentligt. Intensiteten af
dagbehandlingen lever op til kriterierne der er beskrevet af KL.
Behandlingsindholdet struktureres over 8 temaer med oplæg, opgaver og gruppedrøftelser. Derudover vil der også
være mulighed for afholdelse af individuelle samtaler. De behandlingsmæssige metoder, der anvendes i behandlingen
er den kognitive metode, den motiverende samtale også kaldet MI, samt den løsningsfokuseret metode.
Der vil være løbende optag til gruppebehandling.
Når dagbehandlingen er gennemført er der tilbud om efterbehandling i gruppe, to timer, én gang pr. måned. Der er
allerede tilbud til pårørende i Stof- og alkoholbehandlingen og dette tilbud vil også gælde for pårørende til borgere der
starter i dagbehandling.
Den ambulante dagbehandling har behov for et stort lokale, køkken- og toiletfaciliteter. Det forslås, at bruge de
eksisterende lokaler i ”Huset” på Åkirkebyvej 1, Rønne.
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Det vurderes, at der er personalemæssigt er behov for ét årsværk til at varetage funktionen.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Hvis ikke der etableres en ambulant dagbehandling, vil det betyde, at en gruppe borgere må nøjes med et tilbud med
lavere intensitet og sandsynligheden for at de falder tilbage i misbruget øges. Sker der et tilbagefad i misbruget vil det
betyde øget behov for et dyrere tilbud i form af døgnbehandling.
Ved ikke at kunne tilbyde borgerene et tilbud med passende intensitet har ikke kun konsekvenser for borgeren selv,
men også for evt. samlever, børn og ikke mindst for borgerens arbejdsevne og arbejdsparathed.
Ved at reducere paletten af tilbud, vil endvidere betyde at nogle borgere fra start får tilbudt et mere intensivt, og dyrere
tilbud end hvad der faktisk er nødvendigt.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Dette forslag udelukker muligheden for valg af forslag: Misbrug - Nedlægge muligheden for ambulant dagbehandling i
BRK (SSU-33-06b).
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Misbrug - Nedlægge muligheden for ambulant dagbehandling i BRK

Forslag nr.

SSU-33-06b

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse

2019

2020

2021

623

623

623

623

-623

-623

-623

-623

450

450

450

450

-173

-173

-173

-173

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Behandlingsstedet Fontana har opsagt samarbejdsaftalen med BRK om levering af dagbehandling for alkohol og
hashmisbrug.
Forslaget indebærer, at det fremover ikke vil være muligt at visitere til ambulant dagbehandling for alkohol- og
stofmisbrug.
Iflg. Sundhedsloven skal kommunen tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere men hvorvidt behandlingen er
i form af ambulant-, dag-, eller døgnbehandling, er der ingen krav om.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Hvis ikke der etableres en ambulant dagbehandling, vil det betyde, at en gruppe borgere må nøjes med et tilbud med
lavere intensitet og sandsynligheden for at de falder tilbage i misbruget øges. Sker der et tilbagefad i misbruget vil det
betyde øget behov for et dyrere tilbud i form af døgnbehandling.
Ved ikke at kunne tilbyde borgerene et tilbud med passende intensitet har ikke kun konsekvenser for borgeren selv,
men også for evt. samlever, børn og ikke mindst for borgerens arbejdsevne og arbejdsparathed.
Ved at reducere paletten af tilbud, vil det endvidere betyde at nogle borgere fra start får tilbudt et mere intensivt, og
dyrere tilbud end hvad der faktisk er nødvendigt.
At der i Sundhedsloven § 141 ikke står nævnt dagbehandling, er dog ikke det samme som at sige, at dagbehandling
kan undværes.
KL anbefaler, at kommunerne har tilbud med forskellig intensitet, da de borgere der søger behandling har forskellige
behov for intensitet i behandlingen. En stor del af de borgere der søger behandling har andre udfordringer udover
alkohol eller stofproblematikker. Flere borgere har problematikker i form at psykiske lidelser såsom, angst og
depression. Det vil sige, der er borgere hvis behandlingsbehov bedst varetages med et tilbud hvor intensitet i
behandlingen er mere end ambulant behandling men ikke nødvendigvis så intensivt som i en døgnbehandling.
Uden mulighed for dagbehandling vil der blive flere individuelle forløb i et omfang der personalemæssigt kræver
opnormering svarende til ét årsværk til Stof- og Alkoholbehandlingen.

1. august 2017

82

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Dette forslag udelukker muligheden for valg af forslag: Misbrug - Etablering af dagbehandling (SSU-33-06a).
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Sønderbo – Reducering af medarbejdertimer

Forslag nr.

SSU-33-07

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

350

350

350

350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Rehabiliteringscenter Sønderbo, har et antal fastansatte so.su. medarbejdere som dækker ferie, afspadsering og anden
overenskomstmæssig frihed. Dette således at borgerne møder kendt personale og fordi Sønderbo oplever et højt flow
af borgere der indskrives og udskrives fra huset, med komplekst sammensatte problemstillinger, hvor nødvendige
faglige kompetencer skal være til stede og kendskab ifm. arbejdsgange for borgernes ophold.
Yderligere er det på Ældre- og Sundhedsområdet generelt meget vaskeligt at skaffe afløsere grundet
rekrutteringsproblemer på so.su.-området.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Borgerne vil opleve, at der er færre personaler til rådighed, når der ikke er tilstrækkelig afløsning ved personalets ferie,
m.m. Yderligere at den faglige udredning og velkomst- og opfølgningssamtaler med borgere og pårørende
udsættes/forhales. Dermed vil borgernes formål og mål for ophold blive svært at indfri.
Rehabilitering og genvindelse af funktioner – eller afslutning på livet – kræver nærvær og tid. Konsekvensen vil være, at
borgernes mål og ønsker bliver svære at indfri og følge op på, og den rehabiliterende tilgang vil blive udfordret kraftigt.
Konsekvenser for delmål:
Personalet vil ikke kunne få afholdt deres overenskomstmæssige frihed, medførende udbetaling af afspadsering, feriefridagstimer, helligdagsbetaling ol. Hvilket vil medføre en merudgift og ikke mindst nedslidning og dårlig trivsel.
Længere forløb for borgerne på Sønderbo medfører et nedsat flow som kan få betydning for, at Visitationen i Center
Ældre ikke kan hjemtage borgere til et midlertidigt ophold når borgerne meldes færdigbehandlede og må betale
ventepenge til Regionen, hvis borger ikke kan komme hjem
Andre bemærkninger til forslaget:
Forslaget er direkte modsatrettet den bevilling der i 2017 blev givet til Sønderbo ifm. Værdighedpuljen. Her fik Sønderbo
tilført midler til at styrke den rehabiliterende indsat i hele døgnet samt til en mere værdig afslutning på livet og terminal
pleje i borgernes sidste tid.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Tandplejen – Reducering af medarbejdertimer

