Bornholms Regionskommune

Udvalg/bevillinger
1.000 kr. i 2018-pl
Børne- og Skoleudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Job- Udviklings- og Fritidsudvalget
Natur- og Miljøudvalget
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
I alt

25. juni 2018

Budget 2019-2022

Fordeling af
besparelsesramme
budget 2019
10.872
23.030
5.347
6.145
4.606
50.000

Opsummering spareforslag
(ekskl. spareforslag under bevilling 31 Ældre)

2019
-10.888
-11.962
-5.406
-6.145
-4.606
-39.007

1

2020
-10.888
-11.962
-5.406
-6.211
-4.606
-39.073

2021
-10.888
-11.962
-5.156
-6.211
-4.606
-38.823

2022
-10.888
-11.962
-5.156
-6.211
-4.606
-38.823

Umiddelbar
implementering 2018
-1.925
-2.377
-2.376
-2.108
-2.013
-10.799

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2019-2022

2019

Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl

Børne- og Skoleudvalget

Årlig spareramme: 10.872.000 kr.

11 Dagpasning

Årlig spareramme: 1.624.000 kr.

BSU-11-01

PAU - niveautilpasning

BSU-11-02

2020

2021

2022

Umiddelbar
implementering

Evt. bemærkninger

-10.888

-10.888

-10.888

-10.888

-1.625

-1.625

-1.625

-1.625

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

Reduktion af pulje til små børnehuse

-325

-325

-325

-325

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

BSU-11-03

Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion
af pulje

-300

-300

-300

-300

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

12 Børn og Familie

Årlig spareramme: 5.485.000 kr.

-5.500

-5.500

-5.500

-5.500

BSU-12-01

Hjemtagelse af familieplejeopgaver

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

BSU-12-02

Reduktion i inklusionsvejledning til skolerne

-490

-490

-490

-490

BSU-12-03

Bortfald af PREP kurser

-285

-285

-285

-285

BSU-12-04

Reduktion i Familierådgivning og Åben
Anonym Rådgivning

-500

-500

-500

-500

BSU-12-05

Reduktion i Forældregrupper i dagtilbud

-420

-420

-420

-420

I forslaget indgår en delvis udligning af
faldet i niveautilpasning fra B2018

BSU-12-06

Nedlæggelse af dagbehandlingstilbud (DASK)

-700

-700

-700

-700

I forslaget indgår en delvis udligning af
faldet i niveautilpasning fra B2018

BSU-12-07

Administrative omlægninger (centerramme)

-235

-235

-235

-235

BSU-12-08

Reduktion af brugen af metoden inddragende
netværksmøder i Myndighed

-450

-450

-450

-450

BSU-12-09

Reducere serviceniveauet familiebehandlingen i Familiehuset

-360

-360

-360

-360

I forslaget indgår en delvis udligning af
faldet i niveautilpasning fra B2018

BSU-12-10

Reduktion af pædagogisk støtte i BørneFamiliehuset

-360

-360

-360

-360

I forslaget indgår en delvis udligning af
faldet i niveautilpasning fra B2018
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I forslaget indgår en delvis udligning af
faldet i niveautilpasning fra B2018

I forslaget indgår en delvis udligning af
faldet i niveautilpasning fra B2018

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2019-2022

2019

Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl

2020

2021

2022

BSU-12-11

Reduktion af aktiviteter i Ungehuset

-150

-150

-150

-150

BSU-12-12

Reduktion i antallet af forældrekompetence/børnepsykologiske undersøgelser

-550

-550

-550

-550

13 Undervisning

Årlig spareramme: 3.763.000 kr.

-3.763

-3.763

-3.763

-3.763

BSU-13-01

Nedjustering af projekter mv.

-884

-102

-102

-102

BSU-13-02

Udsat implementering af madskoler

-1.444

-1.950

-1.950

-1.950

BSU-13-03

Fald i antallet af udstedte skolebuskort

-300

-300

-300

-300

BSU-13-04

Hæve klassekvotient i modtageklasser

-385

-661

-661

-661

BSU-13-05

Reduktion i beløbet til materialer mv. til
tosprogede

-250

-250

-250

-250

BSU-13-06

Nedprioritering - samling af
ungdomsskoledelens aktiviteter

-500

-500

-500

-500
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Umiddelbar
implementering

Evt. bemærkninger

I forslaget indgår en delvis udligning af
faldet i niveautilpasning fra B2018

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2019-2022

2019

Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl

2020

2021

Umiddelbar
implementering

2022

Evt. bemærkninger

Social- og
Sundhedsudvalget

Årlig spareramme: 23.030.000 kr.

-11.962

-11.962

-11.962

-11.962

31 Ældre

Årlig spareramme: 11.044.000 kr.

0

0

0

0

32 Psykiatri og Handicap

Årlig spareramme: 6.650.000 kr.

-6.625

-6.625

-6.625

-6.625

SSU-32-01

Fjernelse af mad og service i botilbud

-327

-327

-327

-327

SSU-32-02

Flytte borgere fra Skovhjælperprojektet til
Team Østergade

-600

-600

-600

-600

SSU-32-03

Lukning af Pigeklubben på Klintebo

-50

-50

-50

-50

SSU-32-04

Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og
samværstilbud i Vestergade, Allinge

-500

-500

-500

-500

SSU-32-05

Lukning af værestedstilbuddet Åsen

-44

-44

-44

-44

SSU-32-06

Kommandanthøjen - nednormering af
medarbejdertimer ved ændret planlægning

-343

-343

-343

-343

SSU-32-07

Opsige driftsaftalen med Værestedet
Blæksprutten

-1.049

-1.049

-1.049

-1.049

SSU-32-08

Pædagogisk ledsagelse på botilbud

-671

-671

-671

-671

SSU-32-09

Reducere feriepulje for borgere på botilbud

-300

-300

-300

-300

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

SSU-32-10

Reducere pulje til PAU- og
Pædagogstuderende i praktik

-300

-300

-300

-300

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

SSU-32-11

Reduktion i personaletimer på Botilbuddene
Klintebo

-120

-120

-120

-120

SSU-32-12

Reduktion i planlægningstid på
Strøby/Skovlyst

-50

-50

-50

-50

SSU-32-13

Reduktion i timer i Botilbuddet Stjernehuset,
Klintebo

-100

-100

-100

-100

SSU-32-14

Røbo – reduktion i aften og weekendtimer

-144

-144

-144

-144

SSU-32-15

Stenbanen - reduktion af ydertimer i gruppe
3+4

-300

-300

-300

-300
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Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2019-2022

2019

Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl

2020

2021

2022

SSU-32-16

Tidligere og hyppigere opfølgning på bostøtte i
eget hjem efter Servicelovens § 85

-750

-750

-750

-750

SSU-32-17

Tilbagerulle midler til aktivitetstimer på
Nexøhuset og Gartnerparken

-325

-325

-325

-325

SSU-32-18

Tilbagerulle weekendåbent på Midtpunktet

-250

-250

-250

-250

SSU-32-19

Ændring/reduktion af aktivitet i Kulturhuset

-402

-402

-402

-402

33 Sundhed

Årlig spareramme: 5.336.000 kr.

-5.337

-5.337

-5.337

-5.337

SSU-33-01

Bortfald af kørselsordning til tandlæge

-103

-103

-103

-103

SSU-33-02

Tandplejen - personalereduktion

-325

-325

-325

-325

SSU-33-03

Personalereduktion i Genoptræningen

-428

-428

-428

-428

SSU-33-04

Besparelse på leverandøraftale på kropsbårne
hjælpemidler

-77

-77

-77

-77

SSU-33-05

Mindre lagerbeholdning på
genbrugshjælpemidler

-300

-300

-300

-300

SSU-33-06

Bortfald af dobbeltbevilling på
inkontinensområdet

-100

-100

-100

-100

SSU-33-07

Opstramning på ortopædisk fodtøj og
fodindlæg

-100

-100

-100

-100

SSU-33-08

Servicelovens § 117, individuel befordring til
vederlagsfri fysioterapi

-250

-250

-250

-250

SSU-33-09

Aktivitetstilpasning på Sygeplejedepotet

-50

-50

-50

-50

SSU-33-10

Stop for indkøb til den Velfærdsteknologiske
udstilling

-55

-55

-55

-55

SSU-33-11

Personalereduktion, Kommunikationscenteret

-53

-53

-53

-53
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Umiddelbar
implementering

Evt. bemærkninger

X

Der er iværksat initiativer således at
udgiften er bortfaldet eller bortfalder i
2019

X

Der er iværksat initiativer således at
udgiften er bortfaldet eller bortfalder i
2019

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2019-2022

2019

Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl

2020

2021

2022

SSU-33-12

Reduktion af lægetimer i
stofmisbrugsbehandlingen

-70

-70

-70

-70

SSU-33-13

Reduktion af lægetimer i Åben Alkohol
Rådgivning

-35

-35

-35

-35

SSU-33-14

Personalereduktion i misbrug

-172

-172

-172

-172

SSU-33-15

Implementering af Kræftplan IV uden tilførsel
af ressourcer

-400

-400

-400

-400

SSU-33-16

Personalereduktion Rehabiliteringcenter
Sønderbo

-300

-300

-300

-300

SSU-33-17

Aktivitetstilpasning af elevløn på SOSU
området

-900

-900

-900

-900

SSU-33-18

Nedlæggelse af funktionen mad- og
måltidskonsulent

-509

-509

-509

-509

SSU-33-19

Nedlæggelse af funktionen
frivillighedskoordinator

-492

-492

-492

-492

SSU-33-20

Personalereduktion i uddannelsessygeplejen

-468

-468

-468

-468

SSU-33-21

Reduktion af indsatsen overfor kronisk syge
borgere

-150

-150

-150

-150

25. juni 2018

6

Umiddelbar
implementering

X

Evt. bemærkninger

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2019-2022

Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl

2019

2020

2021

2022

Umiddelbar
implementering

Job-, Udviklings- og
fritidsudvalget

Årlig spareramme: 5.347.000 kr.

-5.406

-5.406

-5.156

-5.156

21 Kultur og Fritid

Årlig spareramme: 1.295.000 kr.

-1.330

-1.330

-1.330

-1.330

JUFU-21-01

Reduktion af Job-, Udviklings- og
Fritidsudvalgets frie midler

-50

-50

-50

-50

JUFU-21-02

Bortfald af driftstilskud til Galleri Rasch

-52

-52

-52

-52

JUFU-21-03

Reduktion af kultur- og idrætsprisen

-13

-13

-13

-13

JUFU-21-04

Reduktion af kulturelle puljer

-22

-22

-22

-22

JUFU-21-05

Reduktion af tilskud til Wonderfestiwall

-8

-8

-8

-8

JUFU-21-06

Bortfald af husleje til Rønne Byorkester

-28

-28

-28

-28

JUFU-21-07

Reduktion af Lokalsamfundspuljen

-320

-320

-320

-320

JUFU-21-08

Bortfald af driftstilskud til små museer og
samlinger

-163

-163

-163

-163

JUFU-21-09

Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd

-49

-49

-49

-49

JUFU-21-10

Bortfald af tilskud til Bornholms
Musikamatører

-28

-28

-28

-28

JUFU-21-11

Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets midler
– Fritidsaktiviteter, Fælles Formål

-26

-26

-26

-26

JUFU-21-12

Bortfald af tilskud til brandvagter

-17

-17

-17

-17

JUFU-21-13

Lokaletilskud – reduktion af tilskudsramme

-50

-50

-50

-50
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Evt. bemærkninger

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2019-2022

2019

Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl

JUFU-21-14

Folkeoplysende voksenundervisning,
aftenskoler – reduktion af tilskud

JUFU-21-15

2020

2021

Umiddelbar
implementering

2022

-50

-50

-50

-50

Nedjustering af tilskud til de selvejende haller

-251

-251

-251

-251

JUFU-21-16

Reduktion i driftstilskud til kulturinstitutioner

-203

-203

-203

-203

22 Biblioteker

Årlig spareramme: 444.000 kr.

0

0

0

0

-3.811

-3.811

-3.561

-3.561

41 Uddannelse og Beskæftigelse Årlig spareramme: 3.343.000 kr.

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

-400

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

-400

-400

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

-200

-200

-200

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

-200

-200

-200

-200

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

-250

-250

0

0

JUFU-41-01

Håndværkstilbuddet – tilpasning af drift

-100

-100

-100

-100

JUFU-41-02

Remisen – nednormering værkstedsvejleder

-400

-400

-400

-400

JUFU-41-03

Remisen – tilpasning af drift

-100

-100

-100

-100

JUFU-41-04

Ansættelse af fastholdelseskonsulent sygedagpenge

-150

-150

-150

-150

JUFU-41-05

Færre flygtninge der skal boligplaceres

-750

-750

-750

-750

JUFU-41-06

Ansættelse af jobcoach - overgang fra
sygedagpenge til Jobafklaringsforløb

-150

-150

-150

-150

JUFU-41-07

Beskæftigelsesservice - Job og afklaring,
reduktion med et årsværk

-400

-400

-400

JUFU-41-08

Borgerservice og ydelser, reduktion med et
årsværk

-400

-400

JUFU-41-09

Job og Virksomhedsservice, Dagpenge,
reduktion med ½ årsværk

-200

JUFU-41-10

Job og Virksomhedsservice,
Virksomhedsservice, reduktion med ½
årsværk

JUFU-41-11

Ansættelse af et årsværk til kommunens
kontrolgruppe vedr. socialt bedrageri
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Evt. bemærkninger
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Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2019-2022

2019

Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl

JUFU-41-12

Uddannelse, reduktion af kursuskonto

JUFU-41-13

2020

2021

2022

-50

-50

-50

-50

Samling af kommunens Borgerservice i Rønne

-298

-298

-298

-298

JUFU-41-14

Ansættelse af en intern psykolog

-213

-213

-213

-213

JUFU-41-15

Færre vielser end forventet

-150

-150

-150

-150

59 Idrætsområder

Årlig spareramme: 265.000 kr.

-265

-265

-265

-265

JUFU-59-01

Reduktion af driftsopgaver på fodboldstadions

-165

-165

-165

-165

JUFU-59-02

Forøgelse af indtægter fra udlejning af
idrætsfaciliteter

-100

-100

-100

-100
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Umiddelbar
implementering

X

Evt. bemærkninger

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2019-2022

Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl

Umiddelbar
implementering

2019

2020

2021

2022

-6.145

-6.211

-6.211

-6.211

-267

-283

-283

-283

-43

0

0

0

Evt. bemærkninger

Natur- og Miljøudvalget

Årlig spareramme: 6.145.000 kr.

51 Beredskab

Årlig spareramme: 283.000 kr.

NMU-51-01

Besparelse på kontoen for teknisk materiel

NMU-51-02

Opsigelse af dykkerkontrakt

-224

-283

-283

-283

52 Teknik, Natur og Miljø

Årlig spareramme: 640.000 kr.

-656

-656

-656

-656

NMU-52-01

Havneområdet - reduktion af bemanding på
kommunale havne

-100

-100

-100

-100

NMU-52-02

Besparelse på stranddrift

-256

-256

-256

-256

NMU-52-03

Reduceret naturpleje

-241

-241

-241

-241

NMU-52-04

Miljøområdet - besparelse på brug af eksterne
rådgivere

-30

-30

-30

-30

NMU-52-05

Vejmyndighedsområdet - besparelse på
matrikulære berigtigelser

-29

-29

-29

-29

53 Veje, parker og anlæg

Årlig spareramme: 2.116.000 kr.

-2.108

-2.108

-2.108

-2.108

NMU-53-01

Effektivisering på Vej og Park

-600

-600

-600

-600

X

Der er iværksat initiativer således at
udgiften er bortfaldet eller bortfalder i
2019

NMU-53-02

Besparelse på vinterbudgettet

-1.508

-1.508

-1.508

-1.508

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

55 Ejendomme og Service

Årlig spareramme: 2.413.000 kr.

-2.414

-2.064

-2.064

-2.064

NMU-55-01

Nedprioritering af vedligeholdelsen på
udvendige arealer omkring offentlige
bygninger

-225

-225

-225

-225

NMU-55-02

Serviceforringelse på rengøringsområdet

-604

-604

-604

-604
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Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2019-2022

2019

Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl

2020

2021

Umiddelbar
implementering

2022

NMU-55-03

Nedprioritering af vedligeholdelsen og
rengøringen på de offentlige bygninger

-600

-600

-600

-600

NMU-55-04

Nedprioritering af vedligeholdelsen på de
offentlige toiletter i 2019

-350

0

0

0

NMU-55-05

Nedlæggelse af postruten "Øen rundt"

-150

-150

-150

-150

NMU-55-06

Reduktion af den interne postrute i Rønne

-175

-175

-175

-175

NMU-55-07

Lukning af offentlige toiletter i vinterhalvår

-225

-225

-225

-225

NMU-55-08

Lukning af lejede toiletter

-85

-85

-85

-85

57 Kollektiv trafik

Årlig spareramme: 693.000 kr.

-700

-1.100

-1.100

-1.100

NMU-57-01

Hjemtagelse af drift i forbindelse med
genudbud af servicetrafik august 2019

-300

-500

-500

-500

NMU-57-02

Forøgelse af egenproduktion i forbindelse med
genudbud af skolebusruter august 2019

-400

-600

-600

-600
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Evt. bemærkninger

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2019-2022

Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl

Umiddelbar
implementering

2019

2020

2021

2022

-4.606

-4.606

-4.606

-4.606

Evt. bemærkninger

Økonomi-, Erhvervs- og
Planudvalget

Årlig spareramme: 4.606.000 kr.

42 Erhverv, Byg og Plan

Årlig spareramme: 778.000 kr.

-881

-881

-881

-881

ØEPU-42-01

Rammebesparelse på Økonomi-, Erhvervs- og
Planudvalgets tilskudspulje

-700

-700

-700

-700

ØEPU-42-02

Takststigning på byggesagsgebyrer – 5 %

-100

-100

-100

-100

ØEPU-42-03

Rammebesparelse projekt BGI revitalisering

-81

-81

-81

-81

61 Økonomi, it og personale

Årlig spareramme: 2.354.000 kr.

-2.354

-2.354

-2.354

-2.354

ØEPU-61-01

Besparelse på udgifter til hardware
reparationer

-750

-750

-750

-750

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

ØEPU-61-02

Optimering af licensaftaler

-400

-400

-400

-400

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

ØEPU-61-03

Reduktion vedr. backup løsning

-250

-250

-250

-250

X

Forslaget nedjusterer budgettet på
området til det aktuelle aktivitetsniveau

ØEPU-61-04

Omlægning fra analog til digital telefoni
(skype)

-200

-400

-400

-400

ØEPU-61-05

Ekstraordinær reduktion i 2019 på
uddannelse, it og inventar

-200

0

0

0

ØEPU-61-06

Reduktion af personalerelaterede udgifter

-554

-554

-554

-554

X

Der er iværksat initiativer således at
udgiften er bortfaldet eller bortfalder i
2019

62 Administration

Årlig spareramme: 1.177.000 kr.

-790

-790

-790

-790

ØEPU-62-01

Rammebesparelse - fællesudgifter
administrationen

-300

-300

-300

-300

ØEPU-62-02

Besparelse på det administrative personale i
Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

-464

-464

-464

-464

ØEPU-62-03

Afskaffelse af partnerskabsprisen

-26

-26

-26

-26

25. juni 2018
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Budget 2019-2022

2019

Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl

2020

2021

2022

63 Folkemødet

Årlig spareramme: 52.000 kr.

-52

-52

-52

-52

ØEPU-63-01

Reduktion af tilskuddet til Foreningen
Folkemødet

-52

-52

-52

-52

64 Politikere

Årlig spareramme: 245.000 kr.

-529

-529

-529

-529

ØEPU-64-01

Nedlæggelse af puljen til borgerinddragelse
samt borgerpanel

-59

-59

-59

-59

ØEPU-64-02

Besparelse på afholdelse af valg

-60

-60

-60

-60

ØEPU-64-03

Rammebesparelse på kommissioner, råd og
nævn

-250

-250

-250

-250

ØEPU-64-04

Besparelse på det politiske niveau

-50

-50

-50

-50

ØEPU-64-05

Reduktion i antallet af diæter til Ældrerådet

-60

-60

-60

-60

ØEPU-64-06

Besparelse på mødeforplejning

-50

-50

-50

-50
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

11 Dagpasning

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

PAU - niveautilpasning

Forslag nr.

BSU-11-01

1.000 kr. – 2018-priser
2019

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

2020

2021

2022

2.053

2.053

2.053

2.053

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

0

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) har nu kun optag med 2,5 års mellemrum, det betyder at den
gennemsnitlige udgift pr. år beregnes til 1,0 mio. kr. - Der er p.t. et årligt budget på 2,0 mio. kr.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Der vil ikke være ændring ift. det nuværende besluttede niveau
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:

Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

11 Dagpasning

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Reduktion af pulje til små børnehuse

Forslag nr.

BSU-11-02

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

811

811

405

405

-325

-325

-325

-325

-325

-325

-325

-325

-325

-325

-325

-325

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Puljen er oprettet for at sikre børnehusene i Tejn og Svaneke mulighed holde åbent i den fulde åbningstid på 51,75 time
på trods af der ikke var børn nok indskrevet til at gøre husene økonomisk bæredygtige.
Svaneke børnehus har imidlertid haft så stor tilgang af børn at den nu er bæredygtig i sig selv, således er det kun
børnehuset i Tejn der har brug for at blive understøttet på nuværende tidspunkt.
Puljen reduceres planmæssigt med budget 2021, dette med udgangspunkt i at der bygges nyt børnehus på Nordlandet
og Tejn derfor ikke længere vil have behov for en økonomisk håndsrækning.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Såfremt børnetallet igen falder i Svaneke eller byggeriet på Nordbornholm udskydes vil der være brug for puljen for at
opretholde nuværende serviceniveau. Konsekvenser af den nye dagtilbudslov er endnu ukendte, men kan medføre fald
i børnetal i mindre børnehuse udenfor Rønne, grundet forældrenes frie valg til dagtilbudsplads.
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:

11 Dagpasning

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Tosprogede børn (30 timers tilbud) – reduktion af pulje

Forslag nr.