Forslag nr.

SSU-33-08

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift

-187

-187

-187

-187

-187

-187

-187

-187

-187

-187

-187

-187

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Reduktion i personaletimer.
Flere medarbejdere går på efterløn i løbet af 2017. Ved omlægning af arbejdsopgaver vil det være muligt at foretage
omstruktureringer med en reduktion i personaletimer til følge.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018..
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Tandplejen - Bortfald af kørselsordning til tandpleje

Forslag nr.

SSU-33-09

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift

-85

-85

-85

-85

-85

-85

-85

-85

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Kommunen har etableret og finansierer kørselsordning for børn i den kommunale tandpleje. Tilbud om kørselsordning
er ikke lovpligtig. Forslaget indebærer bortfald af kørselsordning.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Bortfald af kørselsordningen vil betyde at forældre selv skal sørge for at transportere deres børn til tandlæge, dette vil
for mange betyde at de er nødt til at tage fri fra arbejde, og vil opleves som en serviceforringelse.
Man kan desuden frygte at det vil betyde at børn fra familier med svag opbakning fra hjemmet i højere grad vil udeblive
fra tandlægebesøg hvis kørselsordningen bortfalder.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Nedjustering af budget til elevløn Social- og Sundhedsområdet

Forslag nr.

SSU-33-10

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Reduktion af udgift af elevlønnen som følge af de strukturelle ændringer jf. reformen om ny EUD uddannelse og ændret
dimensionering.
Som følge af at det ikke har været muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal elever til at starte et sosu-assistent elev hold
op i marts 2017 er der iværksat tiltag for at forsøge at starte et ekstra hold op til september, bestående af sosu-hjælpere
ansat i BRK, der kan få 6 måneder meritgodtgjort. Tiltaget der arbejdes på er at tilbyde ”meritholdet” fastholdelse af den
indtægt de har i dag, under hele uddannelsesforløbet.
Bedste bud er at meritholdet vil kunne finansieres indenfor det eksisterende budget, set over hele meritholdets
uddannelsesperiode, samlet set – og at der stadig kan spares yderligere 500.000 kr. på budgettet.
Forslaget er dog betinget af at overskud i 2017 og 2018 finansierer merudgiften til meritholdet i 2019.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Ingen
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Midler til implementering af Sundhedsaftalen

Forslag nr.

SSU-33-11

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Der blev i forbindelse med budget 2016 afsat 500.000 kr. årligt til implementering/drift af nye indsatser under
sundhedsaftalen 2015-2018 i hele BRK. Flere at sundhedsaftalens indsatser er blevet implementeret - indenfor
eksisterende driftsrammer uden at midlerne til implementering af sundhedsaftalen er blevet anvendt. Der påregnes ikke
umiddelbart betydelige merudgifter til nye indsatser i resten af sundhedsaftaleperioden.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Forslaget indebærer også, at midler til implementering af sundhedsaftalen 2019-2022 i hele BRK fjernes. Da indholdet
af sundhedsaftalen 2019-2022 ikke er fastlagt, er det endnu ikke muligt at beskrive evt. konsekvenser.
Konsekvenser for delmål:
Det forudsættes at de respektive centre fremadrettet implementerer nye indsatser under sundhedsaftalen for egne
midler.
Andre bemærkninger til forslaget:
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Bevilling:

41 Uddannelse og beskæftigelse

Center:

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Emne:

Personalereduktion

Forslag nr.

EBU-41-01

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget

2019

2020

2021

4.590

4.590

4.590

4.590

-850

-850

-850

-850

0

0

0

0

-850

-850

-850

-850

-850

-850

-850

-850

0

0

0

0

Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg

Kort beskrivelse af forslaget:
Som følge af faldende ledighed er der et faldende behov for medarbejdere til at varetage myndighedsopgaven for
forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Det foreslås derfor, at antallet af medarbejdere reduceres fra
10,8 årsværk til 8,8 årsværk.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Forslaget vil ikke få servicemæssige konsekvenser, da reduktionen vil blive implementeret som følge af en faldende
målgruppe som følge af stigende beskæftigelse samt et fald i arbejdsstyrken.
Implementering vil finde sted ved en løbende tilpasning ved vakante stillinger, således at den fulde besparelses vil
kunne opnås i 2018.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.

1. august 2017

89

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Bevilling:

41 Uddannelse og beskæftigelse

Center:

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Emne:

Faldende aktivitet vedr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Forslag nr.

EBU-41-02

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget

2019

2020

2021

3.216

3.216

3.216

3.216

-220

-220

-220

-220

0

0

0

0

-220

-220

-220

-220

-220

-220

-220

-220

0

0

0

0

Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg

Kort beskrivelse af forslaget:
Som følge af faldende antal i målgruppe(unge med særlige behov) tilpasses timeantallet svarende til 0,5 årsværk.
Udføretilbuddet på 5.59 reduceres.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Forslaget vil ikke få servicemæssige konsekvenser, da reduktionen vil blive implementeret som følge af en faldende
målgruppe.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Bevilling:

41 Uddannelse og beskæftigelse

Center:

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Emne:

Bedre visitation - afkortning i det samlede ydelsesforløb (Analyse anbefaling Marselisborg)

Forslag nr.