BSU-11-03

1.000 kr. – 2018-priser
2019

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

2020

2021

2022

433

433

433

433

-300

-300

-300

-300

0

0

0

0

-300

-300

-300

-300

0

0

0

0

Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Kommunen er jf. lovgivning forpligtet til at igangsætte et sprogtilbud til børn der bliver passet hjemme men som skal
tilegne sig det danske sprog. Dette gøres ved et 30 timers tilbud i daginstitution, tilbuddet bruges dog ikke særlig ofte i
BRK og det vurderes derfor at puljen kan reduceres.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Såfremt behovet fortsat er på det nuværende niveau skønnes det ikke at der vil være servicemæssige konsekvenser.
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:

12 Børn og Familie

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Hjemtagelse af familieplejeopgaver

Forslag nr.

BSU-12-01

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2022

3.986

3.986

3.986

3.986

-1.000

-1.500

-1.500

-1.500

500

500

500

-1.000

-1.000

-1.000

Delvis udligning af fald i niveautilpasning fra B2018
Nettobesparelse

2021

-1.000

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
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 budget 2017 er kommet et 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, plejefamilie og biologisk familie. Tilsynet med plejefamilier og anbragte børn påhviler 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 Familieplejen Bornholm til kommunen. Forslaget betyder
etablering af en kommunal enhed, der får til opgave at udføre de opgaver, der for nuværende ydes af Familieplejen
Bornholm. Enheden vil organisatorisk blive adskilt fra Myndighed og der vil blive ansat anbringelseskonsulenter til at
varetage opgaven. Indregnet i besparelsesforslaget er ressourcer til økonomistyring, personaleadministrative,
bogføringsmæssige samt andre relevante opgaver i alt 1,0 stilling til ØP.
Forslaget har ikke konsekvenser for de anbragte børn.

Delvis udligning af indlagt niveautilpasning
Besparelsen ved at hjemtage familieplejeopgaver har en stigende profil fra 2019 til 2020.
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 blev der indlagt en niveautilpasning på bevilling 12 Børn og Familie, i
lyset af de stigende udgifter, der har været på dette område. Den øgede bevilling i 2018 bliver gradvist reduceret de
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følgende år.
Indlagt niveautilpasning med gradvis reduktion
Politiske prioriteringer
Beskrivelse
Niveautilpasning på børne- og ungeområdet

Budget 2019-2022

2018
14.588

Beløb i 1.000 kr. 2018-pl
2019
2020
13.069
11.144

2021
8.105

Som en del af spareforslaget indgår at stigningen i besparelsen fra 2019 til 2020 på 0,5 mio. kr. anvendes til at udligne
faldet i niveautilpasningen.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Plejefamilierne vil muligvis antage, at denne besparelse bliver en forringelse af den service, de har med den nuværende
ordning. Forslaget indebærer, at kommunen leverer de ydelser, der er beskrevet i partnerskabsaftalen ved en
hjemtagelse af opgaven.
Alternativt ville der skulle findes besparelsesforslag inden for centrets udførerområde, hvilket vil belaste strategien om
forebyggende indsatser til forebyggelse af 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.
Konsekvenser for delmål:
[Hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det]
Andre bemærkninger til forslaget:
Nuværende aftale har 6 mdr. opsigelse, hvorfor besparelsen først kan have effekt fra 1. maj 2019.
Det skal bemærkes, at den eksterne konsulentundersøgelse, der blev gennemført i 2015 pegede på et betydeligt
provenu ved at hjemtage opgaven.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

12 Børn og Familie

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Reduktion i inklusionsvejledning til skolerne

Forslag nr.

BSU-12-02

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-490

-490

-490

-490

-490

-490

-490

-490

-470

-470

-470

-470

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Reducering i antallet af inklusionskonsulenter fra 2 til 1.
Inklusionskonsulenterne i PPR arbejder med at understøtte inklusionen på den enkelte skole. Skolernes og dermed
lærernes adgang til råd og vejledning i forhold til børn i udsatte positioner vil blive væsentligt reduceret.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Hvis sparreforslaget om at reducere de to PPR-konsulent stillinger til en, gennemføres – vil det få flg. konsekvenser:
Betjening af skolerne vil blive stærkt forringet hvilket vil have stor betydning for den forebyggende indsats ift. de sårbare
børn:
Det vil forringe mulighederne for
at vejlede og supervisere lærere ift. deres undervisning og elever
at vejlede personale og ledelse ift. de særlige udsatte børn
at arbejde med trivsel ift. enkeltelever (samtaleforløb, vredeshåndtering, narrative forløb m.m.)
at arbejde med trivsel ift. klasselæringsmiljøet (klassekonferencer m.m.)
at deltage i LP-arbejdet (en analysemetode som er besluttet i BRK, hvor man styrker indsatser i
læringsmiljøet ift. enkelt elever, elevgrupper, undervisning)
Kvaliteten i arbejdet vil desuden falde, da muligheden for at sparre med en kollega inden for samme felt ikke vil være til
stede. Sparring er ofte nødvendigt for at kunne finde kvalificerede interventioner i de til tider svære problematikker som
jobbet omhandler.
Konsekvenser for delmål:
Da der endnu ikke er nye politiske mål, vil dette referere til målene for 2014-2018.
Følgende mål vil blive påvirket negativt af denne besparelse:
En folkeskole for alle – med især følgende delmål.
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o
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o

Budget 2019-2022

En mangfoldig, inkluderende skole
Den enkelte medarbejder og de enkelte team arbejder ud fra et inkluderende perspektiv
Andelen af ekskluderede til specialtilbud er dalende i forhold til året før
PPR understøtter inklusionsopgaven i almenområdet
Elevernes trivsel skal øges
Alle elever trives, så de lærer så meget de kan i forhold til deres potentiale og føler sig som en del af
læringsfællesskabet

Andre bemærkninger til forslaget:
Forslaget har betydning for det ressourceteam som blev besluttet oprette i skoleverden med budget 2018. Et team
bestående at udgående medarbejdere fra Heldagsskolen, almenskoler og PPR. PPR vil så indgå i dette team med en
halv stilling mindre.
Da en af de nuværende konsulenter går på efterløn, vil forslaget kunne gælde fra 1. januar 2019.
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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-12-03

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2022

314

314

314

314

-285

-314

-314

-314

29

29

29

-285

-285

-285

Delvis udligning af fald i niveautilpasning fra B2018
Nettobesparelse

2021

-285

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Nedlæggelse af 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 man
iværksatte parrådgivning i 2010. Her er antallet af skilsmisser faldet med 17 pct. i perioden 2010-2014.

Delvis udligning af indlagt niveautilpasning
Besparelsen ved at hjemtage familieplejeopgaver har en stigende profil fra 2019 til 2020.
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 blev der indlagt en niveautilpasning på bevilling 12 Børn og Familie, i
lyset af de stigende udgifter, der har været på dette område. Den øgede bevilling i 2018 bliver gradvist reduceret de
følgende år.
Indlagt niveautilpasning med gradvis reduktion
Politiske prioriteringer
Beløb i 1.000 kr. 2018-pl
Beskrivelse
2018
2019
2020
2021
Niveautilpasning på børne- og ungeområdet
14.588
13.069
11.144
8.105
Som en del af spareforslaget indgår at stigningen i besparelsen fra 2019 til 2020 på 29.000 kr. anvendes til at udligne
faldet i niveautilpasningen.
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Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Det har været for børnenes skyld/familiernes trivsel, man satte dette tilbud i værk. - der er dog også en mulig
kommunaløkonomisk gevinst ved siden af i form af evt. færre skilsmisser (dette har man ganske vist ikke
dokumenteret).
Parrådgivning er et ikke visiteret forløb, så det er muligt at tilmelde sig et forløb uden om sagsbehandler og
målgruppevurdering. Det er således også helt frivilligt om man vil deltage.
Det er vores vurdering, at der er mange ressourcestærke par, der benytter sig af tilbuddet. Det er således et mere
generelt forebyggende tiltag, end det er et tiltag målrettet socialt udsatte familier.
Kurserne er bestemt skilsmisseforebyggende og tjener et godt formål, men de rammer i deres nuværende form en
bredere målgruppe end den, 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.
Konsekvenser for delmål:
Da vi endnu ikke kender de politiske mål for 2019, er dette skrevet op i forhold til målene for 2014-2018.
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”
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 Familierådgivning og Åben Anonym Rådgivning

Forslag nr.

BSU-12-04

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-480

-480

-480

-480

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Vedr. Åben Anonym Rådgivning
Åben Anonym Rådgivning er normeret til 18½ time pr. uge og blev pr. den 1. januar 2018 organisatorisk forankret i Det
gule team, da det gav god mening at flytte Åben Anonym Rådgivning fra den tidligere organisering i Børn og
Familiehuset som primært varetager foranstaltningsopgaver jf. § 52.3.3 over til DGT som kun varetager opgaver jf. § 11.
Åben Anonym Rådgivning har eksisteret siden slutningen af 90’erne og har gennem årene udviklet sig i takt med de
behov for råd og vejledning, der har været hos bornholmske børn, unge og forældre.
I 2017 har der været afholdt 392 samtaler, eftersom det er anonym rådgivning registreres ikke på cpr., hvorfor det ikke
kan siges præcist hvor mange personer dette tal dækker over.
Man kan få op til fem samtaler i Åben Anonym Rådgivning.
De primære henvendelsesårsager i 2017 var:
Bekymrende/uforståelig adfærd hos barn
Traumatisk hændelse/sorgproblematikker
Parproblematik
Samværsproblematik
Ca. en tredjedel af forløbene/henvendelserne afsluttes med at problemet løses i regi af Åben Anonym Rådgivning, den
sidste to tredjedel bygges der bro til andre offentlige instanser (skole, sundhedsvæsen, familierådgivning jf. § 11.3)
Både myndighedssagsbehandlere og familierådgiverne i skoler og dagtilbud benytter i høj grad henvisningsmuligheden
til Åben Anonym Rådgivning
Kommunen skal jf. SEL § 11.2 tilbyde anonym og gratis rådgivning til familier og børn, hvorfor rådgivningen ikke kan
reduceres helt væk, men der er ikke en lovgivningsmæssig nedre grænse for hvor mange timer en kommunes Åben
Anonym Rådgivning skal have. Nogle kommuner opererer med to timers ÅAR om ugen
Konsekvenser:
Såfremt ÅAR nedjusteres væsentligt vil der opstå lang ventetid på samtaler og det vil ikke være muligt at fortsætte med
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et niveau på fem samtaler
Vedr. Familierådgivning jf. 11.3
DGT har en normering på 18½ time til § 11.3 forløb som er henvist fra myndighed.
Der har i 2017 været ca. 25 § 11.3 forløb, forløbene varierer i længde og intensitet, men der arbejdes med en ramme på
8 samtaler. Familierådgivning jf. § 11.3 kan betragtes som en mere intervenerende rådgivning end Åben Anonym
Rådgivning, dog er rådgivningen målrettet børn og familier med specifikke problemstillinger der vurderes at kunne løses
i et rådgivningsforløb på ca. 8 samtaler. Familier med multikomplekse problemstillinger er ikke i målgruppe for § 11.3. I
§ 11.3 tilbydes individuelle samtaler til børn, unge og forældre, familiesamtaler og gruppetilbud.
Konsekvenser
Besparelsen vedr. familierådgivning jf. § 11.3 vil betyde at myndighedssagsbehandlerne ikke længere har mulighed for
at henvise børn og familier til 11.3 forløb i det gule team.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Vedr. Åben Anonym Rådgivning
Børn, unge og forældre som har brug for korterevarende rådgivningsforløb vil ikke længere kunne modtage dette hurtigt
og heller ikke i det tidligere omfang af max fem samtaler som vurderes at være adækvat i forhold til rådgivning af tidlig
forebyggende karakter. Omfanget af rådgivningen vil dermed ikke i tilstrækkeligt omfang kunne bidrage til nødvendig
problemløsning. Disse familier vil med stor sandsynlighed ikke kunne få rådgivning i andet regi, da de problemstillinger
der tages vare på i ÅAR har en relativ lav kompleksitet som ikke vil åbne op for råd og vejledning i
myndighedsafdelingen. Konsekvensen kan dermed være at disse familiers problematikker vokser sig større og mere
komplekse, at børnene kommer i mistrivsel og at der dermed vil være brug for tungere foranstaltninger for at afhjælpe
problematikkerne.
Vedr. Familierådgivning jf.§ 11.3
Børn, unge og forældre som har brug for et rådgivningsforløb eller vil profitere af at indgå i et gruppetilbud vil ikke
længere kunne blive henvist til disse tilbud. Disse familier vil med stor sandsynlighed ikke kunne få rådgivning i andet
regi, da de problemstillinger der behandles i regi af § 11.3 har en relativ lav kompleksitet om end større kompleksitet
end det der varetages i regi af ÅAR. Problemstillingerne vil i sin første fase ikke i udgangspunktet være i målgruppe for
råd og vejledning i myndighedsafdelingen. Konsekvensen kan dermed være at disse familiers problematikker vokser sig
større og endnu mere komplekse, at børnene kommer i yderligere mistrivsel og at der dermed vil være brug for tungere
foranstaltninger for at afhjælpe problematikkerne.
Konsekvenser for delmål:
Vedr. Åben Anonym Rådgivning og Familierådgivning jf.§ 11.3
Besparelsen vil betyde at det bliver svært at opnå BSU’s delmål ”Forebyggelse i førskolealderen: Flere børn og familiers
vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i almensystemet, således at andelen af 0-18årige med en social sag er
reduceret med 2,5 % i 2017 og med 5 % i 2022”, da problemudviklingen hos børn i begyndende mistrivsel ikke vil blive
stoppet i tide, hvorfor man vil kunne forvente en stigning i antallet af underretninger og dermed antallet af sociale sager.
Andre bemærkninger til forslaget:
[Fx om forslaget modsvares af et udvidelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt.
Angiv dato hvor forslaget har virkning fra, ved evt. udskudt virkning.]
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

12 Børn og Familie

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Reduktion i Forældregrupper i dagtilbud

Forslag nr.

BSU-12-05

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2021

2022

1.065

1.065

1.065

1.065

-420

-500

-500

-500

80

80

80

-420

-420

-420

Delvis udligning af fald i niveautilpasning fra B2018
Nettobesparelse

2020

-420

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
I forbindelse med projektet omkring implementering af elementer fra Sverigesmodellen på Bornholm, etableredes DUÅ
(de utrolige år), et manualbaseret forældegruppeprogram målrettet forældre til børn i alderen 3-6 år. DUÅ var
indledningsvist forankret i Dagtilbud, man uddannede tre medarbejdere i DUÅ programmet, dog havde det en lidt svær
start og havde pga nogle strukturelle barrierer svære vilkår for at rekruttere forældre. Den første DUÅ forældregruppe
etableredes i november 2017 og er netop afsluttet i starten af april 2018. 12 forældre gennemførte gruppe-programmet
og har alle i deres evalueringer tilkendegivet en meget stor tilfredshed med gruppetilbuddet; herunder tilkendegivelser af
at de har øget deres forældrekompetencer og dermed har fået mere hensigtsmæssige opdragelsesstrategier og deraf
bedre familiedynamik. DUÅ er imidlertid et relativt dyrt koncept da det kræver fornyelse af licens og dermed adgang til
køb af opdaterede manualer m.v. I efteråret 2017 blev DUÅ nednormeret til to medarbejdere og pr. den 1/1-2018 blev
de to medarbejdere organisatorisk forankret i Det gule team, da det ansås for formålstjenstligt at det fremadrettede
tilbud om forældregrupper, som pr. den 1/1-18 ikke længere benævnes DUÅ, men ”forældregrupper i dagtilbud” var
forankret samme sted som familierådgiverne i dagtilbud. Dette bl.a. for at imødegå fremadrettede
rekrutteringsvanskeligheder samt et øget fokus på fagligt fællesskab i forhold til tidlig indsats og forebyggelse målrettet
”de gule børn”
Forældregrupperne ledes altid og absolut mest hensigtsmæssigt af to gruppeledere ved hver session. En indholdsleder
og en procesleder. Dette øger effekten. De to nuværende medarbejdere som bl.a. varetager forældregrupper etablerer
to parallelle forløb, dvs. to gruppeforløb om ugen i to dagtilbud. Fremadrettet vil forløbene køre over ti uger med 10-12
forældre pr. gruppe (5-6 familier). Det vil på den måde være muligt at gennemføre forældregruppeforløb for ca. 48
familier om året. Udover gruppesessionerne er der telefonisk kontakt med familierne en gang ugentligt, samt opfølgning
3, 6 og 12 måneder efter endt gruppeforløb, da der er dokumenteret for dette.
Forældregrupper målrettet børn i alderen 3-6 år er af Socialstyrelsen defineret som lovende praksis og ser umiddelbart
ud til at have en stor forebyggende effekt
Konsekvens:
Besparelsen på en medarbejder til varetagelse af forældregrupper vil betyde en halvering af antallet af familier der vil
kunne modtage gruppetilbuddet, samt en ringere kvalitet af tilbuddet, da socialt gruppearbejde forudsætter to
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gruppeledere.

Delvis udligning af indlagt niveautilpasning
Besparelsen ved at hjemtage familieplejeopgaver har en stigende profil fra 2019 til 2020.
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 blev der indlagt en niveautilpasning på bevilling 12 Børn og Familie, i
lyset af de stigende udgifter, der har været på dette område. Den øgede bevilling i 2018 bliver gradvist reduceret de
følgende år.
Indlagt niveautilpasning med gradvis reduktion
Politiske prioriteringer
Beløb i 1.000 kr. 2018-pl
Beskrivelse
2018
2019
2020
2021
Niveautilpasning på børne- og ungeområdet
14.588
13.069
11.144
8.105
Som en del af spareforslaget indgår at stigningen i besparelsen fra 2019 til 2020 på 80.000 kr. anvendes til at udligne
faldet i niveautilpasningen.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Det er en forudsætning for kvaliteten af socialt gruppearbejde at der er to gruppeledere, såfremt der kun er en
gruppeleder kan der ikke gennemføres de planlagte antal forløb årligt.
Familier i målgruppe for at deltage i forældregrupper i regi af det gule team, vil med stor sandsynlighed ikke være i
målgruppe for mere indgribende foranstaltninger, da forældregrupperne er at betragte som tidlig indsats og
forebyggelse på niveau tidligt i problemudviklingen. Disse forældre vil derfor ikke kunne blive tilbudt en tidlig
forebyggende indsats som vil kunne styrke deres forældreskab og forældrerolle, med den konsekvens at deres børn
ikke får tilstrækkelig og adækvat rammesætning og omsorg. Disse børn vil derfor have en forøget risiko for at komme i
mistrivsel og begyndende fejludvikling.
Konsekvenser for delmål:
Besparelsen vil betyde at det bliver svært at opnå BSU’s delmål ”Forebyggelse i førskolealderen: Flere børn og familiers
vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i almensystemet, således at andelen af 0-18årige med en social sag er
reduceret med 2,5 % i 2017 og med 5 % i 2022”, da problemudviklingen hos børn i begyndende mistrivsel ikke vil blive
stoppet i tide, hvorfor man vil kunne forvente en stigning i antallet af underretninger og dermed antallet af sociale sager.
Andre bemærkninger til forslaget:
[Fx om forslaget modsvares af et udvidelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt.
Angiv dato hvor forslaget har virkning fra, ved evt. udskudt virkning.]
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

12 Børn og Familie

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Nedlæggelse af dagbehandlingstilbud (DASK)

Forslag nr.

BSU-12-06

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget

2020

2021

2022

1.027

1.027

1.027

1.027

-700

-1.027

-1.027

-1.027

327

327

327

-700

-700

-700

-700

-603

-885

-885

-885

Mindre udgift
Delvis udligning af fald i niveautilpasning fra B2018
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget går ud på helt at lukke Dagbehandlings- og skoletilbuddet DASK.
DASK (oprindeligt MARTHE) blev oprettet for ca. 10 år siden, hvor myndighed stod med en række meget udfordrede
skizofrene piger, som ikke kunne rummes i eksisterende tilbud på Bornholm, men som forældrene heller ikke ønskede
anbragt. Tilbuddet er således opstået som en ad hoc løsning i forhold til en konkret gruppe unge, og blev økonomisk
finansieret af den besparelse det gav ikke at anbringe disse piger.. Det er således ikke givet, at der til hver en tid vil
være unge i den målgruppe DASK oprindeligt var tiltænkt og at udgiften til DASK giver en besparelse i anbringelser,
som berettiger udgiften. DASK løser i dag opgaver, som før DASK var elever, der skulle rummes i vores folke- eller
specialskoler.

Delvis udligning af indlagt niveautilpasning
Besparelsen ved at hjemtage familieplejeopgaver har en stigende profil fra 2019 til 2020.
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 blev der indlagt en niveautilpasning på bevilling 12 Børn og Familie, i
lyset af de stigende udgifter, der har været på dette område. Den øgede bevilling i 2018 bliver gradvist reduceret de
følgende år.
Indlagt niveautilpasning med gradvis reduktion
Politiske prioriteringer
Beløb i 1.000 kr. 2018-pl
Beskrivelse
2018
2019
2020
2021
Niveautilpasning på børne- og ungeområdet
14.588
13.069
11.144
8.105
Som en del af spareforslaget indgår at stigningen i besparelsen fra 2019 til 2020 på 0,3 mio. kr. anvendes til at udligne
faldet i niveautilpasningen.
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Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
DASK er et kombineret dagbehandlings- og undervisningstilbud til sårbare børn og unge, der organisatorisk henhører til
Ungdomsskolen. Målgruppen er børn og unge i alderen 13- 18 år, der ikke har kunnet følge et skoletilbud, herunder
specialskoletilbud – ej heller med specialpædagogisk bistand. Målgruppen har typisk en psykiatrisk diagnose, der ligger
til grund for deres vanskeligheder. Tilbuddet har 9 pladser. Myndighed visiterer til tilbuddet efter serviceloven, da der er
tale om dagbehandling, hvor undervisning tilbydes i forbindelse med behandlingen.
Da der er tale om en særligt udsat målgruppe med massive vanskeligheder og forældrene til børnene ofte har
begrænsede forældrekompetencer, er der i de fleste tilfælde andre foranstaltninger knyttet til barnet ud over
indskrivning i DASK. Det er f.eks. praktisk pædagogisk støtte i hjemmet eller ungekonsulent. En konsekvens af
besparelsen vil være, at disse foranstaltninger skal dække støttebehovet hos barnet/den unge med risiko for at
vanskelighederne udvikler sig og at der skal iværksættes mere indgribende foranstaltninger, f.eks. anbringelse.
En nedlæggelse af DASK vil få som konsekvens, at Center for Skole vil skulle tilrettelægge et andet skoletilbud for
denne målgruppe. Eleverne vil skulle undervises enten på en specialskole eller tildeles støtte, der ikke kan holdes inden
for budgetmodellen for 10. kl.-undervisningen. Den ekstra støtte kan ikke beskrives generelt, men vil afhænge af den
konkrete elevs udfordringer. Merudgiften til undervisning af de 9 elever vurderes derfor at kunne variere fra ca. 0,6 mio.
kr. til 1,9 mio. kr. på årsbasis, hvor eleverne som minimum vil skulle have støtte i den overvejende del af undervisningen
og i yderste tilfælde vil skulle have en plads på Heldagsskolen.
Konsekvenser for delmål:
Der er ikke fastsat delmål for 2019.
Andre bemærkninger til forslaget:
Skoleområdet finansierer undervisningsdelen. Besparelsesforslaget vedrører dagbehandlingsdelen, der finansieres af
Børn og Familie.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

12 Børn og Familie

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Administrative omlægninger (center ramme)

Forslag nr.