EBU-41-03

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg

-600

-600

-600

-600

0

0

0

0

-600

-600

-600

-600

0

0

0

0

0

0

0

0

Kort beskrivelse af forslaget:
Forebygge langtidsledighed via risikoscreening, jobrettede samtaler og optimere arbejdsgange.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
At bruge tiden på de rigtige. Ud fra en screening vurdere hvilken samtale- og anden indsats som skal tilbydes de
enkelte målgrupper.
At få borgerne hurtigere i job via en tilpasset indsats, hvilket medfører en nedsat gennemsnitsvarighed og dermed en
reduceret ydelsesudgift.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Bevilling:

41 Uddannelse og beskæftigelse

Center:

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Emne:

Bedre overgang mellem ledighed og sygedagpenge (Analyse anbefaling Marselisborg)

Forslag nr.

EBU-41-04

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg

-600

-600

-600

-600

0

0

0

0

-600

-600

-600

-600

0

0

0

0

0

0

0

0

Kort beskrivelse af forslaget:
Styrket arbejdsmarkedsrettet indsats i overgangen mellem ledighed, sygedagpenge- og jobafklaringsforløb. Fokus på cv
og det jobrettede i samtalerne.
Via fokus på job i hele borgerens forløb, uanset forsørgelsesgrundlag, og dermed afkorte den samlede varighed på
offentlig forsørgelse.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Bedre vejledning af borgerne ved ydelsesskift og overgange generelt med fokus på jobmuligheder.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Bevilling:

42 Erhverv

Center:

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Emne:

Business Center Bornholm, genforhandling af aftale

Forslag nr.

EBU-42-01

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg

2019

2020

2021

1.500

1.500

1.500

1.500

-223

-223

-223

-223

0

0

0

0

-223

-223

-223

-223

0

0

0

0

0

0

0

0

Kort beskrivelse af forslaget:
Genforhandling af aftale med Business Center Bornholm
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Beror på den konkrete genforhandling
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Bevilling:

42 Erhverv

Center:

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Emne:

Destination Bornholm, genforhandling af aftale

Forslag nr.

EBU-42-02

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg

2019

2020

2021

1.822

1.822

1.822

1.822

-224

-224

-224

-224

0

0

0

0

-224

-224

-224

-224

0

0

0

0

0

0

0

0

Kort beskrivelse af forslaget:
Genforhandling af aftale med Destination Bornholm
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Beror på den konkrete genforhandling
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

51 Beredskab

Center:

Center for Teknik og Miljø

Emne:

Opsigelse af dykkerkontrakt

Forslag nr.

TMU-51-01

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg

2019

2020

2021

337

337

337

337

-224

-337

-337

-337

67

100

100

100

-157

-237

-237

-237

0

0

0

0

0

0

0

0

Kort beskrivelse af forslaget:
Bornholms Regionskommune har i 2007 indgået en aftale med en privat entreprenør om varetagelse af
redningsdykkerberedskabet i kommunen. Kontrakten er tilpasset i 2013. Det er en kommunale opgave at varetage
redning i søer og havne, men der er ikke et egentligt krav om etablering af et redningsdykkerberedskab. Forslaget
indebærer en opsigelse af kontrakten, hvor efter der fremadrettet ikke længere vil være tale om et egentligt
redningsdykkerberedskab, men hvor der rekvireres dykker/entreprenør-assistance fra gang til gang. Der afsættes årligt
100.000 kr. som rådighedsbeløb til dette formål, i 2018 reduceres rådighedsbeløbet jf. nedenstående.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Opsigelse af kontrakten vil indebære, at det ikke længere kan garanteres hvornår og hvorfra en dykker- eller en
entreprenørassistance kan rekvireres og der vil således ikke længere være tale om et redningsdykkerberedskab, men
at der alene hurtigst muligt revireres assistance til bjærgning af eventuelle omkomne m.v. Det kan ikke umiddelbart
forventes, at der kan rekvireres den nødvendige assistance på Bornholm hvis kontrakten opsiges. Assistancen skal
antagelig rekvireres udenøs.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Der er en opsigelsesfrist på 6 måneder til udgangen af en måned for kontrakten, hvorfor der i 2018 maksimalt kan
opnås en besparelse på 2/3 af kontraktsummen svarende til kr. 224.000. Nettobesparelsen for 2018 kan maksimalt
udgøre kr. 157.000 når det reducerede rådighedsbeløb trækkes fra. Nævnte reducerede nettobesparelse tager
udgangspunkt i en opsigelse af kontrakten inden udgangen af oktober 2017.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

52 Teknik og Miljø

Center:

Center for Teknik og Miljø

Emne:

Besparelse på stranddriften

Forslag nr.