BSU-12-07

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-235

-235

-235

-235

-235

-235

-235

-235

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget indebærer en reduktion i personaletimer på konto 06 administrationen
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Der vil blive reduceret i den tid, der i dag bruges til at styrke sammenhængskraften i forhold til opgaveløsning for vores
samarbejdsparter internt i Centeret.
Teamet har en controller funktion med fokus på effektive arbejdsrutiner samt høj kvalitet i korrekt registreringer,
vidensdeling, sparring og dokumentation. En reduktion i tid kan medføre, at bl.a. output til økonomiopfølgning udfordres
og at registrering af personaleoplysninger forsinkes i form af forsinket lønudbetaling.
Den administrative medarbejder spiller en afgørende rolle for den gode borgeroplevelse og tiden til servicering af
borgere, vil blive reduceret, i form af længere sagsbehandlings- og svartider.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

12 Børn og Familie

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Reduktion af brugen af metoden inddragende netværksmøder i Myndighed

Forslag nr.

BSU-12-08

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

16.084

16.084

16.084

16.084

- 450

- 450

- 450

- 450

-450

-450

-450

-450

- 430

- 430

- 430

- 430

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
I forbindelse med projektet omkring implementering af elementer af den svenske model på Bornholm fik Myndighed i
2016 tilført budgetmidler til at ansætte en tovholder, der faciliteter afholdelse af inddragende netværksmøder sammen
med sagsbehandleren. Der bliver i dag afholdt inddragende netværksmøder i relevante sager i Myndighed.
Som et led i Barnets Reform er der krav om, at kommunerne sikrer systematisk inddragelse af familie og netværk i
forbindelse med en børnesag. Inddragelse af børn, familie og netværk er et vigtigt led i sagsbehandlingen og bidrager til
at skabe en helhedsorienteret tilgang.
På Bornholm blev det i forbindelse med projektet Fælles børn – fælles ansvar besluttet at anvende metoden inddragende
netværksmøder, der er én af de metoder Socialstyrelsen anbefaler til at sikre inddragelsen. I det inddragende
netværksmøde deltager både det professionelle og det private netværk. Det private netværk kan både være
familiemedlemmer og andre, der har en relation til barnet, f.eks. fodboldtræneren. Metoden medvirker til, at barnet og
forældrene bliver hørt og taget alvorligt og at der sættes fokus på de ressourcer, der er i netværket. Møderne fører til
konkrete aftaler omkring barnet, f.eks. at moster sørger for, at barnet får morgenmad og kommer i skole.
Metoden er omfattende både tidsmæssigt og socialfagligt, f.eks. skal der afholdes samtaler med de enkelte deltagere fra
netværket forinden selve det inddragende netværksmøde afholdes. Anvendelse af metoden forudsætter, at der er en
tovholder, der fungerer som mødeleder og ordstyrer og er ansvarlig for tid og proces. Sagsbehandler deltager i mødet på
lige fod med de øvrige deltagere.
Besparelsen vil forringe inddragelsen af familie og netværk og den helhedsorienterede tilgang til familien i
sagsbehandlingen, da der vil ske en væsentlig reduktion i antallet af inddragende netværksmøder. Kvaliteten i
sagsbehandlingen vil blive forringet. De ressourcer, der er i netværket vil i mindre grad blive bragt i spil og det kan
betyde et øget behov for professionel indsats og bevilling af foranstaltninger.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Barn og forældre vil i ringere grad opleve sig hørt og inddraget i sagsforløbet. Det må forventes at føre til flere klager.
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Konsekvenser for delmål:
Der er ikke fastsat delmål for 2019.
Besparelsen vil have vidtgående konsekvenser for målene om øget inddragelse af familie og netværk og forankring af
metoden inddragende netværksmøder i Myndighed
(Målene blev fastsat ved politisk beslutning om implementeringen af elementer af den svenske model på Bornholm)
Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

12 Børn og Familie

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Reducere serviceniveauet - familiebehandlingen i Familiehuset

Forslag nr.

BSU-12-09

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

- heraf besparelser på løn

2022

2.481

2.481

2.481

2.481

-360

-470

-470

-470

110

110

110

-360

-360

-360

-360

-345

-450

-450

-450

Delvis udligning af fald i niveautilpasning fra B2018
Nettobesparelse

2021

Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget indebærer en reduktion af familie i Familiehuset fra 7 til 5 familier.
Målgruppen i Familiehuset er børn i alderen ufødt til 5 år, der er karakteriseret som ”Børn med væsentlige behov” samt
”Børn i åbenbar risiko”.
I løbet af 2017 har 9 familier været indskrevet i Familiehuset. Familierne er typisk indskrevet i 1-2 år. Når familierne
udskrives fra Familiehuset iværksættes der en anden foranstaltning i familien, dette sker i forhold til indsatstrappen.

Delvis udligning af indlagt niveautilpasning
Besparelsen ved at hjemtage familieplejeopgaver har en stigende profil fra 2019 til 2020.
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 blev der indlagt en niveautilpasning på bevilling 12 Børn og Familie, i
lyset af de stigende udgifter, der har været på dette område. Den øgede bevilling i 2018 bliver gradvist reduceret de
følgende år.
Indlagt niveautilpasning med gradvis reduktion
Politiske prioriteringer
Beløb i 1.000 kr. 2018-pl
Beskrivelse
2018
2019
2020
2021
Niveautilpasning på børne- og ungeområdet
14.588
13.069
11.144
8.105
Som en del af spareforslaget indgår at stigningen i besparelsen fra 2019 til 2020 på 0,1 mio. kr. anvendes til at udligne
faldet i niveautilpasningen.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Familiehuset giver primært behandling som flerfamilie behandling. Det betyder at familierne lærer af hinanden og at
familierne oplever at de alle kan bidrage med noget. Samtidig med, at familierne arbejder i gruppe, arbejdes der også
med familierne enkeltvis. Behandlingen gives samtidig til både barnet og forældrene med henblik på en udvikling af
både barnets og forældrenes kompetencer. Når familierne både arbejder med sig selv, men også øves i at se
forandringer hos andre, styrker det familiernes udvikling.
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En nednormering af familiebehandler vil betyde at indskrevne familier vil blive nedjusteret fra 7 til 5 familier. De sidste
2½ år har der ikke været en ledig plads i Familiehuset, men derimod ventetid. Konsekvensen af at nednormere med en
familiebehandler og derved de reducerede antal pladser vil betyde længere ventetid på behandling for nogle af de
svageste og dårligst fungerende børn og forældre og dermed vil der ske en væsentlig serviceforringelse i forhold til
behandlingsmuligheder. Ligeledes vil muligheden for at yde intensiv familiebehandling allerede fra graviditeten blive
væsentlig reduceret.
Familiehuset er et alternativ til anbringelse og de 7 pladser vurderes at være behovet.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

12 Børn og Familie

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Reduktion af pædagogisk støtte i Børne-Familiehuset

Forslag nr.

BSU-12-10

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

- heraf besparelser på løn

2022

5.356

5.356

5.356

5.356

-360

-470

-470

-470

110

110

110

-360

-360

-360

-360

-345

-450

-450

-450

Delvis udligning af fald i niveautilpasning fra B2018
Nettobesparelse

2021

Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Børne- og Familiehuset er norneret til 22 børn.
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. Den tidligere
vedtagne opnormering fra 8 til 9 socialpædagoger har givet mulighed for at indskrive 2-3 børn ekstra og har dermed
været med til at reducere ventelisten på en plads i Børne- og Familiehuset.
Delvis udligning af indlagt niveautilpasning
Besparelsen ved at hjemtage familieplejeopgaver har en stigende profil fra 2019 til 2020.
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 blev der indlagt en niveautilpasning på bevilling 12 Børn og Familie, i
lyset af de stigende udgifter, der har været på dette område. Den øgede bevilling i 2018 bliver gradvist reduceret de
følgende år.
Indlagt niveautilpasning med gradvis reduktion
Politiske prioriteringer
Beløb i 1.000 kr. 2018-pl
Beskrivelse
2018
2019
2020
2021
Niveautilpasning på børne- og ungeområdet
14.588
13.069
11.144
8.105
Som en del af spareforslaget indgår at stigningen i besparelsen fra 2019 til 2020 på 0,1 mio. kr. anvendes til at udligne
faldet i niveautilpasningen.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
En eventuel nednormering til det oprindelige niveau 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
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støttekorps, og andre midlertidige (og umiddelbart ringere) løsninger, indtil der vil være en ledig plads i Børne- og
Familiehuset.
Der er en åbenbar risiko for, at nogle af børnene i ventelisteperioden kan komme i yderligere fejludvikling
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

12 Børn og Familie

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Reduktion af aktiviteter i Ungehuset

Forslag nr.

BSU-12-11

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Med en reduktion af aktiviteter i Ungehuset, vil de unge ikke længere blive tilbudt aktiviteter i sommerferien og der vil
ikke længere være højtidsaktiviteter jul, påske m.m. Ligeledes vil der i samme grad ikke være mulighed for at tilbyde
kompetencegivende aktiviteter i form af pædagogiske emne der kræver eksterne formidlere. Dette kunne være
misbrugskonsulent, sexolog e.l. Yder mere kan det betyde at de unge ikke længere har fri adgang til træning.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Med en reduktion i aktiviteter, vil Ungehuset miste muligheden for at tilbyde øens udsatte unge de samme muligheder
som andre unge inden for kultur, sport og fritid. Et vigtigt pædagogisk værktøj i at sikre Ungehuset unge trivsel og
sundhed er udflugter til øens kulturtilbud. De unge i udsatte positioner vil ikke længere på lige fod med andre unge være
sikret oplevelser i f.eks. sommerferien. For mange af Ungehusets unge er de aktiviteter Ungehuset tilbyder eneste
oplevelser i gennem deres ungdomsliv, herunder i f.eks. sommerferien.
Ungehusets unge er særdeles oplevelsesfattige og kommer ikke som andre unge med deres forældre på ferie og til
kulturelle oplevelser. De ture Ungehuset tilbyder, er ofte de unges eneste oplevelse. Disse kulturelleoplevelser har et
vigtigt pædagogisk sigte, de bidrager til dannelse og hjælper de unge med at erhverve sig kompetencer i forhold til at
færdes i samfundet. De medvirker endvidere til vigtige pædagogiske observationer i det pædagogiske arbejde.
Aktiviteterne bruges målrettet som motivation i forhold til fastholdelse i skole og beskæftigelse, idet de sikre sunde
omdrejningspunkter, frem for gadelivet. Nogle unge søger ofte kriminalitet og misbrug andre isolation og selvskadende
adfærd i sårbare perioder som sommerferie, jul og andre højtider.
Fysisk træning er en fast del af Ungehuset aktivitetstilbud dette bruges bevist som pædagogisk redskab, med henblik
på at styrke den unges fysiske og psykiske udvikling. Ungehuset unge kan grundet fysiske og psykiske udfordringer
ikke deltage i almindelige fritids og sportsaktiviteter. Det er derfor vigtigt at Ungehuset kan tilbyde de unge træning,
således at de på lige fod med andre unge får adgang til alsidige og sunde idrætstilbud.
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Konsekvenser for delmål:

Målgruppen i Ungehuset er børn, der er karakteriseret som ”Børn med væsentlige behov” samt ”Børn i åbenbar risiko”.
Ungehuset er et alternativ til anbringelse. Ungehuset bruger motion, kulturelle oplevelser/aktiviteter og udflugter
målrettet i arbejdet med målgruppen. Som alternativ til anbringelse er det vigtigt at den pædagogiske indsats bidrager
med og understøtter de behov børn normalt får dækket. Ungehuset opgave er i så høj grad som rammen tillader det, at
kompensere for de sociale og kulturelle behov der ikke opfyldes for vores målgruppe.
Om motion, kultur og fritid er følgende nævnt i de politiske mål:




Målet er at få flest mulige borgere til at dyrke idræt og motion. Det vil sige, at alle borgere på Bornholm
gennem hele livet skal have adgang til alsidige og gode idrætstilbud til at fremme folkesundheden og en
positiv udvikling af det bornholmske samfund.

Antallet af besøgende børn og unge (0-18 år) på øens kulturinstitutioner er steget med 10 % Andelen af børn
og unges brug af øens kulturinstitutioner øges år for år mod 2018. Effektmålingen består af en årlig måling af
besøgsantallet af børn og unge (0-18 år) på et udvalg af øens centrale kulturinstitutioner med udgangspunkt i
besøgstallet i skoleåret 2013 Tallet udgjorde i alt ca. 67.588 inkl. Lejrskoler

Andre bemærkninger til forslaget:
Forslaget vurderes at have fuld gennemslagskraft allerede fra 2019.

25/06/18

37

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

12 Børn og Familie

Center:

Center for Børn og Familie

Emne:

Reduktion i antallet af forældrekompetence/børnepsykologiske undersøgelser

Forslag nr.

BSU-12-12

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

- heraf besparelser på løn

2022

2.546

2.546

2.546

2.546

-550

-630

-630

-630

80

80

80

-550

-550

-550

-550

-530

-610

-610

-610

Delvis udligning af fald i niveautilpasning fra B2018
Nettobesparelse

2021

Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Der nedlægges én psykologstilling på socialområdet i børn og familie.
Delvis udligning af indlagt niveautilpasning
Besparelsen ved at hjemtage familieplejeopgaver har en stigende profil fra 2019 til 2020.
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 blev der indlagt en niveautilpasning på bevilling 12 Børn og Familie, i
lyset af de stigende udgifter, der har været på dette område. Den øgede bevilling i 2018 bliver gradvist reduceret de
følgende år.
Indlagt niveautilpasning med gradvis reduktion
Politiske prioriteringer
Beløb i 1.000 kr. 2018-pl
Beskrivelse
2018
2019
2020
2021
Niveautilpasning på børne- og ungeområdet
14.588
13.069
11.144
8.105
Som en del af spareforslaget indgår at stigning i besparelsen fra 2019 til 2020 på 80.000 kr. anvendes til at udligne
faldet i niveautilpasningen.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Børn og Familie blev opnormeret med én psykologstilling til budget 2018. Dette skete da der var meget lang ventetid på
psykologydelser visiteret fra sagsbehandler. Ventetiden var over 6 mdr. på både behandling og undersøgelser.
Hvis besparelsen gennemføres, må det forventes at ventetiden stiger til sammen niveau igen.
Konsekvenser for delmål:
Da der ikke er opstillet nye mål for 2019, kan dette ikke beskrives.
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Andre bemærkninger til forslaget:
Såfremt denne besparelse gennemføres, vil en del af ydelserne skulle købes eksternt. Selv med det nuværende antal
psykologer købes der allerede en del forældrekompetenceundersøgelser eksternt.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

13 Undervisning

Center:

Center for Skole

Emne:

Nedjustering af pulje til projekter mv.

Forslag nr.

BSU-13-01

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

1.791

1.791

1.791

1.791

-884

-102

-102

-102

-884

-102

-102

-102

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget indebærer at der nedjusteres i forhold til iværksættelse af åben skole- og inklusionsprojekter i skoleåret
2019/20.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
I skoleåret 2019/2020 vil der ikke kunne blive oprettet nye projekter vedr. åben skole og beløbet til inklusionsprojekter vil
blive reduceret fra 250.000 kr. til 116.000 kr.
Derefter, fra og med skoleåret 2020/2021, vil beløbet til projekter vedr. åben skole årligt være reduceret fra 750.000 kr.
til 648.000 kr.
Konsekvenser for delmål:
Undervisningen bliver mindre spændende og mindre varieret med borfald af samarbejdsmulighederne i Åben skole
projekterne og der vil ske en forringelse af udviklingsmulighederne i inklusionsarbejdet.
Andre bemærkninger til forslaget:
Forslaget kan træde i kraft fra 1. januar 2019.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

13 Undervisning

Center:

Center for Skole

Emne:

Udsat implementering af madskoler

Forslag nr.

BSU-13-02

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

1.444

1.950

1.950

1.950

-1.444

-1.950

-1.950

-1.950

-1.444

-1.950

-1.950

-1.950

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
I forbindelse med budget 2018 blev det besluttet at oprette to madskoler.
På kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2017 blev besluttet, at Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen
skulle være madskoler i nævnte rækkefølge.
Det foreslås at implementering af madskoler udsættes.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Implementeringen af de pædagogiske tiltag udskydes. Der vil ikke kunne etableres et madtilbud på de to skoler, før der
er afsat ressourcer til personale i køkkenerne.
Konsekvenser for delmål:
Madskolekonceptet vil ikke kunne indarbejdes i skolens undervisning.
Andre bemærkninger til forslaget:
Anlægsbevillingen fastholdes: 2018: 9,0 mio. kr., 2019: 9,0 mio.kr.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

13 Undervisning

Center:

Center for Skole

Emne:

Fald i antallet af udstedte skolebuskort

Forslag nr.

BSU-13-03

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

3.382

3.382

3.382

3.382

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
I forbindelse med budget 2017 blev budgettet til skolebuskort nedjusteret med 1,0 mio. kr.
I forbindelse med budget 2018 blev der tilført 0,2 mio. kr. til udvidelse af skolebuskortordningen.
Udvidelsen af skolebuskortordningen blev indført pr. 1. august 2017, til trods her for, er der konstateret et mindreforbrug
i 2017.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Ingen
Konsekvenser for delmål:
Ingen
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

Emne:

Hæve klassekvotient i modtagelsesklasserne

Forslag nr.

BSU-13-04

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-385

-661

-661

-661

-385

-661

-661

-661

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
I 2018 tildeles der en takst pr. elev på 12.289 kr. og en holdtakst på 660.752 kr. for hver 9 elever i den ordinære
modtageundervisning. Det foreslås at holdtaksten ændres til at blive udløst for hver 12 elever, elevtaksten fastholdes på
12.289 kr.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Der bliver mindre tid til den enkelte elev.
Konsekvenser for delmål:
I forhold til målet ”Folkeskole for alle”
Forsinket parathed til at indgå i den almene undervisning i folkeskolen.
Andre bemærkninger til forslaget:
Den økonomiske virkning af forslaget kan træde i kraft pr. 1. juni 2019.

25/06/18

43

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

13 Undervisning

Center:

Center for Skole

Emne:

Reduktion af beløbet til materialer mv. til tosprogede elever

Forslag nr.

BSU-13-05

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Der budgetteres med 18.134 kr. pr. tosproget elev pr. 5. september forud for det kommende budgetår, der er udsluset til
almenskolerne. Der forventes at være 196 tosprogede elever pr. 5. september 2018 svarende til 3,6 mio. kr. Det
foreslås at reducere taksbeløbet for materialer mv. til tosprogede elever med 1.232 kr. /elev i 2019 svarende til 250.000
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 delmål:
Det kan frygtes, at 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:
Forslaget kan træde i kraft pr.1. januar 2019
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Børne- og Skoleudvalget

Bevilling:

13 Undervisning

Center:

Center for Skole

Emne:

Samling af ungdomsskoledelens aktiviteter

Forslag nr.

BSU-13-06

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

6.199

6.122

6.113

6.113

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Undervisning på hold forankres i Klemensker, der vil dermed ikke længere være holdundervisning i Rønne og Nexø.
Klubaktiviteterne fokuseres i Rønne og Nexø, klubaktiviteterne i Klemensker nedlægges.
Lokalerne i Klemensker bruges af Ungdomsskolens heltidsundervisning, hvorfor faciliteter til undervisningsaktiviteterne
er til stede.
Som konsekvens af forslaget vil der skulle etableres færre undervisningshold. Det forventes, at der vil opstå
samdriftsfordele i klubdelen samt i forhold til ledelse og administration. Derudover vil der være en
bygningsdriftsbesparelse vedr. ungdomsskolens værkstedsbygning i Nexø på Industrivej 10, hvor driften kan
nedjusteres til tomgang. Den samlede besparelse er beregnet til 500.000 kr./år
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Ungdomsskoledelens undervisningstilbud bruges af et bredt udsnit af unge som møder hinanden på tværs af skoler,
omkring fælles interesser. Disse fællesskaber understøtter de unges relationer. Konsekvensen af at samle hold i
Klemensker, vil være at unge fra hele øen har lang transport til de frivillige undervisningstilbud, hvorfor det er
sandsynligt at færre elever vil gøre brug af tilbuddene.
Ved at lukke klubdelen i Klemensker, vil elever på Nordlandet skulle til Rønne eller Nexø for at deltage i klub.
En besparelse på Ungdomsskoledelen vil endelig betyde færre muligheder for at understøtte folkeskolerne.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Forslaget kan træde i kraft med fuld virkning fra 1. januar 2019.
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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

Forslag nr.

SSU-32-01

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

327

327

327

327

-327

-327

-327

-327

-327

-327

-327

-327

-327

-327

-327

-327

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Tilskuddet til madservice bortfalder på Handicapområdet. Der ydes ikke længere tilskud til prisloftet på mad der pt.
udgør 3.613 kr. pr måned. Fordelt på de botilbud hvor der laves mad, kan besparelsen udmøntes således:
Nexøhusets: Ernæringsassistent nednormeres med 8.5 timer ugentligt. Besparelse: 67.400 kr.
Klintebo: Ernæringsassistent nednormeres med 22 timer om ugen. Besparelse: 170.000 kr.
Røbo: Køkkenfunktionen nednormeres med 10 timer /ugentligt. Besparelse: 89.600 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:

25/06/18

46

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Flytte borgere fra Skovhjælperprojektet til Team Østergade

Forslag nr.