TMU-52-01

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

1.308

1.308

1.308

1.308

-256

-256

-256

-256

-256

-256

-256

-256

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Nedprioritering af vedligeholdelse af publikumsfaciliteter, renholdelse og tangrensning på strandene.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
De bornholmske strande er, sammen med naturen, meget vigtige for det bornholmske turisterhverv. En nedprioritering
af indsatsen på strandene vil få alvorlige konsekvenser for turisterhvervet og det bornholmske samfund.
Indsatsen på strandene består af affaldshåndtering, publikumsfaciliteter og adgangsforhold samt rensning af strandene
for ilanddrevet tang.
På de mest populære strande er opsat affaldsstativer som på de bedste stranddage tømmes op til tre gange om ugen.
Antallet af affaldsstativer er, for et par år siden, af sparehensyn, reduceret ca. 50 %. En yderligere reduktion af antallet
vil i praksis betyde, at man helt undlader at have affaldsstativer på strandene. Det vil formentlig betyde mere affald som
ligger og flyder på strandene.
Man kan ikke undlade at vedligeholde publikumsfaciliteter. En besparelse her må betyde, at vi skal fjerne nogle
faciliteter. Det kunne være nedtagning af et par badebroer eller nedtagning af en af adgangsramperne ved Dueodde,
hvilket vil være en betydelig engangsudgift.
Der fjernes på årsbasis mellem 200 og 300 tons tang fra de bornholmske strande. Tangen fjernes hvor det er praktisk
muligt. På trods af det får BRK hvert år klager over lugtende tang på strandene. En nedprioritering vil betyde mere tang
og flere klager.
Konsekvenser for delmål:
Ingen konsekvenser for delmål.
Andre bemærkninger til forslaget:
De Bornholmske strande er et væsentligt aktiv for øen i forhold til bl.a. bosætning, turisme og sundhed. En
nedprioritering af området vurderes at være i modstrid med kommunens overordnede målsætning beskrevet i Bright
Green Island - Bornholms Udviklingsstrategi 2016.
Besparelser på området vil betyde mindre arbejde til V&P
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Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

52 Teknik og Miljø

Center:

Center for Teknik og Miljø

Emne:

Besparelse på Naturplejen

Forslag nr.

TMU-52-02

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

3.773

3.773

3.773

3.773

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Nedprioritering af indsatsen på vedligeholdelse af stier, fredede arealer, fortidsminder og særlige landskabelige- og
botaniske lokaliteter.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Konsekvensen vil være en forringelse af Bornholms natur- og landskabsværdier og de rekreative muligheder.
En nedprioritering af området vurderes at være i modstrid med kommunens overordnede politik.
Citater fra Bornholms udviklingsplan:
Kommunalbestyrelsen vil fortsætte arbejdet med at sikre Bornholms naturområder og sikre biodiversitet og
tilgængelighed til naturområder
1. Det er kommunalbestyrelsens mål at Bornholms landskaber og natur beskyttes og bevares bl.a. ved at styrke
biologisk mangfoldighed og ved at beskytte og pleje værdifulde naturtyper og landskaber. Bornholms landskaber og
natur udgør et meget centralt område i kommunalbestyrelsens vision om Bornholm som bæredygtig grøn ø.
2. Det er kommunalbestyrelsens mål at sikre områder af særlig geologisk værdi. Hensyntagen til geologiske interesser
har ikke mindst betydning for Bornholm der har en helt unikt sammensat geologi. Geologien har betydning for turismen
og for Bornholm som bæredygtig grøn ø.
3. Det er kommunalbestyrelsens mål, at sikre bornholmske kulturarvsarealer, fredede fortidsminder
4. Kommunalbestyrelsens mål er at fremme gode muligheder for friluftsliv, natur- og kulturoplevelser
Ud over de kommunalpolitiske mål for området er der flere statslige, overstatslige og deklarationsmæssige krav til
området.
Hvis der skal spares yderligere vil mål og krav ikke kunne opfyldes. Selv med det nuværende budget er det meget
vanskeligt at opfylde de stillede mål og krav.
Vurderingen er at der ikke kan spares yderligere på stier, trapper, sikkerhedsrækværk og skiltning. Hvis der skal spares
må det være på pleje af fortidsminder, fredede arealer og andre arealer
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På fortidsminder er det gennemsnitlige årlige forbrug ca. 100.000 kr. som bruges til at vedligeholde adgang, skilte og
selve fortidsmindet. En besparelse her vil reelt betyde en lukning af fortidsmindet for turister og øvrigt publikum.
Informationen som findes på forskellige hjemmesider skal fjernes og de bøger og foldere der udgives på området skal
tilbagetrækkes.
En besparelse på Fredede arealer vil betyde at BRK på sigt ikke lever op til de forpligtelser lovgivningen pålægger
kommunen. Naturværdier og rekreative kvaliteter vil påvirkes i negativ retning.
En besparelse på Andre arealer, som omfatter særlige landskabelige seværdigheder eller særlige botaniske lokaliteter,
som f.eks. strandengsområdet øst for Bølshavn, græsningsengene ved Kobbeåens udløb eller klippeløkken på
Kongens mark i Melsted, vil betyde at arealerne gror til i skov og krat, og at de, på national niveau, helt enestående
botaniske lokaliteter lider stor skade. Ud over det vil udsigterne over havet forsvinde.
Konsekvenser for delmål:
Ingen konsekvenser for delmål.
Andre bemærkninger til forslaget:
Besparelser på området vil give mindre arbejde til V&P.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

52 Teknik og Miljø

Center:

Center for Teknik og Miljø

Emne:

Havne – ny lejeindtægt fra husbåde

Forslag nr.

TMU-52-03

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget

2019

2020

2021

0

0

0

0

-100

-100

-100

-100

0

0

0

0

Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Der påregnes en ny lejeindtægt på 100.000 kr. fra etableringen af husbåde i Hasle havn. Forslaget er baseret på, at der
kommer 10 både til Hasle i 2018.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Ingen.
Konsekvenser for delmål:
Ingen.
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

52 Teknik og Miljø

Center:

Center for Teknik og Miljø

Emne:

Havne – besparelse på bemanding på havne

Forslag nr.

TMU-52-04

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

3.296

3.296

3.296

3.296

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Besparelser på havneassistentstillingen på Tejn Havn samt på sommerafløseren svarende til 600 timer årligt.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Der vil være tale om en forringelse af det eksisterende serviceniveau med 600 timer årligt. Besparelsen vil især have
negative konsekvenser for serviceniveauet for lystsejlerturismen i højsæsonen.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

53 Veje, parker og anlæg

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Slukning af natbelysning mellem fredag og lørdag

Forslag nr.

TMU-53-01

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

7.382

7.382

7.382

7.382

-395

-395

-395

-395

-395

-395

-395

-395

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Slukning af natbelysningen natten mellem fredag – lørdag i tidsrummet kl. 0.00 – kl. 6.00
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Natbelysningen i den centrale del af Rønne, Aakirkeby og Nexø ændres ikke (bibeholdes tændt som nuværende alle
ugens dage). Krav til belysning af fodgøngerovergange og i lyskryds opretholdes.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
Nuværende lokalaftale om differentierede gadebelysningstider vil ikke kunne opretholdes.
Denne besparelse kan ikke gennemføres såfremt Anlægsforslag TMU-03-A vælges – idet besparelsen ved overgang til
LED belysning og automatisk dæmpning er indregnet i anlægsforslaget.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

53 Veje, parker og anlæg

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Slukning af natbelysning mellem lørdag og søndag

Forslag nr.

TMU-53-02

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

7.382

7.382

7.382

7.382

-395

-395

-395

-395

-395

-395

-395

-395

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Slukning af natbelysningen natten mellem lørdag – søndag i tidsrummet kl. 0.00 – kl. 6.00
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Natbelysningen i den centrale del af Rønne, Aakirkeby og Nexø ændres ikke (bibeholdes tændt som nuværende alle
ugens dage). Krav til belysning af fodgøngerovergange og i lyskryds opretholdes.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
Nuværende lokalaftale om differentierede gadebelysningstider vil ikke kunne opretholdes.
Denne besparelse kan ikke gennemføres såfremt Anlægsforslag TMU-03-A vælges – idet besparelsen ved overgang til
LED belysning og automatisk dæmpning er indregnet i anlægsforslaget.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

53 Veje, parker og anlæg

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Personalereduktion i vejdriftsplanlægning ved omstrukturering til helhedsorienteret drift

Forslag nr.

TMU-53-03

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

3.870

3.870

3.870

3.870

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Personalereduktion i Driftsplanlægningsgruppen i forbindelse med omstrukturering med et årsværk.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Neddrosling i tilsynsopgaver med udbudte opgaver og udarbejdelse af dritsplaner
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:

Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Udfase ejendommen Eskildsgade 4 i Aakirkeby af kommunens ejendomsportefølje

Forslag nr.

TMU-55-01

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

33

33

33

33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Ejendommen Eskildsgade 4 i Aakirkeby udlejes i dag til privat aktør, som driver ”Galleri2”. Ejendommen har derfor
ingen direkte kommunal funktion/aktivitet. Det foreslås af lejemålet opsiges, og at ejendommen sættes til salg.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Ejendommen stilles vederlagsfrit til rådighed for lejer, der dog selv betaler udgifter til vand, varme og EL. Ændringer af
vilkår kan tidligst genforhandles med virkning 8 år efter lejemålets indgåelse. Det vil sige med virkning pr. 1/10 2016.
Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel.
Ejendommen er ikke vurderet af ejendomsmægler.
Forslaget ligger inden for rammen af bygningsstrategien omkring ”Kloge kvadratmeter”, samling af flere funktioner i
samme bygning.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Forslaget kan få delvis effekt i budgetår 2018.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Lukning af udvalgte offentlige toiletter i Perioden 1/11 – 31/3 i vinterhalvåret

Forslag nr.

TMU-55-02

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

225

225

225

225

-225

-225

-225

-225

-225

-225

-225

-225

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Lukning af alle offentlige toiletter på landet, havne, små byer og busholdepladser i små byer i perioden 1/11 – 31/3.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Der vil fortsat være åbent for toiletter i Rønne, Aakirkeby, Nexø, Svaneke, Gudhjem, Allinge og Hasle.
Følgende foreslås lukket:

- P-plads Fyrvejen Dueodde
- Bakkerne Bådehavn Østre Sømark
- Boderne Havn
- Rasteplads v/Fosforiten, Madsegrav
- Klympen Strand
- Store Sandkås Strand
- Lille Sandkås Strand v/minigolfbane
- Rastepladsen v/Døndalen, Rø ( Hmm… nej)
- Rasteplads v/Bavnet, Nørremark
- P-plads v/Oksemyrevejen, Paradisbakkerne
- P-plads v/Lisegård, Paradisbakkerne
- Balka Havn, Boulevarden.
Derudover kan følgende indgå i puljen:
Smålyngsværket i Pedersker.
Bølshavn Havn.
Balka Havn.
P.plads Ekkodalen.
Snorrebakken.
Sandegård.
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Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Vej og park får ledig kapacitet ved nedgang i rengøringsomfang.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Lukning af Skovhuset i Tejn og sætte ejendommen til salg.

Forslag nr.

TMU-55-03

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

22

22

22

22

-22

-22

-22

-22

-22

-22

-22

-22

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Lukning af Skovhuset og sætte ejendommen til salg. Ejendommen ligger attraktivt i et skovområde i udkanten af Tejn.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Skovhuset benyttes i dag af Tejn Børnehus, Kildebakkeskolen og Kongeskær til ”udflytterdage”. Derudover benyttes
huset af foreninger og til leje i forbindelse med fødselsdage. Disse aktiviteter vil ikke længere være mulige med mindre
man benytter Hvide Hus i Hasle Lystskov, Blokhus i Onsbæk eller Domen.
Ejendommen er ikke vurderet af ejendomsmægler.
Forslaget ligger inden for rammen af bygningsstrategien omkring ”Kloge kvadratmeter”, samling af flere funktioner i
samme bygning.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Lukning af varmvandsbassinet på Sønderbo

Forslag nr.