SSU-32-02

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

663

663

663

663

-600

-600

-600

-600

-600

-600

-600

-600

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Skovhjælperprojektet er et beskæftigelsestilbud for syv borgere med udviklingshæmning, der med udgangspunkt i
Klippely i Ekkodalen, varetager opgaver for Naturstyrelsen.
Forslaget er at lukke tilbuddet og tilbyde borgerne et lignende tilbud i regi af Team Østergade/Miljøpedellerne.
Borgerne forventes at kunne rummes indenfor den eksisterende ramme i Team Østergade, idet der er nogle borgere i
Team Østergade som er klar til at komme i beskæftigelse på en almindelig arbejdsplads.
.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Konsekvenserne af lukningen vil være, at borgerne skal skifte til et andet tilbud. Erfaringerne fra flytningen af
Christianshøjprojektet er imidlertid, at det ikke giver nogen betydelige udfordringer. Opgaverne i Team Østergade er
sammenlignelige med de nuværende opgaver som borgerne løser. For Naturstyrelsen vil det have den konsekvens, at
opgaverne som Skovhjælperne har løst ikke længere vil blive løst.
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 Pigeklubben på Klintebo

Forslag nr.

SSU-32-03

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

20.670

20.670

20.670

20.670

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget er at lukke Pigeklubben på Klintebo og spare 50.000 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:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud i Vestergade, Allinge

Forslag nr.

SSU-32-04

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

615

615

615

615

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

-500

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget er at lukke de to åbningsdage i aktivitets- og samværstilbuddet. Driftsomkostningerne på bygningerne spares
og bygningen kan evt. sælges. Borgerne må fremadrettet benytte aktivitets- og samværstilbuddet på Midtpunktet
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Aktivitets- og samværstilbuddet har et på 10-12 borgere i gennemsnit pr. åbningsdag. Det drejer sig om ca. 20 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.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Lukning af værestedstilbuddet Åsen

Forslag nr.

SSU-32-05

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

44

44

44

44

-44

-44

-44

-44

-44

-44

-44

-44

-41

-41

-41

-41

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Åsen er et værested, som fortrinsvis bliver brugt af folkepensionister, der driver stedet på frivillig basis. Stedet benyttes
dog også i mindre omfang af socialpsykiatriens brugere. Aktiviteterne er undervisning i engelsk, hobbyarbejde m.m.
men også samvær, med fællesspisning en gang månedligt. Der er tilknyttet 4 medarbejdertimer ugentligt.
Caféen er kernen på Åsen 13. Det er her beslutningerne tages. Det er de frivillige, som bruger cafeen, der også køber
ind, tager sig af rengøringen og passer cafeen.
Mellem 33 – 42 borgere bliver berørt af lukningen hvor der i gennemsnit kommer 16 borgere pr. åbningsdag.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Borgerne må forventes at gøre brug af de øvrige tilbud der er i området.
De borgere der er tilknyttet socialpsykiatrien må fremover benytte Fontænehuset.
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:

Kommandanthøjen - nednormering af medarbejdertimer ved ændret planlægning (fjernelse af
mellemtimer) – 33 timer pr. uge

Forslag nr.

SSU-32-06

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

11.872

11.872

11.872

11.872

-343

-343

-343

-343

-343

-343

-343

-343

-343

-343

-343

-343

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

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

25/06/18

51

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2019-2022

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
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:

Opsige driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten

Forslag nr.

SSU-32-07

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

1.049

1.049

1.049

1.049

-1.049

-1.049

-1.049

-1.049

-1.049

-1.049

-1.049

-1.049

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

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.
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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 bostøtte.
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:

Pædagogisk ledsagelse på botilbud

Forslag nr.

SSU-32-08

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

671

671

671

671

-671

-671

-671

-671

-671

-671

-671

-671

-671

-671

-671

-671

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Botilbuddene har et samlet budget 671.000 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 253.000 kr.
− Røbo 69.000 kr.
− Klintebo 145.000 kr.
− Stenbanen 86.800 kr.
Gartnerparken 117.200 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.
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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.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
Botilbuddene varetager den enkelte beboers behov og der arbejdes med at tilbyde kvalitet og selvbestemmelse i de
enkelte behov og dagligdags gøremål. Ledsagerpuljen er der hvor den enkelte beboer har mulighed for at få nogle
oplevelser i livet som rækker ud over hverdagen og er med til at højne livskvaliteten.
Ledsagerpuljen bliver flittigt benyttet at beboerne som en mulighed for at komme til at deltage i det samfund de også er
en del af, samtidig med at timerne bliver brugt til at komme på familiebesøg.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Reducere feriepulje for borgere på botilbud

Forslag nr.

SSU-32-09

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

813

813

813

813

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Der er afsat 0,8 mio. kr. til at borgere på botilbud kan holde ferie op til fem dage om året. Puljen blev lavet på baggrund
af et estimat af hvor mange borgere der ønskede at holde ferie.
Det har vist sig at der efterspørges mindre ferie end det estimerede og derfor kan puljen reduceres med 300.000 kr.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Forslaget kan gennemføres uden servicemæssige konsekvenser.
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:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Reducere pulje til PAU- og Pædagogstuderende i praktik

Forslag nr.

SSU-32-10

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

1.416

1.416

1.416

1.416

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Der er afsat 1,4 mio. kr. til at finansiere omkostningerne forbundet med at have PAU- og pædagogstuderende i praktik,
som kan reduceres med 300.000 kr. i forlængelse af de seneste års ændringer af PAU-uddannelsen, hvor der kun sker
optag hvert andet år.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Forslaget kan gennemføres uden servicemæssige konsekvenser.
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:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Reduktion i personaletimer på Botilbuddene Klintebo

Forslag nr.

SSU-32-11

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

29.398

29.398

29.398

29.398

-120

-120

-120

-120

-120

-120

-120

-120

-120

-120

-120

-120

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Reduktion i ydertimer i de 4 botilbud.
Stjernehuset – 35.000 kr. Reduktion af aftenvagten 0,5 time.
Langhuset – 25.000 kr. 1 time lørdag og 1 time søndag.
Havehuset – 35.000 kr. mandag-onsdag 1 time i dagtimerne. Samt 1 time lørdag og 1 time søndag hver 4.uge i
dagvagten.
Kridthuset – 25.000 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:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Reduktion i planlægningstid på Strøby/Skovlyst

Forslag nr.

SSU-32-12

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

5.422

5.422

5.422

5.422

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

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:

Reduktion i timer i Botilbuddet Stjernehuset, Klintebo

Forslag nr.

SSU-32-13

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

7.015

7.015

7.015

7.015

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

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:

Røbo – reduktion i aften og weekendtimer

Forslag nr.

SSU-32-14

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

8.732

8.732

8.732

8.732

-144

-144

-144

-144

-144

-144

-144

-144

-144

-144

-144

-144

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

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 kl. 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
alarmknap, 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:
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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:

Stenbanen - reduktion af ydertimer i gruppe 3+4

Forslag nr.

SSU-32-15

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget

2020

2021

2022

11.989

11.989

11.989

11.989

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

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

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Der reduceres i personaletimer i to af grupperne på Botilbuddet Stenbanen.
50.000 kr. spares på 5 timers bemanding pr. uge i aftentimerne i gruppe 3.
250.000 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
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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:

Tidligere og hyppigere opfølgning på bostøtte i eget hjem efter Servicelovens § 85

Forslag nr.

SSU-32-16

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

15.300

15.300

15.300

15.300

-750

-750

-750

-750

-750

-750

-750

-750

-750

-750

-750

-750

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget er at ændre opfølgningsintervallet fra én gang årligt til hvert halve år og tilrettes desuden fortsat tre måneder
efter bevilling.
Besparelsen er estimeret på baggrund af en gennemgang af de aktuelle sager, hvor det anslås at en tidligere og
hyppigere opfølgning vil være relevant for mere end halvdelen af borgerne. ’
Den ekstra opfølgningssamtale og forberedelsen inkluderes i den tid bostøtte-medarbejderen allerede har til rådighed
som en del af borgerens bevilling og kan således leveres af bostøtte-medarbejderne inden for den eksisterende
budgetramme. For myndighedssagsbehandlerne er der tale om en øget opfølgningskadence, der er mulig efter en lang
sygemelding er afsluttet.
Gevinsten ved en tidligere og hyppigere opfølgning er, at borgere der har draget nytte af den pædagogiske støtte kan
afsluttes tidligere eller at deres støttebehov kan tilpasses og målrettes hyppigere.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Der vurderes ikke at være negative servicemæssige konsekvenser, idet opfølgningsintervallet på seks måneder stadig
er af en betydelig varighed, der giver tid til en god pædagogisk indsats.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:

Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2019
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

32 Psykiatri og Handicap

Center:

Center for Psykiatri og Handicap

Emne:

Tilbagerulle midler til aktivitetstimer på Nexøhuset og Gartnerparken

Forslag nr.

SSU-32-17

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

325

325

325

325

-325

-325

-325

-325

-325

-325

-325

-325

-325

-325

-325

-325

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
I budget 2017 fik de to tilbud Gartnerparken og Nexøhuset tilført 400.000 kr. hvert sted, til aktiviteter i dagtimerne,
svarende til 35 timer hvert sted. Det foreslås at reducere med ca. 15 timer hvert sted, svarende til totalt 325.000 kr.
Begrundelsen var, at en stigende andel af beboerne på Gartnerparken ikke længere har forudsætningerne for gå på
arbejde/aktivitet- og samvær. På Nexøhuset var begrundelsen, at tilbuddet varetager hele døgnets aktiviteter for
beboerne og at det pga. en stigende plejetyngde ikke længere var muligt at nå ret mange aktiviteter med beboerne.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Konsekvensen af at tilbagerulle midlerne er, at beboerne i større omfang vil være alene eller uden aktivitet i de
fællesfaciliteter der er på de to tilbud. Det må forventes at det kan give et hurtigere/tidligere funktionsevnetab for de
berørte beboere. Det betyder på længere sigt at beboernes behov for anden pædagogisk støtte eller pleje og omsorg
kan stige.
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:

Tilbagerulle weekendåbent på Midtpunktet

Forslag nr.

SSU-32-18

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

9.049

9.049

9.049

9.049

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
I forbindelse med budgettet for 2018 blev der efter nogle år med lukket i weekenderne afsat 250.000 kr. til at holde
åbent på Midtpunktet lørdage og på helligdage, som er et socialpsykiatrisk aktivitets- og samværstilbud.
Forslaget er at tilbagerulle dette og igen holde lukket i weekenden og på helligdage.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Konsekvensen er at borgerne ikke har noget tilbud om samvær og spisning i weekenden og på helligdage. Risikoen er
øget isolation og ensomhed for de borgere som ikke kan opsøge andre fællesskaber.
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:

Ændring/reduktion af aktivitet i Kulturhuset

Forslag nr.

SSU-32-19

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

764

764

764

764

-402

-402

-402

-402

-402

-402

-402

-402

-327

-327

-327

-327

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Kulturhuset Vennepunktet, Østergade 54 fungerer både som samværstilbud i dagtimerne samt mødested omkring
kulturelle aktiviteter to ugentlige aftener. Målgruppen er alle øens udviklingshæmmede borgere.
Samværsdelen bemandes primært med Støttegruppens medarbejdere i forhold til interessefelter omkring IT-café, Åben
Rådgivning, læring i gruppeforløb, bemanding omkring spisning i Caféen etc. og er medvirkende til at en stor gruppe
borgere der bor i eget hjem, klarer sig med meget lidt individuel støtte.
De kulturelle aktiviteter to af ugens aftener kan reduceres (eller bortfalde) ved dels at opfordre Aftenskolen for
Specialundervisning til at oprette hold i kreativt værksted i vinterhalvåret og cykeltræning i sommerhalvåret. Forskellen
er at der er brugerbetaling til lønudgifter for Aftenskolens aktiviteter.
Derudover kan det nu ugentlige åbne arrangement torsdage indskrænkes til en månedlig aften (eller lukkes) for brugere
af samværstilbuddet. Bemandingen af Kulturhuset består af en kulturhusmedarbejder samt frivillige og kan reduceres
med en 25 timers stilling som kulturhusmedarbejder.
Samværsdelen kan køre videre med få støttetimer fra støttegruppen suppleret med Team Østergade og frivillige.
Aktivitetsbudgettet kan beskæres, men ikke bortfalde, idet drift af samværsdelen, IT-café, Åben Rådgivning,
køkkenfunktion og lignende bør opretholdes hvis man skal undgå at efterspørgslen på individuel støtte stiger, og
støttekapaciteten skal holdes på det nuværende niveau.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Konsekvensen af at reducere eller lukke den del af Kulturhuset der arrangerer aktiviteter samt kulturarrangementer 2
ugentlige aftener, vil berøre både borgere der modtager individuel støtte, samt brugerne på botilbud for
udviklingshæmmede. Deres mulighed for at dyrke socialt samvær med ligestillede udenfor eget hjem og botilbud vil
bortfalde/reduceres og de må henvises til at opsøge øens kulturinstitutioner på lige fod med øens øvrige borgere.
Konsekvenser for delmål:
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Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Bortfald af kørselsordning til tandlæge

Forslag nr.

SSU-33-01

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-103

-103

-103

-103

-103

-103

-103

-103

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

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:
Som udgangspunkt er det ønskeligt at forældre følger deres børn til tandlæge, da dette betyder at dialogen mellem
tandplejen og hjemmet lettes til gavn for samarbejdet og det enkelte barns tandsundhed. Bortfald af kørselsordningen
vil betyde at forældre selv skal følge deres børn til tandlæge.
For tandplejen vil der være risiko for, at det vil blive sværere at få brugt tiderne midt på dagen med en mere ineffektiv
klinikdrift til følge. Omvendt betyder det ofte, at børn som kommer på klinikken uden forældre, må have ekstra tider fordi
forældrene ikke er med til at give samtykke til den videre behandling, noget som også giver en mere ineffektiv klinikdrift.
Man kan frygte, 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:

Personalereduktion i tandplejen

Forslag nr.

SSU-33-02

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-325

-325

-325

-325

-325

-325

-325

-325

-325

-325

-325

-325

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Personalereduktion:
Svarende til en fuldtids klinikassistentstilling eller til reduktion i såvel klinikassistent- som tandlægetimer.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Tandplejen har løbende reduceret i personaletimer hen over de sidste år. Dette har været uproblematisk fordi
børnetallet har været faldende. Der er desuden blevet effektiviseret på flere områder således at det hidtidige
serviceniveau har kunnet opretholdes.
De seneste to år har antallet af brugere i tandplejen været konstant, dette betyder at en yderligere reduktion af
personale vil bevirke, at der vil blive længere tid imellem undersøgelses- og profylaksebesøg hos tandplejen.
En personalereduktion i tandplejen vil altså have indvirkning på serviceniveauet i form af længere indkaldeintervaller
med risiko for en negativ effekt på tandsundheden.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Personalereduktion i Genoptræningen

Forslag nr.

SSU-33-03

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-428

-428

-428

-428

-428

-428

-428

-428

-428

-428

-428

-428

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Personalereduktion på én fuldtidsstilling på Servicelovens område, vil have betydning for serviceniveauet og berøre
både genoptræning efter serviceloven og den rehabiliterende organisation.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven skal revideres. I dag skal ydelser
leveres indenfor 10 hverdage, dette vil ikke være muligt fremadrette.
Hurtig og effektiv genoptræning efter et sygdomsforløb eller en ulykke er afgørende for, at man som borger kan genvinde
funktionsevnen. Det betyder, at man som borger hurtigere kan blive rask og vende tilbage til sit normale liv.
Rehabilitering af ældre borgere i tæt samarbejde med sosu-medarbejderne har betydning for hvor meget hjemmehjælp
borgerne har behov for. De tværfaglige rehabiliteringsmøder afføder vurderings- og vejledningsopgaver som der fremover
ligeledes vil blive længere leveringstid på, dette har konsekvens for borgerens rehabilitering og dermed kommunens økonomi.

Konsekvenser for andre centre:
Rehabilitering udføres i et samarbejde mellem borger og de faggrupper der kan bidrage til at borgeren genvinder og
fastholder sin funktionsevne. Ergoterapeuter og fysioterapeuter deltager i DTR møder, udfører vurderings- og
vejledningsopgaver, samt bidrager til borgerens samlede rehabilitering. Personalereduktion vil både påvirke
ydelsesniveau og ventetid.
For borgere på arbejdsmarkedet er ventetiden en vigtig faktor for tilbagevenden til job. Uhensigtsmæssig lang ventetid
har konsekvenser både for borger, borgers arbejdsplads og kommune. For borgers arbejdsplads 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:
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Andre bemærkninger til forslaget:
Finansloven for 2018 indfører ventetids garanti på opstart af genoptræning efter sundhedsloven indenfor 5 hverdage.
Kan BRK ikke opfylde dette har patienten ret til frit at vælge genoptræning hos en privat leverandør.
Frit valg af genoptræning skal sikre, at borgere kan vælge et tilbud fra en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan
tilbyde opstart af genoptræningen senest 5 hverdage efter udskrivningsdatoen.
For at kunne tilbyde sundhedslovs genoptræning indenfor 5 hverdage vil konsekvensen af den foreliggende besparelse
blive en omfordeling af ressourcer mellem serviceloven § 86 og sundhedsloven § 140.
I 2017 var ventetiden i gennemsnit 9,45 dage. Der skal en yderligere reduktion på 50 % til, for at opfylde de nye lovkrav
fra 1. juli 2018. Det betyder at genoptræning efter sundhedsloven ikke kan bære personalereduktion, og at besparelsen
derfor vil blive udmøntet på både genoptræning efter serviceloven og den rehabiliterende organisation, hvor ergo.- og
fysioterapeuter har en vigtig rolle.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Besparelse på leverandøraftale på kropsbårne hjælpemidler

Forslag nr.

SSU-33-04

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-77

-77

-77

-77

-77

-77

-77

-77

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Der er forventes indgået leverandøraftale på området for urologi i løbet af 2018 eller 2019. Der 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.
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 besparelsen kan være svær at holde.
Derudover er udbudsprocesserne efterhånden så omfattende og vi oplever, at udbud bliver annulleret. Vi ved derfor
ikke på nuværende tidspunkt, hvor stor en økonomisk gevinst der reelt kan blive tale om.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:

Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2019
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Mindre lagerbeholdning på genbrugshjælpemidler

Forslag nr.

SSU-33-05

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Lagerbeholdningen på standard genbrugshjælpemidler kan evt. begrænses. Dette vil medføre, at der kun købes
hjælpemidler hjem, når et genbrugshjælpemiddel er bevilget og muligheden for at hente et brugt hjælpemiddel retur til
genbrug er afklaret.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
En mindre lagerbeholdning på standard genbrugshjælpemidler vil betyde, at denne type hjælpemidler ikke altid vil
forefindes på lager og dermed ikke kan udlånes til borgerne med kort tidsfrist. Der vil være øget ventetid, idet der enten
skal afventes at få et brugt hjælpemiddel retur til hjælpemiddellageret, inkl. klargøring af dette, eller der skal bestilles et
nyt produkt hjem fra leverandør.
Hidtidig praksis har været en prioritering af udkørsler af hjælpemidler indenfor kort tid, for at sikre at borgere har de
nødvendige hjælpemidler hurtigst muligt med henblik på at afhjælpe borgernes funktionsnedsættelser.
Hidtidig praksis er også målrettet en direkte understøttelse af ’hurtig levering’ af flg. hjælpemiddelkategorier:
•
•
•
•

Midlertidige udlån af hjælpemidler fra Bornholms Hospital. En begrænsning af lagerbeholdningen kan evt.
medføre at vi ikke kan overholde nuværende samarbejdsaftale med Region Hovedstaden. Det kan i værste
fald også medføre flere liggedage på hospitalet.
APV-hjælpemidler til medarbejdere i BRK, så de har et forsvarligt arbejdsmiljø
Rehabiliterings-hjælpemidler, som understøtter Den Rehabiliterende Organisation. Herunder skal
opmærksomheden henledes på at rehabiliteringsforløb er af kortere varighed og derfor er det vigtigt med
hjælpemidler fra opstart af et forløb.
Velfærdsteknologiske løsninger

Det skal endvidere tilføjes, at den nuværende lagerbeholdning gør ’dag til dag’ levering mulig og repræsenterer
mulighed for at tage individuelle hensyn til borgere, da alle personer er forskellige i højde, drøjde og funktionsniveau. En
begrænsning af nuværende lagerbeholdning vil begrænse denne fleksibilitet. Hvis der først bestilles hjælpemidler hjem
når bevilling foreligger, vil borgerne også opleve lang ventetid på individuelle løsninger.
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Derudover vil en mindre lagerbeholdning af genbrugshjælpemidler formentlig også medføre en ineffektiv drift på
fragtopgaverne, idet det vil blive svært at kunne lave en samlet levering af flere hjælpemidler til samme borger.
Afslutningsvis skal der også peges på at hidtidig praksis har været at prioritere gode genbrugsegnede hjælpemidler
med en lang levetid og med mange genudlån af samme hjælpemiddel. Dette indgår også som en strategi i
Hjælpemidler i forhold til Bright Green Island tankegangen i Bornholms Regionskommune.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Bortfald af dobbeltbevilling på inkontinensområdet

Forslag nr.