TMU-55-04

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

260

260

260

260

-260

-260

-260

-260

-260

-260

-260

-260

-17

-17

-17

-17

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Lukning af varmvandsbassinet på Sønderbo.
Fortsættelse af varmtvandsbassinet på Sønderbo kræver en istandsættelse for at opfylde nye lovkrav. Dette vil betyde
en udgift på 2 mio. kr.
Alternativt kan der etableres varmtvandsbassin andet steds fx i den nyrenoverede svømmesal i Søndermarkshallen. Se
nedenfor.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Lukning af varmvandsbassinet vil få betydning for brugere, som hovedsageligt er foreninger m.m.
Tilbuddet kan evt. lægges andre steder fx Søndermarkshallens svømmesal eller der kan undersøges andre muligheder
fx Rønne eller Gudhjem Svømmehal
Da der ikke er taget stilling til anden anvendelse, er der ikke indregnet udgifter til en evt. opfyldning af bassinet eller
afmontering af anlæg m.m.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
Hvis der fortsat skal være varmtvandsbassin på Bornholm, kan det
1.
ske ved at der afsættes 2 mio. kr. i budgettet til istandsættelse af det nuværende bassin på Sønderbo
2.
etableres i den nyrenoverede svømmehal i Søndermarkshallen. Dette kræver nogle tekniske ændringer og udgør
en samlet udgift på ca. 800.000 kr. og kræver, at der i budgettet afsættes midler til et sådant anlægsprojekt
3.
undersøges om tilbuddet kan lægges andre steder – der er ikke undersøgt hvilke/omfang af udgifter, der evt. vil
være i forbindelse med dette.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Lukning af lejede toiletter

Forslag nr.

TMU-55-05

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

85

85

85

85

-85

-85

-85

-85

-85

-85

-85

-85

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
I perioden 2/6 – 31/8 lejes der 4 toiletter til opstilling ved Sandvig Familiecamping, Gudhjem svømmehal, Krølle bøllebar
samt i anlægget i Hasle. Det anbefales, at disse toiletter ikke fremover lejes. Det indlagte besparelsesforslag dækker
både leje af toiletterne samt rengøring.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen

1. august 2017

109

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Nedlæggelse af den interne postrute i Rønne.

Forslag nr.

TMU-55-06

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

172

172

172

172

-172

-172

-172

-172

-172

-172

-172

-172

-160

-160

-160

-160

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Der køres dagligt rundt til ca. 18 forskellige adresser i Rønne hver dag for at aflevere frugt, post, reklamer m.m. og
samtidig hente post med retur til frankering på Ullasvej 23 i Rønne. Der er i perioden 9/3 – 1/4 2016 blevet registeret,
hvad man har kørt med, og hvor meget post man har haft med retur.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Nedlæggelse af postruten i Rønne vil betyde, at der er ca. 15 breve, som skal frankeres på adressen om ugen, at der
ikke bliver afleveret frugt til Ø-arkivet, og at den interne post skal til at scannes ind og sendes over mail.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Personalemæssige reduktioner i Ejendomsservice.
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Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Nedlæggelse af postruten ”Øen rundt”

Forslag nr.

TMU-55-07

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

150

150

150

150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-130

-130

-130

-130

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Der køres dagligt rundt til 9 forskellige adresser på øen for at aflevere post, reklamer m.m. og samtidig med hentes der
post med retur til frankering på Ullasvej 23 i Rønne. Det foreslås, at denne rute nedlægges, og at der kun køres post én
gang om ugen evt. om fredagen.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Nedlæggelse af postruten rundt på øen, vil betyde, at der kun kommer intern post ud én gang om ugen, og at alt andet
post til frankering forsinkes i afsendelsen. Det er ikke undersøgt, hvor meget post der køres med dagligt.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Personalemæssige reduktioner i Ejendomsservice.
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Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige bygninger.

Forslag nr.

TMU-55-08

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift

-170

-170

-170

-170

-170

-170

-170

-170

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Generel nedprioritering af bygningsvedligehold på kommunale ejendomme.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Det planlagte og akutte vedligehold vil fortsat blive udført, men der vil blive udskudt arbejder svarende til det indmeldte
besparelsesbeløb.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
I forbindelse med etablering af servicebygninger langs de bornholmske cykelveje, vil der være et nedsat
vedligeholdelsesbehov i en periode på 3-5 år inden bygningerne igen skal have planlagt vedligehold.
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Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige toiletter i 2018

Forslag nr.

TMU-55-09

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

1.375

1.375

1.375

1.375

-125

0

0

0

-125

0

0

0

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Planlagt vedligehold vil blive udskudt til 2019.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Det akutte vedligehold vil fortsat blive udført, men den planlagte vedligehold vil blive udskudt til 2019.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
I forbindelse med etablering af servicebygninger langs de bornholmske cykelveje, vil der være et nedsat
vedligeholdelsesbehov i en periode på 3-5 år inden bygningerne igen skal have planlagt vedligehold, hvilket kan holdes
inden for rammen.
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Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Opsigelse af alle vores aftaler med vagtselskaberne.

Forslag nr.

TMU-55-10

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

207

207

207

207

-207

-207

-207

-207

-207

-207

-207

-207

0

0

0

0

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Bornholms Regionskommune har flere steder aftaler med forskellige vagtselskaber. I 2015 var der syv opkald til
vagtselskaberne. Alle syv opkald viste sig at være fejlbetjening.
I den nævnte besparelse er der taget højde for den pris, som den enkelte institution må betale, når vagtselskabet rykker
ud til en fejlbetjening. Dette beløb svarer til 8.000 kr. Det kan oplyses, at de steder, hvor der i BRK blev begået indbrud
i 2015, var der igen alarmaftale.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Det bør vurderes, om opsigelse af vagtaftalerne vil medføre et øget antal indbrud og forhøjelse af indboforsikringen,
hvis denne er tegnet. Der er et opsigelsesvarsel på aftaler, der skal iagttages.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen
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Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Lukning af Klemensker Stadion

Forslag nr.

TMU-55-11

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

77

77

77

77

-77

-77

-77

-77

-77

-77

-77

-77

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Fodboldaktiviteterne i Klemensker Idrætsforening har over de seneste år været på et meget lavt niveau. 3- 4 senior 7mandskampe pr. halvsæson på stadion afspejler fodboldaktivitetens omfang.
Kampene kan uden problemer henlægges til nærliggende stadions i enten Nyker eller Hasle.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Klemensker Stadion bliver i dag brugt til fodboldleg for børnehavebørn. Der er tale om et tidsbegrænset samarbejde
mellem DBU Bornholm og Bornholms Regionskommune under indgået Velfærdsaftale. Denne aktivitet vil ikke kunne
fortsættes på Klemensker Stadion
Klemensker Land og Byforening har istandsat en pavillonbygning fra den tidligere Klemensker Skole til brug som
aktivitetshus. Græsarealerne vil fortsat kunne anvendes til øvrige formål.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Lukning af Østerlars Stadion

Forslag nr.

TMU-55-12

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift

2019

2020

2021

110

110

110

110

-110

-110

-110

-110

-110

-110

-110

40

Nettobesparelse

-70

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Fodboldaktiviteterne på Østerlars Stadion er over de seneste år reduceret væsentligt. En af årsagerne til dette er bl,.a.
klubbens deltagelse i holdfællesskaber med andre klubber. Antallet af afviklede fodboldkampe illustrerer dette. Således
blev der i efteråret 2016 afviklet 4 kampe og i foråret 2017 skal der afvikles 5 kampe. Alle ungdomskampe.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Klubbens eneste hold, som benytter Østerlars Stadion er et ungdomshold for spillere u/11 år. Spillere som ikke
umiddelbart selv kan køre til nærliggende stadions for at træne fodbold.
De seneste år, har Dansk Kennel Klub benyttet den ene af banerne på stadion til hundetræning. Denne aktivitet er ikke
afhængig af, at driften omlægges til ekstensiv drift.
Østerlars Stadion benyttes også til aktiviteter arrangeret af borgerforening og andre grupper i lokalsamfundet.
Aktiviteter, som dog ikke betinger, at det driftes som fodboldstadion.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Østerlars Stadion passes i dag af firmaet Arkil, som vandt licitationen af græsklipning m.m. for 4 fodboldstadions. En
lukning af Østerlars Stadion vil medføre, at driften nedgraderes i henhold til kontrakten og at der anvises supplerende
arbejde på et andet stadion..
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Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

57 Kollektiv trafik

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

BAT - Nedlæggelse af betjening af færgeankomst kl. 23.50 mandag til torsdag samt afgange fra
Rønne ved midnat samme dage

Forslag nr.

TMU-57-01

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse

2019

2020

2021

350

350

350

350

-350

-350

-350

-350

50

50

50

50

-300

-300

-300

-300

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Der fjernes 2 afgange i køreplanen, så sidste afgange fra Rønne vil være kl. 22.00 mandag til torsdag. Disse afgange
betjener færgeankomst samt intern transport på Bornholm.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Det vil ikke være muligt at bruge kollektiv trafik i forbindelse med ankomst fra Ystad kl. 2350. Derudover vil det ikke
være muligt at bruge den kollektive trafik internt på Bornholm, f.eks. i forbindelse med transport fra arbejde samt ved
besøg hos studiegrupper.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Der er risiko for at salgstabet bliver større end estimeret. Særligt antallet af solgte ungdomskort risikerer at falde, da
mange af disse brugere jævnligt benytter disse afgang.
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Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

Bevilling:

57 Kollektiv trafik

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

BAT - Nedlæggelse af betjening af afgange på tidspunkter, hvor der ikke er transport til og fra
uddannelsesinstitutioner

Forslag nr.

TMU-57-02

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse

2019

2020

2021

400

400

400

400

-400

-400

-400

-400

75

75

75

75

-325

-325

-325

-325

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Der fjernes afgange i køreplanen, så der om formiddagen ikke kan rejses internt på Bornholm i samme omfang som på
nuværende tidspunkt. Disse afgange betjener ældre borgere samt børneinstitutioner og skoleklasser. Der er tale om 2
afgange, der samlet producerer 4 timers rutetid pr. dag. Det er ikke fastlagt hvilke specifikke afgange der tages ud, da
det er afhængig af belastningen på de enkelte ture. Hvis spareforslaget besluttes, skal der laves nye tællinger og
resultatet af disse afgør, hvilke afgange der tages ud af den samlede køreplan.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Det vil ikke være muligt at bruge kollektiv trafik i forbindelse med skole- og institutionsture i samme omfang som nu.
Derudover vil turisterne få et ringere tilbud og det kan flytte disse til biltransport.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Der er risiko for at salgstabet bliver større end estimeret. Særligt antallet af solgte ungdomskort risikerer at falde, da
mange af disse brugere jævnligt benytter disse afgang. Derudover vil antallet af klassekort også blive minimeret.
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Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- og Planudvalget

Bevilling:

61 Økonomi og Personale

Center:

Center for Økonomi og Personale

Emne:

Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale

Forslag nr.

ØPU-61-01

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift

-233

-233

-233

-233

-233

-233

-233

-233

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
En besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale på 233.000 kr.
Budgettet til systemudgifter anvendes, når der fx skal indkøbes nye moduler til eksisterende systemer eller der bliver
behov for et nyt system fx når et system udgår og erstattes af et nyt dyrere system eller når kommunen får nye opgaver
og det kræver indkøb af system (eksempelvis til opkrævning af ejendomsskatterestancer, som er overtaget fra SKAT).
Budgettet til systemudgifter skal også afholde udgifter i forbindelse med videreudvikling af kommunens
ledelsesinformationssystem KMD LIS.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Det er vurderingen, at det nuværende budget til systemudgifter i Økonomi og Personale kan reduceres med 233.000 kr.
uden, at det får direkte servicemæssige konsekvenser. Der vil selvsagt være et mindre budget til fremtidige indkøb, jf.
beskrivelsen ovenfor.
Konsekvenser for delmål:
Der er ingen direkte konsekvenser for udvalgets delmål.
Andre bemærkninger til forslaget:
En reduktion af systemudgiftsbudgettet vil få betydning for mulighederne for at tilkøbe nye moduler til eksisterende
systemer eller afholde udgifter til nye systemer – udgifter som i et vist omfang pålægges centeret, fx når systemer udgår
og erstattes af nye dyrere løsninger.
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.
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Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- og Planudvalget

Bevilling:

61 Økonomi og Personale

Center:

Center for Økonomi og Personale

Emne:

Reduktion af personaleudgifter, Center for Økonomi og Personale

Forslag nr.