SSU-33-06

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Borgere med inkontinens har indtil nu haft mulighed for både at have bevilling på bleer og katetre. Dette niveau kan
strammes op, så borgerne kun har mulighed for bevilling af enten bleer eller katetre.
Derudover kan serviceniveauet på bleer strammes yderligere op, ved at borgere med inkontinens henvises til selv at
anskaffe den mindste type ble, da denne type ble, i de fleste tilfælde, vil kunne erstattes af et almindeligt hygiejnebind.
Udgift til denne type ble var på kr. 50.000 i 2017.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Denne besparelse vil have konsekvenser i form af serviceforringelser, idet borgerne selv vil skulle finansiere evt. ble,
hvis de er nervøse for at deres kateter ikke holder tæt. Omvendt vil borgere evt. selv skulle finansiere engangskateter,
som bruges i særlige anledninger, hvor de ikke synes en ble er nok, fx i forbindelse med familiefester.
Der vil altid være behov for individuelle vurderinger, idet borgere af særlige helbredsmæssige årsager kan have behov
for bevilling på både bleer og katetre. Derfor er besparelse på området usikker.
Borgere der indtil nu har fået bevilget den mindste type ble, vil blive henvist til selv at anskaffe denne eller en erstatning
for den. Dette vil for borgerne opfattes som en serviceforringelse.
Det skal derudover tilføjes, at det for mange borgere kan være svært at acceptere behov for og dermed også at søge
om hjælpemidler til inkontinens. Det kan derfor have psykiske konsekvenser for borgerne, hvis de har begrænsede
valgmuligheder.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Opstramning på ortopædisk fodtøj og fodindlæg

Forslag nr.

SSU-33-07

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
På området for ortopædisk fodtøj og fodindlæg har hjælpemiddelafdelingen hidtil accepteret privatpraktiserende lægers
vurdering af kriterier for berettigelse til ortopædisk fodtøj og fodindlæg. Fremover kan det være et krav at borgerne skal
vurderes af ortopædkirurg på Bornholms Hospital med henblik på bevillingsgrundlag i forhold til disse hjælpemidler,
herunder skal ortopædkirurg forespørges om borgere er berettiget jf. kriterier i hjælpemiddellovgivningen.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Denne besparelse vil have konsekvenser i form af serviceforringelser for borgerne. Der er på nuværende tidspunkt
ventetid i op til 2 måneder på at komme til ortopædkirurg på Bornholms Hospital. Derudover kan der gå tid med at
indhente oplysninger til behandling af sagen, derefter skal der tages afstøbning til ortopædisk fodtøj eller fodindlæg ved
bandagist og til slut skal fodtøj eller indlæg udformes, afprøves og udleveres. I værste fald vil ventetid på færdigt fodtøj
og fodindlæg være 8-12 måneder. Indtil videre har hjælpemiddelafdelingen valgt at tage udgangspunkt i borgernes
egne privatpraktiserende lægers vurdering, netop for at undgå lang vurderings- og sagsbehandlingstid.
Denne besparelse kan især have konsekvenser for borgere med akut behov for fodtøj eller fodindlæg, fx
diabetespatienter, som kan komme i klemme, hvis der bliver længere ventetid end på nuværende tidspunkt. Derudover
skal opmærksomheden henledes på, at længere ventetid kan medføre at borgerne helt undlader at erhverve sig
nødvendigt ortopædisk fodtøj eller fodindlæg.
Der er på nuværende tidspunkt ventetid på to måneder på at komme til ortopædkirurg på Bornholms Hospital. Denne
ventetid kan evt. blive endnu længere, såfremt vi begynder at henvise alle borgere, der søger fodtøj og fodindlæg, til
vurdering hos ortopædkirurg.
På dette område er der en politisk fastsat sagsbehandlingsfrist på 8 uger. Med evt. ny praksis vil
hjælpemiddelafdelingen på ingen måde kunne overholde denne sagsbehandlingsfrist.
Besparelse på området er usikker, idet der kun er tale om et skøn over antallet af sager, hvortil der evt. ikke er
bevillingsgrundlag jf. ortopædkirurgs vurdering.
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Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne: Servicelovens § 117, individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi
Forslag nr.

SSU-33-08

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Servicelovens § 117, omhandler mulighed for at yde hjælp til individuel befordring. På nuværende tidspunkt benyttes
bestemmelsen til at yde hjælp til kørsel af borgere til vederlagsfri fysioterapi. Der er tale om en kan-bestemmelse og
ikke en skal-bestemmelse, hvor kommunen er forpligtet til at yde hjælpen. Vi kan derfor i Bornholms Regionskommune
beslutte ikke at yde hjælp efter denne bestemmelse.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Social og sundhedsudvalget har besluttet, at denne bestemmelse skal benyttes i forbindelse med borgernes kørsler til
vederlagsfri fysioterapi. Hvis disse borgere ikke længere får hjælp til disse kørsler, vil de enten selv skulle finansiere
dette eller tilbud skal gives efter anden bestemmelse, fx HandyBAT kørselsordningen. Borgere der får bevilget
vederlagsfri fysioterapi er borgere, der på grund af en varigt nedsat funktionsevne har behov for befordring med
individuelle transportmidler og dermed ikke er i stand til at bruge offentlig transport.
Primo april var der tilmeldt 46 borgere til kørsel efter servicelovens § 117. Ca. 1/3 af brugerne kører 2 gange ugentligt
og resten 1 gang ugentligt.
Når der er bevilget kørsel i henhold til servicelovens § 117 er der ikke begrænsning på antal ture. Hvis der er bevilget
kørsel med HandyBAT, er der mulighed for 104 enkeltture pr. kalenderår. 104 enkeltture svarer til en kørsel ud og hjem
pr. uge pr. år i gennemsnit og der er derfor ikke mange ture tilbage til andre formål.
Derudover er kørslerne i henhold til servicelovens § 117 billigere for borgerne end med HandyBAT. Ved HandyBAT
betaler borgerne kr. 2,60 pr. km. Der betales for det antal km der er kørt, dog altid for minimum 10 km pr. tur. I
forbindelse med kørsler efter servicelovens § 117 koster det borgerne kr. 1,94 pr. km og der betales kun for de km, der
er udover de første 10 km.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
Såfremt forslaget vedtages, medfører det en merudgift til HandyBAT under Center for Ældre.

25/06/18

81

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Aktivitetstilpasning på Sygeplejedepotet

Forslag nr.

SSU-33-09

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Der har i de seneste år været et mindre forbrug på sygeplejedepoterne og derfor kan denne besparelse gennemføres
uden store konsekvenser.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Der er umiddelbart ingen konsekvenser i forhold til denne besparelse. Det kan dog være svært at vurdere omfanget af
udgifterne til sygeplejeartikler, da dette er afhængigt af omfanget af borgernes sygdoms- og plejeforløb, herunder afledt
behov for sygeplejeartikler.
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:

Stop for indkøb til den Velfærdsteknologiske udstilling

Forslag nr.

SSU-33-10

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-55

-55

-55

-55

-55

-55

-55

-55

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Der er i Hjælpemidlers budget afsat kr. 55.000 årligt til supplering af den velfærdsteknologiske udstilling i Bornholms
Regionskommune. Beløbet er afsat til supplering af udstillingen med nye produkter og til finansiering af evt.
abonnementer på elektroniske løsninger, fx GPS-systemer.
Udstillingen er et tilbud til borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere, men er ikke en opgave der skal løses.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Denne årlige udgift vil ikke medføre direkte serviceforringelser i forhold til borgerne, men det vil ikke blive muligt at
supplere udstillingen med nye og relevante produkter, som derfor heller ikke vil kunne fremvises i forbindelse med
besøg i udstillingen fra borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Udstillingen er grundlag for årlige besøg fra
både interne og eksterne samarbejdspartnere, hvilket giver anledning til at blive ajourført i forhold til
velfærdsteknologiske løsninger, mulighed for afprøvning og evt. udlån af produkterne.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Personalereduktion, Kommunikationscenteret

Forslag nr.

SSU-33-11

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-53

-53

-53

-53

-53

-53

-53

-53

-53

-53

-53

-53

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Køb af ekstern supervision og bistand på området:
Kommunikationscentret løser opgaver indenfor nedenstående område. I nogle tilfælde er vi imidlertid nødt til at få
supervision og indhente ekspertviden for at kunne løfte opgaven. Vi har således købt supervision fra udenøs
konsulenter. Dette har medført at vi ofte har kunnet løfte opgaverne her på Bornholm.
Kompenserende specialundervisning. DVS forløb i forhold til voksne med erhvervede eller medfødt
funktionsnedsættelser(synsnedsættelse, særligt tilrettelagt undervisning, undervisning i tekniske hjælpemidler til både
børn og voksne, hjerneskadede, voksne medhørevanskeligheder, talevanskeligheder, Ressourcevejen, ordblinde/læse-,
skrive- og matematikvanskeligheder).
Baggrund
Kommunikationscentret (KC) yder kompenserende specialundervisning til borgere med erhvervede eller medfødte
funktionsnedsættelser indenfor områderne: Syn-, høre- og tale/ stemmevanskeligheder, hjerneskade, ordblinde/læse-,
skrive- og matematikvanskeligheder. Kommunikationscentret yder ligeledes særligt tilrettelagt undervisning,
undervisning i brug af tekniske hjælpemidler samt Ressourcevejen. Kommunikationscentret har fokus på, at borgere
med funktionsvanskeligheder kan bevare, stabilisere og udbygge deres færdigheder, jf. Lov om specialundervisning for
voksne.
Kommunikationscentret bidrager endvidere i stadig stigende grad i forbindelse med kommunale rehabiliteringsforløb.
Kommunikationscentret har fokus på at kunne leve op til de lovgivningsmæssige forpligtigelser på området og samtidig
medvirke til, at Bornholms Regionskommune lever op til kriterierne indenfor den rehabiliterende organisation og
Bornholms udviklingsstrategi ”Et godt og aktivt liv for alle”.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
KC er en specialistenhed, hvor de fleste af medarbejderne løser opgaver på flere fagområder.
En reduktion af muligheden for køb af bistand i forbindelse med komplicerede borgerforløb vil betyde at vi ikke vil have
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mulighed for at håndtere disse forløb. Det vil være forløb med borgere som har et sjældent eller komplekst handicap

Konsekvenser for delmål:
•
Erhverv og beskæftigelse: Risiko for at skulle købe hele ydelsen og ikke delydelsen i forbindelse med
rehabiliteringsforløb på den anden side af vandet fastholdelse på arbejdspladsen mv.
•
Ældre: Risiko for at skulle købe hele ydelser i forbindelse med rehabilitering, undervisning og rådgivning af
borgere samt supervision og rådgivning til plejepersonale.
•
Sundhed: Risiko for at skulle købe hele ydelser i forbindelse med komplekse sager
•
At Brks samlede tilbud inden for det specialiserede område bliver forringet.
Andre bemærkninger til forslaget:
Aktiviteten på Kommunikationscentret har gennem de seneste år været markant stigende uden tilførsel af
ekstraressourcer.
På baggrund af denne stigning fik området derfor tilført 250.000 kr. i 2017. Samtidig med dette blev det besluttet at
indføre en takst for ydelserne på beskæftigelsesområdet.
Indsatsen skulle være med til at sikre, at BRK fortsat kan leve op til gældende lovgivning/vejledning på området.
En besparelse vil i høj grad være med til at underminere den tidligere politisk bestemte indsats.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Reduktion af lægetimer i stofmisbrugsbehandlingen

Forslag nr.

SSU-33-12

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget

350

350

350

350

Mindre udgift

-70

-70

-70

-70

-70

-70

-70

-70

-70

-70

-70

-70

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
20 pct. reduktion af lægetimer til varetagelse af substitutionsbehandling.
Lægetimer i Stofbehandlingen er primært målrettet varetagelsen af ordination af substitutionsbehandling samt
opfølgning på substitutionsbehandling ved nye henvendelser og ved opfølgning på borgere der er indskrevet i
substitutionsbehandling på ubestemt tid. Konsultation ved lægen i stofbehandlingen er også et tilbud til øvrige borgere
der indskrives i stofbehandling uden behov for substitutionsmedicin.
I forbindelse med ansættelse af ny læge i stillingen er det muligt at reduceret antallet af timer.
Det kan lade sig gøre da den afgående læge har haft betalt en del af sin transporttid mellem bopæl i Malmø og
stofbehandlingen.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
Virkningen af forslaget er gældende fra 1. januar 2019
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Reduktion af lægetimer i Åben Alkohol Rådgivning

Forslag nr.

SSU-33-13

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget

160

160

160

160

Mindre udgift

-35

-35

-35

-35

-35

-35

-35

-35

-35

-35

-35

-35

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Ca. 20 pct. reduktion af lægetimer til Åben Alkohol Rådgivningen.
Åben Alkohol Rådgivning er en ambulant indsats der skal ses i sammenhæng med de øvrige behandlingsindsatser der
er i Alkoholbehandlingen. Åben Alkohol Rådgivning er overvejende et tilbud der benyttes af de borgere der har brug for
medicinsk støtte, blandt andet i forbindelse med afrusning.
Åben Alkohol Rådgivning er et tilbud, hvor man kan møde op uden forudgående aftale 2 gange ugentlig. Der er læge
tilsted i åbningstiden for Åben Alkoholrådgivning og afrusning 1 gang ugentlig i 4 timer.
Forslaget er, at lægetimerne i Alkoholbehandlingen reduceres med ca 20 %. Det betyder at lægen fortsat er tilstede 1
gang ugentlig men i kortere tid.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
Lægen i Alkoholbehandlingen er fastansat og vil derfor skulle opsiges i stillingen for at kunne ændre på ansættelsen.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Personalereduktion i misbrug

Forslag nr.

SSU-33-14

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

5.300

5.300

5.300

5.300

-172

-172

-172

-172

-172

-172

-172

-172

-172

-172

-172

-172

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Reduktion af medarbejdertimer med 15-17 timer.
Misbrugsområdet har de seneste år fundet en stor del af sine besparelser i budgetterne til døgnbehandling. Hvis
Bornholms Regionskommune fortsat vil kunne tilbyde denne behandlingsform, kan det ikke anbefales at reducere
budgetterne til døgnbehandling yderligere.
Det betyder at besparelsen skal findes ved at reducere i driften af Misbrugsområdet, det vil sige i driften af den
ambulante Stof- og alkoholbehandling, Støtte Kontakt Person ordningen (SKP) og Værestedet. Vurdering er, at der skal
findes besparelse svarende til ca. 15 medarbejderne timer for at kunne levere de nødvendige besparelser.

*Døgnbehandling er et nødvendigt led, hvis der samlet set skal kunne ydes effektiv behandling til særligt vanskeligt
stillede klienter, som ofte skal have ”starthjælp” i døgnregi for at komme i gang med mere langsigtet ambulant
behandling (herunder også dagbehandling).
Døgnbehandling bør indgå som en specialfunktion under det samlede stof- og alkoholbehandlingssystem, der anvendes
når det ambulante system har brug for særlige opgaveløsninger, hvor særlige behandlingsopgaver/klienter varetages af
døgninstitutionen, medens ambulant behandling og herunder dagbehandling tager sig af hovedstrømmen af klienter.
De særligt vanskeligt stillede stof- og alkoholmisbrugere er kendetegnet ved kombinationer af følgende:
• klienter med svær og/eller langvarig afhængighed
• klienter med dobbelt belastning (foruden stof- og alkoholproblemer også psykiske lidelser)
• sociale problemer (arbejds- og boligmæssigt)
• manglende social stabilitet
• ressourcesvagt socialt netværk
• børnefamilier hvor en/begge forældre har svært ved at komme i behandling (typisk grundet dobbelt belastning) eller
hvor det er vanskeligt at bedømme forældreevnen og børnenes funktion og trivsel under ambulant behandling.
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Kilde: Sundhedsstyrelsen 2008 ”Kvalitet i alkoholbehandling – et rådgivningsmateriale” (kap. 7, side 28-29).

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Stof- og alkoholbehandlingen samt Værestedet på Fabriksvej og SKP-ordningen har organiseret sine aktiviteter, så
medarbejdertimerne udnyttes optimalt. På trods af, at medarbejderne har forskellige arbejdsområder, så er
medarbejdergruppen sammensat på en måde, så det er muligt at dække hinandens væsentligste funktioner ved
sygdom og ferie så alle funktioner varetages hele året.
En reduktion i medarbejdertimerne betyder, at Misbrugsområdet ikke kan løfte driften af alle områdets opgaver i ferie
perioder.
En reduktion i medarbejdertimer vil også have en afledt konsekvens i det daglige serviceniveau. Særligt vil det sætte
behandlingsgarantien på 14 dagen under pres. Hvis timerne skal findes i Stof- og Alkoholbehandling, kan stof- og
alkoholbehandlingen ikke tage imod lige så mange nye henvendelser, som på nuværende tidspunkt.
På Værested og SKP-ordningens område, vil en reduktion i timerne betyder, at Værestedet har mindre åbent og SKP –
medarbejdernes respons-tid bliver længere. Det vil sige tiden der går fra de modtager en bekymringshenvendelse til de
har mulighed for at tage ud og opsøge den pågældende borger bliver længere. Det vil også betyde, at der er færre
borgere de kan nå at yde støtte til eller der er færre ting de kan hjælpe den enkelte borger med.
Typiske støtteopgaver i forhold til Misbrugsområdets målgruppe, er støtte til læge besøg, støtte i forbindelse med
undersøgeler og behandling på hospital, til at huske aftaler generelt, men også støtte til at kommunikere med de
forskellige instanser hvor de typisk har en oplevelse af, ikke at blive hørt og respekteret. Støtte til at ansøge om hjælp det kan være økonomisk og praktisk som ved ansøgning om hjemmeplejen. Sidst, men ikke mindst, yder SKPér også
støtte til bolig- og hjemløse, dels ved støtte til at finde bolig og dels ved støtte til, at skabe rammer der gør, at den
hjemløse igen kan finde sig til rette i en bolig.
Uanset hvor i Misbrugsområdet timerne skal reduceres, er konsekvensen, at der er mindre tid til gruppen af borgere der
er udsatte socialt, fysisk og psykisk.
Konsekvenser for delmål:
Den psykosociale indsats for psykisk sårbare. Målet er at de borgere der kan, skal i et beskæftigelses-, aktivitets- og
samværstilbud. Både fordi det er vejen ud af isolation og på længere sigt kan være et vigtigt skridt i retning af
uddannelse og beskæftigelse; og fordi borgerne drager stor nytte af de netværk mv. der oftest opstår i et mere stabilt
samvær med andre. Målet omfatter borgere, der både er langt fra og tæt på.
konsekvenser: Det bliver sværere for dem i den målgruppe der har stof- eller alkoholproblemer, at få hjælp i
tilstrækkeligt omfang til at tackle afledte problemer af misbruget. Dermed er deres vej tilbage til job og beskæftigelse
længere.
Andre bemærkninger til forslaget:

25/06/18

89

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Implementering af Kræftplan IV uden tilførsel af ressourcer

Forslag nr.

SSU-33-15

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

400

400

400

400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
BRK fik i forbindelse med Kræftplan IV tilført ca. 400.000 kr. årligt via bloktilskuddet til at styrke kommunens indsats i
forhold til bl.a. senfølger, den basale palliative indsats og den kommunale rehabilitering på kræftområdet. Der følges op
på initiativerne i kræftplan IV i en årlig status, men der følges ikke op på, om de enkelte kommunale områder løftes med
det anførte beløb.
I Kræftplan IV er der lagt op til, at flere patienter skal have kræftbehandling i hjemmet – opgaverne for den kommunale
sygepleje i forbindelse hermed er endnu ubeskrevet – det er vil dog være forventeligt, at der vil blive behov for øget
tilsyn samt hjælp til forventede øgede bivirkninger, som skal håndteres i borgernes hjem – disse opgaver vil ligeledes
skulle løses indenfor almindelig og kendt drift. Omfanget af borgere på Bornholm som vil være omfattet af
kræftbehandling i hjemmet er uafklaret.
Derudover indeholder Kræftplan IV forventningen, om, at borger/patient skal ”med på råd” i højere omfang samt ” en
værdig og god palliativ indsats”.
De samlede opgaver vil medføre et øget behov for sygeplejerskernes tilstedeværelse hos borgerne (evt. også en øget
kompetenceudvikling af Center for Ældres Personale) – disse opgaver vil skulle løses inden for den allerede kendte og
pressede hverdag.
Den manglede tilførsel af ressourcer betyder, at sygeplejerskerne skal løse opgaven indenfor eksisterende rammer.
Denne øgede opgaveløsning vil medføre et øget pres på sygeplejerskerne med forventet negativ effekt på deres
arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Ledelsen i afd. Sygeplejen er bekymret for, hvorvidt BRK kan opretholde det samme kvalitative tilbud til borgerne på
Bornholm som i resten af landet.
At tage borger med på råd samt værdig og god palliativ indsats fordrer begge en øget tilstedeværelse af
sygeplejerskerne borger-nært, og det vil være svært at komme i mål hermed, når den daglige drift med høj service også
skal imødekommes.
Samtaler med borger – både ifm. at blive taget med på råd samt en værdig palliativ indsats – kræver tid og nærvær, og
det er særligt på tidsperspektivet, at borgerne kan risikere at opleve en serviceforringelse – der vil være risiko for øget
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ventetid, både ifm. at samtalerne/rådslagningen skal vendes flere gange mellem borger (evt. pårørende) og
sygeplejersken, samt risiko for at døende borgere må vente i længere tid på en sygeplejerske – også set i lyset af, at
flere og flere borgere ønsker at dø hjemme.
Besparelsen indebærer, at BRK ikke øger indsatsen på det palliative og rehabiliterende område på kræftområdet i
2019, men fastholder nuværende tilbud.
Der arbejdes i afd. Sygeplejen fortsat på en driftsmæssig tilpasning mellem opgaver og ressourcer i forlængelse af
omlægningerne i Den Rehabiliterende organisation i 2016.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:

25/06/18

91

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Personalereduktion Rehabiliteringcenter Sønderbo.

Forslag nr.

SSU-33-16

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

19.619

19.619

19.619

19.619

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
I forslaget ligger en reducering i antal timer til medarbejdere, der er ansat til at varetage dækning for andre
medarbejdere ved fravær, der er kendt god tid i forvejen. Udmøntningen vil ske ved at der på dage med fravær, der er
kendt god tid i forvejen, i højere grad planlægges med en reduceret normering.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Borgernes forløb på Sønderbo, vil ikke i nær samme omfang kunne målrettes som nu. Det vil medføre at borgerne får
længere liggetid på Sønderbo, som igen kan få betydning for Myndighed Ældre, hvis der ikke er ledige pladser til
færdigbehandlede borgere fra Sygehuse, som ikke kan komme hjem til egen bolig.
Det er nødvendigt at kende til Sønderbo’s arbejdsgange og ikke mindst til borgernes situation ifm. udredning og
afklaring, hvilket en udefra kommende vikar ikke har kendskab til og derfor ikke kan varetage dette.
Forslaget vil medføre at samtaler med borgerne på midlertidigt ophold og forløb på Sønderbo i væsentlig grad
nedsættes. Herunder især fravalg af opfølgende samtaler jf. den udarbejdede Arbejdsgangsbeskrivelse mellem
Myndighed Ældre og Sønderbo som anbefalet af Type2Dialog. Udskrivningssamtaler mhp. ny fremtid med borgerne og
eventuelle pårørende vil ikke blive varetaget af Sønderbo’s medarbejdere i samme omfang som nu. Velkomstsamtaler
til borgere med mindre komplekse problemstillinger, vil foretages i væsentlig mindre grad.
Hvis borgerne udskrives fra Sønderbo før deres mål er nået og/eller rehabiliteringsindsatsen ikke er opfyldt, kan det
medføre en stigning af indsatser i hjemmeplejen og for sygeplejen.
Myndighed Ældre må selv varetage visitationsbesøg og vurdere behov for hjælp ved udskrivelse til eget hjem, uden
Sønderbo stiller sosu-personale til rådighed ved disse møder.
At borgere på midlertidigt ophold oplever manglende opfølgning af deres mål med opholdet og deres fremadrettede
mål. At deres ophold på Sønderbo forlænges unødigt. At Sønderbo ikke i samme opfang kan følge målene generelt jf.
den rehabiliterende organisation.
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Det kan medføre vi taber yngre borgere der ikke får den optimale rehabilitering til at genvinde færdigheder og deltage i
samfundet efterfølgende (fx borgere med hjerneskader fra mellem 40 – 65 år)
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Aktivitetstilpasning af elevløn på SOSU området

Forslag nr.

SSU-33-17

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-900

-900

-900

-900

-900

-900

-900

-900

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Tilpasning af elevlønnen som følge af de strukturelle ændringer jfr reformen om ny EUD uddannelse og ændret
dimensionering og aktuel aktivitet.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

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:

Nedlæggelse af funktionen mad- og måltidskonsulent

Forslag nr.

SSU-33-18

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-509

-509

-509

-509

-509

-509

-509

-509

-509

-509

-509

-509

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget indebærer, at funktionen mad- og måltidskonsulent nedlægges.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Med nedlæggelsen af funktionen bortfalder understøttelsen af nye og eksisterende initiativer på mad- og
måltidsområdet, herunder arbejdet i de kommunale køkkener med økologiomlægning, lokalefødevarer og mindskelse af
madspild for at understøtte dels sundhedsfremme og øget maddannelse, men også ressourcebesparelser og lokal
erhvervsudvikling via flere lokale køb.
Konkret vil det være tabet at en tovholderfunktion der løbende motiverer, inspirerer og fastholder køkkenernes og
institutionsledernes fokus på målene. Det er også en funktion, der sikrer sparring ift. opstart af de nye lokale madskoler.
Dertil vil det kontinuerlige arbejde med fødevaregrossisten ophøre ift. proaktivt at sikre lokale varer som en del af det
sortiment, de lokale køkkener kan handle udfra. Tillige reduceres centrenes mulighed for kompetenceudvikling og
understøttelse på dette område, såsom leve-bomiljøer og madskoler.
Nedlæggelsen vil også betyde en forringelse af BRKs arbejde med både opfølgningen af BRKs egen mad- og
måltidsstrategi men også implementering af indsatser under Bornholms Fødevarestrategi 2017-2025, der er lavet af
BRK i partnerskab med Bornholms Landbrug og Fødevarer samt Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur.
Endeligt vi nedlæggelse også resultere i manglende opfølgning og forankring af de Bornholmermål (under Bright Green
Island) der omhandler bæredygtige offentlige måltider.
Forslaget er kontraproduktivt i forhold til BRKs store strategiske satsning på dette område og vil betyde, at dette arbejde
reduceres. Desuden vil BRKs rolle ift. fødevarestrategien blive væsentlig forringet. Nedlæggelsen vil i sidste ende få
betydning for både de bornholmske borgere/måltidsmodtagere men også for de bornholmske fødevarevirksomheder.
Konsekvenser for delmål:
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Arbejdet med Bornholm økologimål og mål for de lokalefødevarer kan vanskeligt indfris (BRKs mål ift. 60 % økologi,
40% lokale fødevarer og max. 10% madspild i de offentlige måltider) samt udmøntning af dele af BRKs mål i den fælles
bornholmske fødevarestrategi, herunder
•
Mål 2 ”Bornholm producerer Danmarks bedste fødevareoplevelser”, da kompetenceudviklingen af
køkkenpersonalet ift. mål om økologi og lokale varer bortfalder.
•
Mål 3 ”Bornholm vælger lokale råvarer og produktion” da samarbejdet mindskes ift. BRK som aftager af
fødevarer og ift. det kontinuerlige samarbejde med grossisten ift. sikre udbud af lokale varer.
•
Mål 4 ”Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet” da BRKs arbejde med målene om økologi, lokale varer og
mindre madspild i de offentlige køkkener bortfalder, og det ellers virker som inspirator og drivkraft ift. andre
aktører.
•
Arbejdet med indfrielse af Bornholmermål inden for måltider kan vanskelig gennemføres.
Desuden vanskeliggøres arbejdet med at sikre Bornholmske handlinger i relation til vores forpligtelser i
Madfællesskabet, indgået med bla. Region H, Lejre og Københavns Kommune.
Andre bemærkninger til forslaget:
Bortfald af funktionen medfører at arbejdet i forhold til BRKs strategiske satsning på mad- og måltidsområdet ikke
længere understøttes og en evt. forsat implementering vil lægges ud til de enkelte centre
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Nedlæggelse af funktionen frivillighedskoordinator

Forslag nr.

SSU-33-19

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-492

-492

-492

-492

-492

-492

-492

-492

-492

-492

-492

-492

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget indebærer, at funktionen frivillighedskoordinator nedlægges.
Den administrative opgave omkring §18 midlerne løftes i dag i denne funktion, med henblik på at sikre en strategisk
kobling til frivillighedsstrategien. Denne kobling vil vanskeliggøres med bortfald af funktionen. Der skal tages stilling til,
hvor opgaven fremadrettet varetages, såfremt frivillighedskoordinator funktionen bortfalder.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
En nedlæggelse af funktionen i Center Sundhed som frivillighedskonsulent vil helt klart svække gennemførelsen af
Kommunalbestyrelsens strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019, både i forhold til de fire handleplaner og den
tværgående indsats.
Med nedlæggelse af funktionen vanskeliggøres muligheden for at understøtte nye og eksisterende initiativer på
frivillighedsområdet, idet koordineringen mellem de frivillige, de frivillige organisationer og BRK lægges ud til de enkelte
centre, i stedet for ”en indgang” i kommunen. Det betyder, at betjeningen af Frivilligforum reduceres, samt vedligehold
og den videre implementering af hjemmesiden ikke videreføres i samme omfang, kompetenceudvikling af
medarbejdere, det interne netværk i kommunen og implementering af frivillighedsstrategien og handleplanerne overgår
til centrene.
Forslaget er kontraproduktivt i forhold til den nyligt vedtagne frivillighedspolitik, frivillighedsstrategien oprettelsen af
frivillighedsforum, samt BRKs ønske om at inddrage frivillige og civilsamfundet i de forskellige indsatser.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
Bortfald af funktionen medfører at arbejdet i forhold til BRKs frivillighedsstrategi overgår til BRKs enkelte centre,
herunder implementering af frivillighedsstrategien, samt kompetenceudvikling af ledere og medarbejder bliver et
anliggende for de enkelte centre.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Personalereduktion i uddannelsessygeplejen

Forslag nr.

SSU-33-20

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-468

-468

-468

-468

-468

-468

-468

-468

-468

-468

-468

-468

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget vil betyde en reduktion i uddannelsessygeplejen.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Der har i de forrige år været en nedgang i antallet af sosu elever i BRK og forslaget indebærer en tilpasning til den
aktuelle situation. Dog skal det fremhæves, at med den nye EUD reform, så fik kommunen flere og længere praktik
forløb for eleverne. Så kommunen i dag er ansvarlig for 2/3 del af elevernes praktik mod før ½ delen. Ligesom den nye
sygeplejerskeuddannelse stiller større krav om koordinering og sammenhæng på tværs af sektorer.
Med reduktionen af funktionen reduceres muligheden for at understøtte sosu-elevområdet og de sygeplejestuderende.
Det betyder, at der vil ske en reduktion og omlægning i de indsatser som er målrettet elever og studerende og
vejlederne i Ældre og Sundhed. Det vil i særlig grad gå ud over de ”svage” elever og studerende, som kræver en ekstra
håndholdt indsat i forhold til gennemførsel af deres uddannelse. Denne gruppe er i stigning og der ses flere elever med
stort behov for ekstraordinære forløb for at kunne gennemføre deres uddannelse. Det til, vil der ske en reduktion af
tilbud om kompetence udviklingen og temadage af og for de elevansvarlige vejledere.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
Der er betydelig personale mangel på sosu området og forslaget kan indebære, at færre elever og studerende
gennemfører deres uddannelse som følge af en neddrosling af de ”håndholdte” indsatser.
Det må forventes, at der lægges et større ansvar for eleverne og arbejdsopgaver ud på de respektive ledere og
vejledere i center for Ældre og center for Sundhed. Det gælder samtaler, koordinering og konkret vejledning i svære
elevsager, støtten til disse neddrosles.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget

Bevilling:

33 Sundhed

Center:

Center for Sundhed

Emne:

Reduktion af Indsatsen overfor kronisk syge borgere

Forslag nr.

SSU-33-21

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget indebærer, at budgettet til indsatser/aktiviteter overfor kronisk syge borgere reduceres.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Jfr Sundhedsprofilen er Bornholm udfordret ved at have en forholdsmæssig stor andel af kronisk syge borgere.
Forslaget indebærer, at muligheden for at understøtte nye og eksisterende initiativer i forhold til indsatsen overfor
kronisk syge borgere, herunder tiltag i hht. Sundhedsaftalen med Regionen reduceres.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Reduktion af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler

Forslag nr.

JUFU-21-01

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget

101

101

101

101

Mindre udgift

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget består af en halvering af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler. Rammen er i 2019 på 101.000 kr.
Puljen kan søges af alle borgere, men kan også anvendes til finansiering af politiske tiltag. Indtil nu er puljen typisk
blevet fordelt efter ansøgning. De seneste år har puljen bl.a. finansieret køb af miniarenaer, Handicap Tour Coop
Bornholm, Nexø Regatta, Rønne Byorkesters julekoncert, ærespræmier og studielegat i forbindelse med Bornholms
Censurerede forårsudstilling.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets mulighed for at understøtte og iværksætte initiativer på fritids- og kulturområdet
reduceres. Det kan betyde, at færre aktiviteter bliver realiseret.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Bortfald af driftstilskud til Galleri Rasch

Forslag nr.

JUFU-21-02

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

52

52

52

52

-52

-52

-52

-52

-52

-52

-52

-52

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget består af en 100 pct. besparelse på driftstilskud til foreningen Galleri Rasch i Rønne.
Foreningen Galleri Rasch har til formål at fremvise både lokal og international kunst og kunsthåndværk. Foreningen
arrangerer egne udstillinger med udvalgte kunstnere og kunsthåndværkere, men præsenterer også udstillinger i et
samarbejde med Bornholms Kunstforening. Ifølge foreningens hjemmeside viser foreningen 10-12 udstillinger om året.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
En fjernelse af tilskuddet indebærer en risiko for enten at foreningen lukkes eller at
aktivitetsniveauet reduceres.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Reduktion af kultur- og idrætsprisen

Forslag nr.

JUFU-21-03

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

23

23

23

23

-13

-13

-13

-13

-13

-13

-13

-13

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget består i, at Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris bliver nedsat fra 25.000 kr. til 10.000 kr.
(brutto) Prisen blev stiftet i 2013 og er blevet uddelt hvert år af det politiske fagudvalg for fritids- og kulturområdet.
Prisen har til formål at anerkende personer, der i har ydet en ekstraordinær indsats for det bornholmske kultur- og/ eller
idrætsliv, og for at give dem mulighed for at dygtiggøre sig yderligere. Prismodtageren udpeges af fagudvalget blandt
begrundede indstillinger indkommet efter annoncering fra borgere, instituitioner, foreninger m.v. Kommunens kulturelle
råd og Idrættens Videns- og Kompetenceråd har en særlig forpligtelse til at fremsende en indstilling inden for deres
faglige ansvarområde.
Tejn Idrætsforening modtog i prisen i 2017.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Reduktion af kulturelle puljer

Forslag nr.

JUFU-21-04

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget

581

581

581

581

Mindre udgift

-22

-22

-22

-22

-22

-22

-22

-22

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget består af en reduktion af kommunens to kulturelle puljer, som administreres af fagrådene Musik- og
Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd. Besparelsen procentfordeles efter nuværende budget. Jf. nedenfor.
Råd

Budget

Besparelse

Nyt budget

Kunst- og Kulturhistorisk Råd

242.000

-9.000

233.000

Musik- og Teaterrådet

339.000

-13.000

326.000

I alt

581.000

-22.000

559.000

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, Bornholms
Dukketeaterfestival, Jacob Hansens Litteraturfestival, diverse klassiske og rytmiske koncerter – herunder Udenfor
Sæsonen – og flere musikfestivaler, kunstudstillinger, kunstindkøb, lokalarkiver og undervisningsmaterialer.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Reduktion af tilskud til Wonderfestiwall

Forslag nr.

JUFU-21-05

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

108

108

108

108

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget omfatter en reduktion af driftstilskuddet til musikfestivalen Wonderfestiwall, som i 2019 udgør 108.000 kr.
Festivalen har modtaget årligt tilskud fra og med 2013.
Tilskuddet er en kan-opgave.
Festivalen har de senere år modtaget statstilskud fra Statens Kunstfond, som i forbindelse med ansøgninger bl.a.
lægger vægt på lokalfinansiering i form af kommunalt tilskud og/eller privat sponsorat.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
Det tidligere Fritids- og Kulturudvalget bevilgede i 2017 en anlægsbevilling på 500.000 kr. til etablering af fast el, vand
og fibernet på ny festivalplads.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Bortfald af husleje til Rønne Byorkester

Forslag nr.

JUFU-21-06

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget

258

258

258

258

Mindre udgift

-28

-28

-28

-28

-28

-28

-28

-28

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget består af en 100 % besparelse på udgiften til leje af lokaler til Rønne Byorkester. Udgiften er placeret inden
for Musik- og Teaterrådets budget, hvoraf budgettet til musikaktiviteter i 2018 er 258.000 kr.
Kommunens finansiering af Rønne Byorkesters husleje er en særordning, som stammer fra en politisk beslutning i
1997. Rønne Byorkester og Bornholmske Musikamatører fik i denne forbindelse anvist lokaler i Musikhuzet Bornholm,
der på daværende tidspunkt tilhørte Bornholms Amts kommune. Da brugsretten til lokalerne i dag er overgået til Fonden
Musihuzet Bornholm, har kommunen ikke længere anvisningsforpligtelse til disse lokaler.
Rønne Byorkester er godkendt som en folkeoplysende forening. Ifølge kommunens tilskudsregler for folkeoplysende
foreninger er byorkestret ikke berettiget til lokaletilskud, da foreningens medlemmer er over 25 år.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Forslaget vil medføre, at Rønne Byorkester kke længere vil få dækket deres huslejeudgifter i forbindelse med
nuværende lokaler i Musikhuzet Bornholm. Det betyder, at foreningen er nødsaget til enten at rejse finansieringen fra
anden side eller ansøge om at blive anvist til kommunale lokaler i lighed med øvrige folkeoplysende foreninger.
Såfremt det ikke er muligt at anvise til et egnet kommunalt lokale, vil foreningen ikke kunne modtage tilskud til lokaleleje
ifølge gældende regelsæt. Jf. ovenfor.
Såfremt Rønne Byorkester opsiger sit lejemål i Musikhuzet Bornholm kan det medføre en reduktion af Musikhuzet
Bornholms lejeindtægt.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Reduktion af Lokalsamfundspuljen

Forslag nr.

JUFU-21-07

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse

2020

2021

2022

1.620

1.620

1.620

1.620

-320

-320

-320

-320

0

0

0

0

-320

-320

-320

-320

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

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
synliggørelsen 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 BRK 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 det tidligere Teknik- og Miljøudvalgs 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 det tidligere Fritids- og Kulturudvalgs
langsigtede mål om trivsel i lokalsamfund og udvikling af særlig kendetegn for hvert lokalområde.
Andre bemærkninger til forslaget:
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Bortfald af driftstilskud til små museer og samlinger

Forslag nr.

JUFU-21-08

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

163

163

163

163

-163

-163

-163

-163

-163

-163

-163

-163

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget indebærer en 100 % besparelse på driftstilskud til mindre museer og samlinger.
Oversigt over driftstilskud til museer og samlinger i 2019.
Bornholms Forsvarsmuseum

65.414 kr.

Nexø Museum*

12.797 kr.

Stenbrudmuseet Moseløkken

33.882 kr.

Bornholms Tekniske Samling

16.722 kr.

M.A.N. Mindestuer

21.873 kr.

De Bornholmske Jernbaner

12.596 kr.

Total

163.284 kr.

*Nexø Museum har til huse i en kommunal bygning og får således dækket deres basisudgifter. Det samlede budget er
på 66.676 kr., hvoraf 12.797 er et direkte tilskud.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Besparelsen af driftstilskud til museerne vil reducere deres rådighedsramme, hvilket kan forventes at medføre en
forringelse af de berørte museers tilbud.
I tilfælde af opløsning vil nogle museer lade genstandene overgå til Bornholms Museum, Bornholms Ø-arkiv eller anden
dansk statsanerkendt museum, mens et andet museum vil forsøge at drive museet videre i regi af Bornholms Museum.
jf. vedtægter for De Bornholmske Jernbaner, Nexø Museum, M.A.N. Mindestuer og Bornholms Forsvarsmuseum
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Konsekvenser for delmål:
Besparelsesforslaget har primært betydning for det tidligere fritids- og kulturudvalgets langsigtede mål om at opretholde
trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene.
Andre bemærkninger til forslaget:
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd

Forslag nr.

JUFU-21-09

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

49

49

49

49

-49

-49

-49

-49

-49

-49

-49

-49

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget består af en 100 pct. 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). 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
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Bortfald af tilskud til Bornholms Musikamatører

Forslag nr.

JUFU-21-10

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

43

43

43

43

-28

-28

-28

-28

-28

-28

-28

-28

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget består af en 100 pct. besparelse på budgettet til dækning af Bornholmske Musikamatørers huslejeudgifter for
anvendelse lokaler i Musikhuzet Bornholm.
Budgettet er placeret på budgettet for lokaletilskud, bygninger og grunde, som er på 43.000 kr. i 2018 og frem.
Kommunens finansiering af Bornholmske Musikamatørers husleje er en særordning som stammer fra en politisk
beslutning i 1997. Rønne Byorkester og Bornholmske Musikamatører fik i denne forbindelse anvist lokaler i Musikhuzet
Bornholm, der på daværende tidspunkt tilhørte Bornholms Amts kommune. Da brugsretten til lokalerne i dag er
overgået til Fonden Musihuzet Bornholm, har kommunen ikke længere anvisningsforpligtelse til disse lokaler.
Bornholmske Musikamatører er godkendt som en folkeoplysende forening. Ifølge kommunens tilskudsregler for
folkeoplysende foreninger er orkestret ikke berettiget til lokaletilskud, da foreningens medlemmer er over 25 år.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Forslaget vil medføre, at Bornholmske Musikamatører ikke længere vil få dækket deres huslejeudgifter i forbindelse
med nuværende lokaler i Musikhuzet Bornholm. Det betyder, at foreningen er nødsaget til enten at rejse finansieringen
fra anden side eller ansøge om at blive anvist til kommunale lokaler i lighed med øvrige folkeoplysende foreninger.
Såfremt det ikke er muligt at anvise til et egnet kommunalt lokale, vil foreningen ikke kunne modtage tilskud til lokaleleje
ifølge gældende regelsæt. Jf. ovenfor.
Såfremt denne særordning bortfalder, vil det medføre en reduktion af Musikhuzet Bornholms lejeindtægt.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets midler – Fritidsaktiviteter, Fælles Formål

Forslag nr.

JUFU-21-11

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

46

46

46

46

-26

-26

-26

-26

-26

-26

-26

-26

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Folkeoplysningsudvalget har et årligt budget på til mødeforplejning, konferencer, temadage mv. på 46.000 kr. på
kontoen Fritidsaktiviteter, Fælles Formål. En reduktion af tilskuddet med 26.000 kr. vil betyde, at
Folkeoplysningsudvalget fremadrettet vil have 20.000 kr. til rådighed p.a. til samme formål.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Folkeoplysningsudvalget udnytter ikke den fulde ramme, som har en forbrugsprocent på under 20 siden 2015. Forslaget
vurderes derfor ikke at have betydelige servicemæssige konsekvenser.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Bortfald af tilskud til brandvagter

Forslag nr.

JUFU-21-12

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

17

17

17

17

-17

-17

-17

-17

-17

-17

-17

-17

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget består af bortfald af tilskud til brandvagter i forbindelse med forestillinger på Rønne Theater opført af
teateramatørtrupperne KLAK og Bornholmsk Amatørscene.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Det forventes, at amatørgrupperne vil søge støtte til brandvagter i de kulturelle puljer for at opretholde deres virksomhed
på Rønne Theater. Det er uvist om forslaget vil medføre, at amatørgrupperne må stoppe med at opføre forestillinger på
Rønne Theater.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Lokaletilskud – reduktion af tilskudsramme

Forslag nr.

JUFU-21-13

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

3124

3124

3124

3124

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Der er fortsat et mindre fald i udgifterne til lokaletilskud, hvilket formentlig er en konsekvens af den besparelse, som blev
indført i 2015. Denne budgetpost er dog blevet reduceret med 0,2 mio. kr. i budget 2018 samt 0,2 mio. kr. i 2017 for at
justere til det det aktuelle aktivitetsniveau. Udviklingen og udgifterne fortæller, at udbetaling af lokaletilskud kan afholdes
indenfor indeværende års budgetramme, og at det er muligt at korrigere budgettet med 50.000 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:
Ingen.
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler – reduktion af tilskud

Forslag nr.