ØPU-61-02

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
En besparelse på personalebudgettet i Center for Økonomi og Personale på 500.000 kr.
Med en besparelse af denne størrelse vil det være nødvendigt at reducere i lønbudgettet, uddannelsesbudgettet og
andre personalerelaterede udgiftsposter.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
En reduktion af lønbudgettet vil få betydning for antallet af ansatte i centret, det vil gå ud over rekrutteringsmulighederne
samt vil kunne få betydning for den daglige understøttelse af de øvrige centre, fx i form af længere svartider og mindre
fleksibilitet.
En reduktion af uddannelsesbudgettet vil betyde, at efter- og videreuddannelse af medarbejdere vil ske i et
langsommere tempo end ønsket, og kan få betydning for den enkelte medarbejder i forhold til at være klædt på til en ny
fremtid som administrativ medarbejder, hvor der er forventninger om nye, udvidede kompetencer.
Konsekvenser for delmål:
Der er ingen direkte konsekvenser for udvalgets delmål.
Andre bemærkninger til forslaget:
Forslag nr. ØPU-61-01 vedrører en besparelse på Økonomi og Personales systemudgifter. Nærværende besparelse vil
derfor kun i meget begrænset omfang kunne hentes på budgettet til systemudgifter, men vil primært skulle hentes på de
direkte personalerelaterede udgiftsposter.
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Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- og Planudvalget

Bevilling:

62 Administration og IT

Center:

Sekretariatet

Emne:

Reduktion af udgifterne til netværksforbindelser

Forslag nr.

ØPU-62-01

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Reduktion af udgifterne til netværksforbindelser. Primært grundet omlægning af organisationsform i forbindelse med
Folkemødet.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Ingen
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018.
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Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- og Planudvalget

Bevilling:

62 Administration og IT

Center:

Sekretariatet

Emne:

Fiberkontrakt – ny flerårig aftale

Forslag nr.

ØPU-62-02

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift

-336

-336

-336

-336

-336

-336

-336

-336

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Indgåelse af ny flerårig aftale om ”sort” fiber ud til kommunens lokationer med Bornfiber.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Sikre fortsat god kapacitet til kommunens lokationer, og derved ingen trafikmæssige begrænsninger i forhold til
afviklingen af digitale løsninger disse steder.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018.
Hvis midlerne ikke indgår som reduktion, vil de kunne være med til at løfte bredbåndsdækningen på øen f.eks. i form at
opsætning af Wifi i bymidten på udvalgte byer, som vi har set på de kommunale havne.
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Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- og Planudvalget

Bevilling:

62 Administration og IT

Center:

Sekretariatet

Emne:

Optimering af serviceaftaler

Forslag nr.

ØPU-62-03

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget
Mindre udgift

-473

-473

-473

-473

-473

-473

-473

-473

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Der er indgået en ny 4 årig serviceaftale med HP (2018-2021), der givet en stor reduktion i kommunens udgifter til
backbone udstyr, som 3PAR, Switche og Blade.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Ingen
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- og Planudvalget

Bevilling:

62 Administration og IT

Center:

Sekretariatet

Emne:

Rammebesparelse på MED og arbejdsmiljø

Forslag nr.

ØPU-62-04

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

318

318

318

318

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Reduktion af kontoen for budget til den obligatoriske MED- og arbejdsmiljøuddannelse for MED- og
arbejdsmiljørepræsentanter.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Umiddelbart ingen. Udgiftsniveauet i de seneste år kan rummes i restbudgettet.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- og Planudvalget

Bevilling:

63 Folkemødet

Center:

Sekretariatet

Emne:

Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet

Forslag nr.

ØPU-63-01

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget
Mindre udgift

2019

2020

2021

1.680

1.680

1.680

1.680

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
BRK reducerer det årlige tilskud til Foreningen Folkemødet. En reduktion af BRK’s tilskud vil betyde, at Foreningen
Folkemødet vil få færre indtægter.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Det kan medføre en revision af partnerskabsaftale. Herunder reduktion af foreningens aktiviteter.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- og Planudvalget

Bevilling:

64 Politikere

Center:

Sekretariatet

Emne:

Rammebesparelse på borgerinddragelse og borgerpanel

Forslag nr.

ØPU-64-01

1.000 kr. – 2017-priser
2018

2019

2020

2021

Nuværende budget

117

117

117

117

Mindre udgift

-59

-59

-59

-59

-59

-59

-59

-59

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Kort beskrivelse af forslaget:
Reduktion af kontoen for budget til borgerinddragelse og borgerpanel.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Umiddelbart er der ikke planlagt aktiviteter for det reducerede beløb. Men reduktionen vil begrænse muligheden for nye
aktiviteter fremadrettet.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.
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Budget 2018-2021

Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- og Planudvalget

Bevilling:

64 Politikere

Center:

Sekretariatet

Emne:

Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn

Forslag nr.

ØPU-64-02

1.000 kr. – 2017-priser
2018

Nuværende budget

2019

2020

2021

1.293

1.293

1.293

1.293

-158

-158

-158

-158

-158

-158

-158

-158

Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg

Kort beskrivelse af forslaget:
Rammebesparelse på området kommissioner, råd og nævn. Området omfatter vederlag og mødeudgifter.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Umiddelbart ingen. Udgiftsniveauet i de seneste år kan rummes i restbudgettet.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.
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