JUFU-21-14

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget

673

673

673

673

Mindre udgift

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Denne budgetpost er reduceret med 70.000 kr. i budget 2017 samt 50.000 kr. i 2018. En yderligere reduktion vil bevirke
at aftenskolerne har færre midler til rådighed til at igangsætte undervisning fremadrettet.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Der vil formentlig blive udbudt færre tilbud som følge af besparelsen.
Konsekvenser for delmål:
Ingen.
Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Nedjustering af tilskud til de selvejende haller

Forslag nr.

JUFU-21-15

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

12.144

12.144

12.144

12.144

-251

-251

-251

-251

-251

-251

-251

-251

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget er en besparelse på 0,25 mio. kr. – svarende til knapt 2,1% - på tilskuddet til de selvejende haller.
Konsekvensen af forslaget udmønter sig forskelligt for de enkelte haller, og vil medføre en besparelse på ca.17.000 –
61.000 kr. pr. hal pr. år. Der er tendens til faldende aktivitetstimetal i hallerne, og da tilskuddet til hallerne er et lukket
økonomisk system, vil besparelsen bevirke en delvis justering til det nuværende aktivitetsniveau.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Det er vanskeligt at beskrive de servicemæssige konsekvenser af besparelsen, da hallerne er eksterne parter. Det er
dog forventeligt, at det kan medføre forringelser i serviceniveauet ud fra den enkelte hals budget, hvis ikke det er muligt
for hallen at øge indtjeningen på anden vis.
Konsekvenser for delmål:
Fritids- og Kulturudvalgets mål om at undersøge muligheden for at implementere fleksibel adgang i de selvejende
idrætshaller kan blive påvirket af besparelsen, da hallerne vil have et mindre økonomisk råderum til at foretage
investeringer i forbindelse med etablering af åbne haller. Kommunalbestyrelsen afsatte dog i foråret 2017 en pulje på
0,75 mio. kr. til understøttelse af selvejende haller. De 120.000 kr. er afsat til indkøb og drift i tre år af app’en
WannaSport, der understøtter nem og fleksibel adgang til idrætsfaciliteter. De resterende 630.000 kr. er således fortsat
til rådighed. Hvis hallerne tilslutter sig WannaSport kan det desuden generere flere indtægter i den enkelte hal.
Andre bemærkninger til forslaget:
Det bemærkes her, at der ydes et samlet årligt tilskud i 2018 til ni selvejende idræts- og svømmehaller (inkl.
Poulskerhallen) på 12,1 mio. kr. årligt, mens de seks kommunale idrætshaller og den kommunale svømmesal på
Søndermarksskolen drives for 4,1 mio. kr. årligt.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

21 Kultur og Fritid

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Reduktion i driftstilskud til kulturinstitutioner

Forslag nr.

JUFU-21-16

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget

2020

2021

2022

10.629

10.629

10.629

10.629

-203

-203

-203

-203

-203

-203

-203

-203

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

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget består af en besparelse på 1,9 % af driftstilskuddet på seks af øens større kulturinstitutioner. Besparelsen
omfatter ikke Bornholms Teater og Musikhuzet Bornholm, idet disse to institutioners kommunale tilskud er fastlagt i en
4-årig aftale med staten. Begge aftaler udløber i 2021.
Besparelsen er fordelt procentvis jf. nedenfor.
Kulturinstitutioner

Budget

Besparelse

Korr. budget

Bornholms Museum

5.251.586 kr.

-100.299 kr.

5.151.287 kr.

Bornholms Kunstmuseum

2.702.433 kr.

-51.613 kr.

2.650.820 kr.

Bornholms Middelaldercenter

1.328.574 kr.

-25.374 kr.

1.303.200 kr.

NaturBornholm

655.579 kr.

-12.521 kr.

643.058 kr.

Grønbechs Gård

331.039 kr.

-6.322 kr.

324.717 kr.

Svanekegården

359.751 kr.

-6.871 kr.

352.880 kr.

10.628.962 kr.

-203.000 kr.

10.425.962 kr.

Total

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Besparelsen af driftstilskud til museerne vil reducere deres rådighedsramme, hvilket kan medføre en forringelse af de
berørte museers tilbud.
Konsekvenser for delmål:
Besparelsen vedrører det tidligere fritids- og kulturudvalgs langsigtede mål om at øge adgangen til det bornholmske
kulturliv og sikre et alsidigt kulturudbud. Det er uvist, hvorvidt institutionerne vælger at finansieres besparelsen ved
reducerer deres indsats på undervisningsområdet, hvilket kan have indflydelse på delmålet om stigende antal børn og
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unge på øens kulturinstitutioner.

Andre bemærkninger til forslaget:
Bornholms Kunstmuseums driftstilskud blev forhøjet med 304.000 kr. i budgetaftalen for 2018 med henblik på at sikre
museets muligheder for at imødekomme kvalitetskrav fra Kultursstyrelsen.
Bornholms Museum fik i budget 2017 en forhøjelse af deres driftstilskud med 1,5 mio. kr. faldende til 1 mio. kr. i 2019 og
frem.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

41 Uddannelse og beskæftigelse

Center:

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:

Håndværkstilbuddet – tilpasning af drift

Forslag nr.

JUFU-41-01

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

500

500

500

500

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Tilpasning af driftsbudget i forhold til arbejdsopgaver og antal borgere.
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:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

41 Uddannelse og beskæftigelse

Center:

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:

Remisen – nednormering værkstedsvejleder

Forslag nr.

JUFU-41-02

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

2.513

2.513

2.513

2.513

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Nedjustering af aktivitetsniveau på værkstederne. Der er pt 6 medarbejdere på Remisen, heraf 3 på værkstederne.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Færre tilbud/muligheder for den unge i hverdagen
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

41 Uddannelse og beskæftigelse

Center:

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:

Remisen – tilpasning af drift

Forslag nr.

JUFU-41-03

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

930

930

930

930

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Tilpasning af driftsbudget herunder lukning af det sidste drivhus.
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:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

41 Uddannelse og beskæftigelse

Center:

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:

Ansættelse af fastholdelseskonsulent - sygedagpenge

Forslag nr.

JUFU-41-04

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse

-600

-600

-600

-600

450

450

450

450

-150

-150

-150

-150

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Den seneste udvikling viser med alt tydelighed, at der er brug for alle hænder på det bornholmske arbejdsmarked, og at
Bornholm står overfor en stor udfordring i forhold til at opretholde serviceniveauet og den seneste oplevede vækst via
tilstrækkelig adgang til kvalificeret arbejdskraft. En af de indsatser som kan afhjælpe dette er ved at fastholde
medarbejderne, reducere sygefraværet, og sikre at der sættes ind så tidligt som muligt på de områder hvor der opleves
et større sygefravær.
Jobcenteret forsøger også at sikre kvalificeret arbejdskraft igennem at opkvalificere ledige bornholmere til de
’jobåbninger’ der er og ikke mindst de ’jobåbninger’ der kommer. Men en anden og ligeså vigtig indsats er, at fastholde
de medarbejdere og ressourcer der allerede er på arbejdsmarkedet – både i BRK og på det private arbejdsmarked.
Erfaringerne viser nemlig, at højkonjunktur også betyder at flere medarbejdere bliver presset og der opleves en stigning
af sygemeldte. Derfor vil en tidlig og fokuseret fastholdelsesindsats i en (begyndende) højkonjunktur være med til at
sikre, at Bornholm i højere grad kan bibeholde væksten og det gode arbejdsliv.
Øget oplysning om muligheden for arbejdsfastholdelse
Jobcenteret har udvidet oplysningsindsatsen både i Regionskommunen og til de private virksomheder vedrørende de
muligheder der er for en tidlig fastholdende indsats, og kan mærke et øget efterspørgsel efter hjælp og vejledning.
Det er Jobcenterets forventning at både gennemsnitsvarigheden for sygemeldte, aktuelt 7,6 uger i 2017, og varighed på
ydelsen, se fordelingen i den følgende tabel, vil blive påvirket så positivt at business casen som minimum vil udvise en
nettobesparelse på kr. 100.000.
Med andre ord vil gennemsnitsvarigheden falde og borgere på sygedagpenge vil komme hurtigere i job ved den tidlige
indsats.
Udvalget vil således følge projektet ved at følgende 2 statistikker forelægges for udvalget 2 x årligt sammen med en
generel status for projektet, henholdsvis juni og december.
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Aktuel fordeling - Sygedagpenge. Antal forløb fordelt på varighed på ydelsen
Antal forløb fordelt på varighed på ydelsen
Under 2 2-4
5-8
9-13
14-22
uger
uger
uger
uger
uger

23-26
uger

27-39
uger

40-52
uger

1-2
år

2-3
år

Over 3
år

Bornholm Nov
2017
94
46
73
52
53
15
32
21
29
12
7
Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA, Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM)
Sygedagpenge gennemsnitsvarighed 2017
Gnsn.
varighed,
uger
Hele landet
2017
9,4
Bornholm
2017
7,6
Kilde: KMD's sygedagpengeregister
En affødt effekt af denne indsats er, at borgernes tid på sygedagpenge reduceres og dermed reducerer kommunens
udgifter på området. Når borgeren enten fastholdes i job eller afklares hurtigere, opnår kommunen en maksimal refusion
jf. refusionstrappen fra 1. januar 2016 og jf. argumenterne i tidligere bevilling (Budget 2016).
Den statslige refusionstrappe indført den 1. januar 2016 giver kommunen følgende statsrefusion:
0-4 uger
80%

5- 26 uger
60%

27-52 uger
40%

Over 52 uger
20%

Ydermere vil en fastholdelsesindsats mindske kommunens og andre virksomheders udgifter til vikardækning, oplæring
af nye medarbejdere og andet som desværre følger en kollegas sygemelding. Således er den økonomiske fordel for
BRK og virksomhederne flersidet.
På baggrund af ovenstående foreslås en udvidelse af den hidtidige fastholdelsesfunktion med yderligere ét årsværk.
Indsatsen foreslås fokuseret på medarbejdere i BRK, da den nuværende indsats i høj grad har været målrettet de
private virksomheder.
Omkostninger
Med udgangspunkt i gennemsnitsvarigheden på nuværende tidspunkt samt fordelingen af antal borgere på de
forskellige refusionstrapper, vil initiativet medføre en forventet reduktion af udgifterne ved at borgerne afklares hurtigere.
Da udgifterne til en fastholdelseskonsulent er mindre end den forventede besparelse, vil der være en nettobesparelse
ved indsatsen – se nedenstående udregning.
Den samlede besparelse for kommunen er betydelig større og for det bornholmske samfund endnu større.
Der anmodes således om bevilling på kr. 500.000 til ansættelse af én fastholdelseskonsulent (løn, transport mv.).
Udgifterne vil se ud som følger:
Fastholdelseskonsulent (årlig ansættelse af én konsulent, løn, transport mv.)
Forventet minimumsbesparelse ved indsatsen (besparelse jf. refusionstrappen)

kr. 450.000
kr. 600.000

Samlet minimumsbesparelse:

kr. 150.000

Forslaget indebærer overførsel af midler fra ydelseskonti sygedagpenge konto 5 til indsats konto 5.90. Der er således
tale om budgetomplacering indenfor den ikke overfør bare del.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
En udvidelse vil sikre, at fastholdelsesfunktionen kommer rundt til arbejdspladser på hele øen i langt højere grad end
tilfældet er i dag, dvs. at vi sikrer en øget fastholdelse af ressourcer på de bornholmske virksomheder og at vi
intensiverer dette fokus i BRKs egne centre.
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Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

41 Uddannelse og beskæftigelse

Center:

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:

Færre flygtninge der skal boligplaceres

Forslag nr.

JUFU-41-05

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-750

-750

-750

--750

-750

-750

-750

-750

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
På baggrund af udlændingestyrelsens meddelelse pr. 19. april 2018 er kommunekvoten ændret fra at Bornholms
Regionskommune skulle modtage 41 flygtninge til nu 14 flygtninge i år 2018.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Der er ingen servicemæssige konsekvenser, ændringen af kvoten betyder alene at der er behov for et mindre antal af
midlertidige boliger.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
Ved opsigelse af lejemål til midlertidige boliger hæfter BKR for istandsættelses udgifter.

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

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

41 Uddannelse og beskæftigelse

Center:

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:

Ansættelse af jobcoach - overgang fra sygedagpenge til Jobafklaringsforløb

Forslag nr.

JUFU-41-06

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse

-600

-600

-600

-600

450

450

450

450

-150

-150

-150

-150

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:

Som led i sygedagpengereformen i 2014 vedtog regeringen indførslen af jobafklaringsforløb, for de borgere
der ved den nye varighedsbegrænsning på 22 uger, stadig var uafklaret. Disse sager skal ved 22. uge
fremlægges på kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam for fastlæggelse af en tværfaglig indsatsplan for
den enkelte borger. Disse planer kan vare i op til 2 år, før de skal forelægges rehabiliteringsteamet på ny, og
en ny/tilrettet plan aftales – anden gang sagen forelægges skal rehabiliteringsteamet også tage stilling til
Ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.
Baggrunden
Vi har ved Bornholms Regionskommune, som i alle landets kommuner, set en stigning af antallet af
Jobafklaringsforløb (JAF) siden ordningen trådte i kraft. Og som størstedelen af landets kommuner, har vi
også haft svært ved at håndtere denne nye målgruppe, da de lovgivningsmæssige rammer ikke har været
tydelige.
Det vi oplever, er, at borgerne både misforstår forløbet, da det hedder ’Jobafklaringsforløb’, så forventer de,
at de skal afklares ift. deres job eller arbejdsmarkedet, hvilket sjældent er formålet. Formålet med forløbet er
at borgeren vender tilbage til arbejdsmarkedet; enten på deres hidtidige arbejdsplads, på en der tilgodeser
deres skånebehov eller som stående til rådighed med A-dagpenge. Vi oplever ikke en stor motivation blandt
borgernes for denne afklaring, da den betyder at der stilles krav om jobsøgning, eller, hvis deres dagpenge er
opbrugt eller tæt på, så er kontanthjælp alternativet. Samme svære motivation oplever vi, når der lægges en
2-årig plan for den enkelte borger, så daler motivationen for aktivt at arbejde videre på det forløb, som der
har været iværksat på Sygedagpenge.
Alle undersøgelser peger på, at jo længere tid en borger/medarbejder er væk fra arbejdsmarkedet, jo
sværere er det at vende tilbage. Derfor er tiden det primære i vores sagsbehandling – jo hurtigere vi får skabt
en kontakt til arbejdsmarkedet, desto bedre er det for borgeren og jo sikrere er vi på at fastholde borgeren på
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arbejdsmarkedet.
Ved januar 2018 opnormerede jobcentret indsatsen med én medarbejder(omprioritering af nuværende
ressourcer), da vi, som alle landets jobcentre, oplevede en stor stigning af JAF siden ordningen trådte i kraft.
Vi opnormerede med én sagsbehandler, da der ligger et stort arbejde i at klargøre sagen til mødet i
rehabiliteringsteamet, samt den efterfølgende iværksættelse af indsatsplanen. Dette er dog kun det ’ene ben’
i indsatsen, da det ’andet ben’, den virksomhedsrettede indsats, er mindst lige så vigtig. Vi oplever at det på
nuværende tidspunkt er op til 2 måneders ventetid på en jobkonsulent, hvilket betyder at sagen står ’stille’ i
den periode. Det er uheldigt, både ift. borgerens afstand til arbejdsmarkedet, men også motivationen hos den
enkelte borger. Når der i dialogen med sagsbehandler drøftes tilbagevenden til arbejdsmarkedet, igennem
den lovpligtige ’trappemodel’ (se indsat model), så er det vigtigt at den følges op af handling i form af en
tilkoblet jobkonsulent.

Vi opererer med begrebet ’Jobcoach’ i den virksomhedsrettet indsats for andre målgrupper. En jobcoach er
en kombination af jobkonsulent og erhvervscoach, dvs. en medarbejder der arbejder både med at finde et
konkret match mellem borger og virksomhed, men som også har en mere coachende tilgang til borgeren og
går i dialog omkring de lidt mere svære ting som eventuelt erhvervsskifte, de sociale aspekter på
arbejdspladsen, identitet, krav på arbejdspladsen og hvad der ellers må være relevant i den enkelte sag.
Således bliver forløbet mere personligt og målrettet, hvilket igen kræver mere tid pr. borger, og dermed færre
sager pr. jobcoach, end en ’almindelig’ jobkonsulent, som har matchet mellem borger og virksomhed som
den primære opgave.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Med den udvikling vi ser og har set i JAF, så vurderer vi at vi med fordel kan sætte ind med et tilbud om
målrettet JAF-jobcoach så tidligt i forløbet som muligt, og dermed sikre os at vi fastholder medarbejderne på
det bornholmske arbejdsmarked. Specielt de langvarige forløb over 52 uger, hvor der er en 80% kommunal
udgift, vil vi med fordel kunne nedbringe ved en sådan indsats.
Den statslige refusionstrappe indført den 1/1-2016 giver kommunen følgende statsrefusion:
0-4 uger
80%

5- 26 uger
60%

27-52 uger
40%

Over 52 uger
20%

Udviklingen i kommunens jobafklaringsforløb siden ordningen trådte i kraft i 2014:
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Med den nuværende indsats er der gennemsnitligt en ventetid på 2 mdr. for en virksomhedsrettet indsats, og
nedbringes denne, således at den virksomhedsrettede indsats iværksættes med det samme, så vil
kommunen kunne spare på den ubetalte ydelse.
Udgifterne til JAF er steget tilsvarende og udgør i januar 2018 kr. 2,5.mio, svarende til en gns. pris pr forløb
på kr. 13.500,00. Sager over 52 uger udgør næsten halvdelen af udgifterne, sv. til kr. 1.1 mio.

Indsatsen
Vi ønsker at iværksætte yderligere fokus på den virksomhedsrettede indsats, så tidligt i forløbet som muligt,
og senest ifm. mødet i rehabiliteringsteamet, hvor den tværfaglige plan aftales. Således bliver det
virksomhedsrettede indsats tydelig for borgeren, hvorved motivationen fastholdes, og indsatsen kan
igangsættes med det samme – under hensynstagen til borgerens eventuelle lidelser.
Vi ønsker at koble jobcoach og borger sammen, så tidligt i forløbet, og gøre det i alle sager, således at det
virksomhedsrettede fokus bliver tydeligt fra start, og så indsatsen kan laves i samråd og samarbejde med
borgeren allerede fra start.
Med et sådan fokus forventer vi at kunne fastholde flere af de bornholmske borgere på arbejdsmarkedet, og
dermed også sikre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft på Bornholm.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

41 Uddannelse og beskæftigelse

Center:

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:

Beskæftigelsesservice - Job og afklaring, reduktion med et årsværk

Forslag nr.

JUFU-41-07

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

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

-400

-400

-400

-400

0

0

0

0

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

0

0

0

0

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Beskæftigelsesservice reduceres med 1 årsværk.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
På baggrund af et faldende antal borgere i job- og afklaring forventes det at det nuværende serviceniveau kan
opretholdes.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Hvis der ikke opstår vakante stillinger, men at der skal opsiges medarbejdere vil forslaget tidligst kunne få effekt pr. 1.
februar og senest pr. 1.maj 2019. Ud over opsigelsesvarsel skal medregnes evt. fratrædelsesgodtgørelse og
feriepenge.
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau

25/06/18

128

Høring

Bornholms Regionskommune

Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

41 Uddannelse og beskæftigelse

Center:

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:

Borgerservice og ydelser, reduktion med et årsværk

Forslag nr.

JUFU-41-08

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

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

-400

-400

-400

-400

0

0

0

0

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

0

0

0

0

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Borgerservice og ydelser reduceres med 1 årsværk.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Der er både færre kontanthjælpsmodtagere og færre henvendelser i Borgerservice, derfor kan det nuværende
serviceniveau stort set opretholdes med en reduceret bemanding. Dog vil der være risiko for længere ventetider i
spidsbelastningsperioder, som dog vil kunne reduceres ved borgernes anvendelse af tidsbestilling til de områder hvor
dette er muligt.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Hvis der ikke opstår vakante stillinger, men at der skal opsiges medarbejdere vil forslaget tidligst kunne få effekt pr. 1.
februar og senest pr. 1.maj 2019. Ud over opsigelsesvarsel skal medregnes evt. fratrædelsesgodtgørelse og
feriepenge.

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

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

41 Uddannelse og beskæftigelse

Center:

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:

Job og Virksomhedsservice, Dagpenge, reduktion med ½ årsværk

Forslag nr.

JUFU-41-09

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

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

-200

-200

-200

-200

0

0

0

0

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

0

0

0

0

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Job og virksomhedsservice reduceres med 0,5 årsværk.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Der er færre dagpengemodtagere, derfor kan det nuværende serviceniveau opretholdes med en reduceret bemanding.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Hvis der ikke opstår vakante stillinger, men at der skal opsiges medarbejdere vil forslaget tidligst kunne få effekt pr. 1.
februar og senest pr. 1.maj 2019. Ud over opsigelsesvarsel skal medregnes evt. fratrædelsesgodtgørelse og
feriepenge.

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

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

41 Uddannelse og beskæftigelse

Center:

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:

Job og Virksomhedsservice, Virksomhedsservice, reduktion med ½ årsværk

Forslag nr.

JUFU-41-10

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

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

-200

-200

-200

-200

0

0

0

0

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

0

0

0

0

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Virksomhedsservice reduceres med 0,5 årsværk.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Ved indførelse af nyt IT system forventes færre administrative opgaver, derfor kan det nuværende serviceniveau
opretholdes med en reduceret bemanding.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Da en medarbejder inden for området er tilkendt fleksjob, vil tilretningen kunne finde sted pr. 1, januar 2019.

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

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

41 Uddannelse og beskæftigelse

Center:

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:

Ansættelse af et årsværk til kommunens kontrolgruppe vedr. socialt bedrageri

Forslag nr.

JUFU-41-11

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

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

- 650

- 650

0

0

400

400

0

0

- 250

- 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Borgerservice og ydelser har i beskæftigelsesplanen for 2018 forpligtet sig på følgende mål i forhold til at nedbringe
fejludbetalinger af ydelse samt en generel styrkelse af kontrollen med socialt bedrageri:
•
Dobbeltforsørgelse, sygedagpenge til selvstændige og ansatte, tvivlsom folkeregistertilmelding, økonomisk
friplads i daginstitutioner og fritidsordninger via alle de informationskanaler, som er til rådighed.
•
Bistand til Udbetaling Danmark med oplysning af deres kontrolsager.
•
Deltagelse i de to årlige kampagner som Den Fælles Dataenhed gennemfører.
Disse er vi i gang med at implementere. Borgerservice og ydelser vil i forlængelse heraf gennemføre et projekt over 2 år
i 2019 og 2020, hvor vi ser hvor stort et udbytte kommunens kontrolgruppe får ud af den intensiverede indsats. Målet er
en nettobesparelse på 250.000 kr. pr. år.
Der afsættes 1 årsværk, ud over den indsats som er i dag, som skal varetage koordinationen af den helhedsorienterede
indsats. Der forventes således, at den øgede fokus vil reducere fejludbetalinger med mindst samlet kr. 650.000 netto,
hvoraf de kr. 400.000 anvendes til den beskrevne funktion, hvilket giver en nettobesparelse på kr. 250.000.
Beløbet skønnes realistisk ud fra erfaringer fra andre kommuner, og med de nye redskaber som stilles til rådighed via
UDK.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Der sikres i en højere grad at borgerne modtager de retmæssige ydelser
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen konsekvenser for andre forslag.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

41 Uddannelse og beskæftigelse

Center:

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:

Uddannelse, reduktion af kursuskonto (medarbejdere)

Forslag nr.

JUFU-41-12

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Reduktion af kursus/uddannelses budget konto 6.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Færre muligheder for efter/videreuddannelser.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

41 Uddannelse og beskæftigelse

Center:

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:

Samling af kommunens Borgerservice i Rønne

Forslag nr.

JUFU-41-13

1.000 kr. – 2018-priser
2019

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

2020

2021

2022

298

298

298

298

-298

-298

-298

-298

0

0

0

0

-298

-298

-298

-298

-298

-298

-298

-298

0

0

0

0

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
CJUR foreslår at lukke Borgerservicebutikkerne i Allinge, Hasle, Nexø og Åkirkeby pr. 1. januar 2019. Evt. forskudt så
Borgerservice, Nexø lukker på et senere tidspunkt end i de andre byer.
Begrundelsen er at vi gerne vil effektivisere driften af Borgerservice, udvide åbningstiden i Borgerservice i Rønne og
skabe større robusthed og effektivitet i udnyttelsen af medarbejderressourcerne.
Vi vil holde åbent igen tirsdag formiddag og i øvrigt indføre samme åbningstid på Landemærket som vore kollegaer i
Jobcentret, dvs. åbent alle dage fra 8.30 i stedet for i dag (kl. 10, 12, lukket, 10 og 10). Dette forudsætter lukning af alle
4 borgerservicebutikker udenfor Rønne.
Beregning af time/lønforbrug:
Allinge
2x3
Hasle
2x3
Nexø
3x7x4
Åkirkeby
2x3x2
I alt

timer = 6 (1 gang om måneden)
timer = 6 (1 gang om måneden)
timer = 84 (4 gange om måneden)
timer = 12 (2 gange om måneden)

108 timer pr. måned, hvor Nexø tegner sig for 3/4

Timeforbrug pr. måned ude på øen = 108 t. x 230 kr. = 24.840 kr. x 12 = 298.080 kr.
Note: Timeprisen for en assistent er af Økonomi og Personale sat til 230 kr.
Gennemsnitligt antal ekspeditioner/henvendelser pr. måned i 2015 samt januar-april 2016
(fratrukket brevstemmeafgivning i juni 2015):
Allinge
29
Hasle
26
Nexø
419
Åkirkeby
53
Rønne har i perioden 1. januar – 30. april 2016 haft 8.617 henvendelser, hvilket ganget med 3 vil sige et skønnet antal
henvendelser på 25.851.
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Der tegner sig ikke noget billede af at der er en generel nedgang i antal henvendelser i Borgerservice ude på øen, hvor
alle byer har stor spredning i antal henvendelser over året.
Fordeling af antal henvendelser på alle 5 Borgerservicesteder i perioden 1. januar – 30. april 2016
2016

Rønne

Januar
Procentvis fordeling

Aakirkeby Nexø

Total

33

40

76

677

3519

76,53 %

0,94 %

1,14 %

2,16 %

19,24 %

100 %

1.989

34

24

50

466

2563

77,60 %

1,33 %

0,94 %

1,95 %

18,18 %

100 %

2.054

20

30

30

502

2636

77,92 %

0,76 %

1,14 %

1,14 %

19,04 %

100 %

1.881

14

19

62

419

2395

Marts
Procentvis fordeling

Allinge

2.693

Februar
Procentvis fordeling

Hasle

April

Procentvis fordeling
78,54 %
0,58 %
0,79 %
2,59 %
17,49 %
100 %
Det særlige opsving i antal henvendelser i januar skyldes at de svenske myndigheder indførte paskontrol ved rejse
gennem Sverige, pr. 4. januar 2016. Nyere kortere status optællinger tyder på, at der har været yderligere fald i de
personlige henvendelser siden denne opgørelse.
Besparelsen findes på konto 6. Ingen afledt merudgift.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Nuværende åbningstider
Rønne
Mandag
10 - 16
Tirsdag
12 - 16
Onsdag
Lukket
Torsdag
10 - 17
Fredag
10 - 13
Allinge
Hver den 3. tirsdag i måneden, 9 - 12
Hasle
Hver den 1. tirsdag i måneden, 9 - 12
Nexø
Hver onsdag, 9 - 16
Aakirkeby
Hver den 2. og 4. tirsdag i måneden, 9 - 12
Fremtidige åbningstider
Rønne
Mandag
8.30 - 16
Tirsdag
8.30 - 16
Onsdag
Lukket
Torsdag
8.30 - 17
Fredag
8.30 - 13
Allinge
Hasle
Nexø
Aakirkeby

Lukkes
Lukkes
Lukkes
Lukkes

Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Flytning af Borgerservice i Nexø indgår som forudsætning i beregningerne vedr. projektet Nexø Mole.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

41 Uddannelse og beskæftigelse

Center:

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:

Ansættelse af en intern psykolog

Forslag nr.

JUFU-41-14

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift
Afledt merudgift
Nettobesparelse

2020

2021

2022

670

670

670

670

-213

-213

-213

-213

461

461

461

461

-213

-213

-213

-213

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Ansættelse af en ekstra intern psykolog vil gøre os i stand til at gennemføre de to Psykoedukationsforløb, som førhen
blev købt eksternt samt udføre op til 30 udredningsforløb.
Et psykoedukationsforløb koster 143.500 kr. (eksternt køb)
Et udredningsforløb 12.800 kr.(eksternt køb)
To forløb samt 30 udredninger giver i dag en udgift på 674.000 til den eksterne leverandør.
En intern psykolog på 32 timer koster årligt 461.000 kr.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Indsatsen bliver billigere samt mere fleksibel da BRK selv vil kunne administrere og planlægge forløbene. Plus der også
vil være en mere fast og tilgængelig kommunikation mellem den interne psykolog, borger og sagsbehandler.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

41 Uddannelse og beskæftigelse

Center:

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Emne:

Færre vielser end forventet

Forslag nr.

JUFU-41-15

1.000 kr. – 2018-priser
2019

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

2020

2021

2022

150

150

150

150

-150

-150

-150

-150

0

0

0

0

-150

-150

-150

-150

0

0

0

0

0

0

0

0

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Borgerservice og ydelser blev i budget 2017 tilført 0,3 årsværk svarende til 150.000 kr. pr. år i forventning om at antallet
af vielser ville stige betydeligt. Dette er imidlertid ikke sket. I 2017 var der 244 vielser i alt, men forventningen til 2018 er
at niveauet kommer til at svare til 2016, godt 220 vielser i alt om året. Dette beror på at en evt. stigning i antallet af
vielser som følge af de nye bryllupsbureauer vil bliver modsvaret af et faldende antal udenlandske vielser af borgere fra
EØS lande og tredjelande. Giftefogederne har hele tiden kunnet følge med i sagsbehandlingen uden betydelig
sagsbehandlingstid for parrene. Derfor lægger vi budgettilførslen ind som en del af teamets besparelse fra 2019.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Ingen
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen

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

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

52 Teknik, natur og miljø

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Reduktion af driftsopgaver på fodboldstadions

Forslag nr.

JUFU-59-01

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

165

165

165

165

-165

-165

-165

-165

-165

-165

-165

-165

-80

-80

-80

-80

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Over de seneste år er der sket en reduktion i omfanget af fodboldaktiviteter på de bornholmske fodboldstadions. Flere
klubber er gået sammen i holdfællesskaber, hvilket har medført, at ikke alle stadions anvendes i samme omfang som
tidligere til fodbold. Lige nu indsamles der, i dialog med de enkelte fodboldklubber, data til en analyse af nuværende og
forventet fremtidig anvendelse af de enkelte fodboldstadions. Denne analyse vil give et præcist billede af den samlede
fodboldaktivitet, og dermed også afdække hvilke stadions der vil kunne rumme denne besparelse.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Flere stadions anvendes ikke alene til fodboldaktiviteter, men danner også rammen om flere andre lokale aktiviteter.
Disse aktiviteter vil kunne fortsætte uagtet stadion ikke fremover driftes som sportsgræsplæne, men i stedet som
brugsgræsplæne. Skulle det på et senere tidspunkt blive aktuelt igen at opgradere stadion, eller dele af dette, vil dette
kunne lade sig gøre uden alt for store omkostninger til følge.
Konsekvenser for delmål:
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Bevilling:

52 Teknik, natur og miljø

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Forøgelse af indtægter fra udlejning af idrætsfaciliteter

Forslag nr.

JUFU-59-02

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

0

0

0

0

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Der har over de seneste år målrettet været arbejdet på at finde nye anvendelsesmuligheder for de kommunale
idrætshaller. Dette er sket i erkendelse af, at aktivitetsniveauet ikke mere er på samme niveau som tidligere. Bl.a. sker
der udlejning af hallerne gennem Wannasport til selvorganiserede idrætsudøvere, men også udlejning til ikke idrætslige
aktiviteter som f.eks. halfester, koncerter, teaterforestillinger, udstillinger o.lign er med til at fylde rammerne ud. Det er
udlejning til disse aktiviteter, der ikke er omfattet af folkeoplysningsloven, som vil kunne afkaste yderligere lejeindtægter.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Besparelsesforslaget vil ikke få servicemæssige konsekvenser for de folkeoplysende foreningers brug af de kommunale
idrætsanlæg, idet disse foreninger har en præference til tider i haller og på stadions.
Konsekvenser for delmål:
Det har været en politisk målsætning for det tidligere FKU, at de bornholmske idrætsanlæg i højere grad gøres
tilgængelige for også selvorganiserede idrætsudøvere.
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Natur- og Miljøudvalget

Bevilling:

51 Beredskab

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Besparelse på kontoen for teknisk materiel

Forslag nr.

NMU-51-01

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

Nuværende budget

139

Mindre udgift

-43

Afledt merudgift

2021

2022

0

Nettobesparelse

-43

- heraf besparelser på løn

0

Afledt merudgift, anlæg

0

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Der er afsat 139.000. kr.pr. år til vedligeholdelse og indkøb af materiel på beredskabsområdet. Som følge af ønske om
besparelser på området, foreslås at der i 2019 indarbejdes en mindre udgift på 43.000 kr.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Konsekvenser for delmål:
Ingen.
Andre bemærkninger til forslaget:
Beløbet er afsat til abonnementer samt indkøb og reparationer af kommunikationsmidlerne, det være sig telefoner,
udkaldspagere, SINE-radioer, navigationsudstyr til egne og operatørers udrykningskøretøjer. Hertil til indkøb, reparation
og vedligeholdelse af nødbehandlerudstyr samt diverse værktøj og andet teknisk materiel.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Natur- og Miljøudvalget

Bevilling:

51 Beredskab

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Opsigelse af dykkerkontrakt

Forslag nr.

NMU-51-02

1.000 kr. – 2018-priser
2019

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

2020

2021

2022

337

337

337

337

-224

-337

-337

-337

0

54

54

54

-224

-283

-283

-283

0

0

0

0

0

0

0

0

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

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
54.000 kr. som rådighedsbeløb til dette formål. I 2019 afsættes ikke et rådighedsbeløb.
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:
Ingen.
Andre bemærkninger til forslaget:
Der er en opsigelsesfrist på 6 måneder til udgangen af en måned for kontrakten, hvorfor der i 2019 maksimalt kan
opnås en besparelse på 2/3 af kontraktsummen svarende til kr. 224.000. Nettobesparelsen for 2019 kan maksimalt
udgøre kr. 170.000 når det reducerede rådighedsbeløb trækkes fra. Nævnte reducerede nettobesparelse tager
udgangspunkt i en opsigelse af kontrakten inden udgangen af oktober 2018.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Natur- og Miljøudvalget

Bevilling:

52 Teknik, natur og miljø

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Havneområdet – reduktion af bemanding på de kommunale havne

Forslag nr.

NMU-52-01

1.000 kr. – 2018-priser
2019

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

2020

2021

2022

3.296

3.296

3.296

3.296

-100

-100

-100

-100

0

0

0

0

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

0

0

0

0

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Besparelser på havneassistentstilling på havneområdet 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:

Natur- og Miljøudvalget

Bevilling:

52 Teknik, natur og miljø

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Besparelse på stranddrift

Forslag nr.

NMU-52-02

1.000 kr. – 2018-priser
2019

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

2020

2021

2022

1.338

1.338

1.338

1.338

-256

-256

-256

-256

0

0

0

0

-256

-256

-256

-256

0

0

0

0

0

0

0

0

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

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 pct. 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.
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
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Green Island - Bornholms Udviklingsstrategi 2016.
Besparelser på området vil betyde mindre arbejde til V&P
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Natur- og Miljøudvalget

Bevilling:

52 Teknik, natur og miljø

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Reduceret naturpleje

Forslag nr.

NMU-52-03

1.000 kr. – 2018-priser
2019

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

2020

2021

2022

4.458

4.458

4.458

4.458

-241

-241

-241

-241

0

0

0

0

-241

-241

-241

-241

0

0

0

0

0

0

0

0

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

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.
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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
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.
Andre bemærkninger til forslaget:
Besparelser på området vil give mindre arbejde til Vej og Park.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Natur- og Miljøudvalget

Bevilling:

52 Teknik, natur og miljø

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Mijøområdet – Besparelse på brug af eksterne rådgivere

Forslag nr.

NMU-52-04

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget

900

900

900

900

Mindre udgift

-30

-30

-30

-30

0

0

0

0

-30

-30

-30

-30

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Brugen af eksterne konsulenter i forbindelse med sagsbehandlingen på miljøområdet begrænses.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
I en række tekniske sager på tværs af miljøområdet anvendes der konsulentbistand særligt omfattende eller svære
sager, hvor der er behov for faglig sparring i forhold til de komptencer, der er i forvaltningen.
Ved at begrænse brugen af konsulenterne vil spørgsmål og komplicerde sager i øget omfang blive behandlet intent
uden ekstern sparring eller kvalitetskontrol.
Konsekvensen af dette kan være det der ikke stilles de relevante krav i forbindelse med sagsbehandlingen og der
træffes udfuldstændige eller forkerte afgørelser.
Konsekvenser for delmål:
Ingen.
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Natur- og Miljøudvalget

Bevilling:

52 Teknik, natur og miljø

Center:

Center Natur, Miljø og Fritid

Emne:

Vejmyndighedsområdet – Besparelse på matrikulære berigtigelser

Forslag nr.

NMU-52-05

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget

326

326

326

326

Mindre udgift

-29

-29

-29

-29

0

0

0

0

-29

-29

-29

-29

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Under området afholdes udgifter til matrikulære berigtigelser i relation til offentlige veje.
En del af klasse B og klasse C vejene er ikke særskilt udmatrikuleret og i forbindelse med at der sker sammenlægning /
ændringer på private arealer grænsende til offentlig vej er det kutyme samtidig af udskille offentligt vejareal matrikulært.
Kommunen er forpligtiget til matrikulært udskillelse af vejareal jf. gældende lov om offentlige veje.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
En mindre del af de offentlige veje udskilles pr. år.
Konsekvenser for delmål:
Ingen.
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Natur- og Miljøudvalget

Bevilling:

53 Veje, parker og anlæg

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Effektivisering på Vej og Park ved en yderligere positiv effekt af den helhedsorienterede
driftsmodel (HOD)

Forslag nr.

NMU-53-01

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-600

-600

-600

-600

-600

-600

-600

-600

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
HOD har betydet en bedre planlægning af specielt kerneområderne i ydersæsonen, hvilket har en positiv effekt på VP
timetakster gennem en øget udnyttelsesgrad af mandskabstimer.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Har ingen servicemæssige konsekvenser
Konsekvenser for delmål:
Ingen konsekvenser for delmål
Andre bemærkninger til forslaget:
Forslaget slår fysisk igennem ved en procentvis reduktion på driftsbudgetterne hos dem som benytter Vej og Park
indenfor Center for Ejendomme og drift. Reduktion sker jf. en procentvis fordeling i forhold til forbrug.
Forslaget har virkning fra januar 2019
Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2019
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Natur- og Miljøudvalget

Bevilling:

53 Veje, parker og anlæg

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Driftsbesparelse på vinterbudgettet – ingen serviceforringelse i forhold til gældende regulativ

Forslag nr.

NMU-53-02

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget

14.500

14.500

14.500

14.500

Mindre udgift

-1.508

-1.508

-1.508

-1.508

-1.508

-1.508

-1.508

-1.508

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Set over en årrække på 5 år har der samlet set været et mindreforbrug på området. Dette giver mulighed for en
nedsættelse af budgettet uden serviceforringelser således at der fortsat er mulighed for udsving årene i mellem samt
alternativt en udvidet indsats f.eks. på helligdage. Budgettet foreslås samtidig fremadrettet at skulle hvile i sig selv evt.
over en fem-årig periode og samtidig holdes helt uden for områdets øvrige budget.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Har ingen servicemæssige konsekvenser
Konsekvenser for delmål:
Ingen konsekvenser for delmål
Andre bemærkninger til forslaget:
Et mindre forbrug i perioden 2013-2017 har samlet været på 9,3 mio. kr. (gns. pr. år 1,8 mio. kr.) – med en reduktion på
1,5 mio. kr. vil der fortsat være et råderum på 0,3 mil kr. årligt. (bilag oversigt over samlet forbrug og budget 2013 2017)
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Natur- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Nedprioritering af vedligeholdelsen på udvendige arealer omkring offentlige bygninger

Forslag nr.

NMU-55-01

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget

2020

2021

2022

2.340

2.340

2.340

2.340

-225

-225

-225

-225

-225

-225

-225

-225

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

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Planlagt vedligehold vil blive tilpasset budgetreduktionen jfr. 2019 niveau.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Det akutte vedligehold vil fortsat blive udført, og prioriteret forud for planlagt vedligehold.
Græsarealer og pyntebevoksninger vil blive ned prioriteret, bræmmer af slået og vissent græs vil ikke blive fjernet.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Natur- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Serviceforringelse på rengøringsområdet

Forslag nr.

NMU-55-02

1.000 kr. – 2018-priser
2019

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

2020

2021

2022

19.600

19.600

19.600

19.600

-604

-604

-604

-604

0

0

0

0

-604

-604

-604

-604

-604

-604

-604

-604

Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Dette besparelsesforslag vedrører rengøring af samtlige kontorer på følgende administrationer:
•
•
•
•
•
•

Nexø rådhus, Møllevænget 1, Nexø
Landemærket 26, Rønne
Vibegård, Vibegårdsvej 2 inkl. pavilloner
Ullasvej 17 + 23, Rønne
Helsevej 4, Rønne
Tejn rådhus, Skovløkken 4, Tejn.

Det foreslås, at man overgår til 14. dages rengøring på samtlige kontorer på kommunens administrationer.
Forslaget vil få personalemæssige konsekvenser for rengøringsmedarbejderne på de enkelte administrationer.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
På nuværende tidspunkt rengøres alle kontorer én gang om ugen, og med dette forslag overgår man til 14. dages
rengøring. Dette betyder bl.a. at man som administrativ medarbejder selv må tømme skraldespanden, hvis den bliver
fuld inden næste rengøring, og har man mange borgersamtaler på kontoret henvises til mødelokalerne.
Forslaget gælder dog ikke gangarealer, toiletfaciliteter og mødelokaler.
Konsekvenser for delmål:
[Hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det]
Andre bemærkninger til forslaget:
[Fx om forslaget modsvares af et udvidelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt.
Angiv dato hvor forslaget har virkning fra, ved evt. udskudt virkning.]
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Natur- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Nedprioritering af vedligeholdelsen og rengøring på de offentlige bygninger

Forslag nr.

NMU-55-03

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

14.300

14.300

14.300

14.300

-600

-600

-600

-600

-600

-600

-600

-600

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Planlagt vedligehold, herunder rengøring vil blive reduceret.
(forslaget omfatter ikke rengøring af administrationsbygninger, jf. forslag NMU-55-09).
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Det akutte vedligehold vil fortsat blive udført, og prioriteret forud for planlagt vedligehold, der dermed vil blive udskudt.
Rengøring på sekundære arealer som gange, udvalgte toiletter, rum med lille anvendelsesgrad, depoter m.m. vil blive
nedsat i forhold til nuværende niveau.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Natur- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige toiletter i 2019

Forslag nr.

NMU-55-04

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget

1.375

Mindre udgift

2020

2021

1.375

1.375

2022
1.375

-350

Afledt merudgift
Nettobesparelse

-350

- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Planlagt vedligehold vil blive tilpasset budgetreduktionen jfr. 2019 niveau.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Ingen
Det akutte vedligehold vil fortsat blive udført, og prioriteter forud for planlagt vedligehold.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Natur- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Nedlæggelse af postruten ”Øen rundt”

Forslag nr.

NMU-55-05

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

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
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

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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Besparelsesforslag
Udvalg:

Natur- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Reduktion af den interne postrute i Rønne.

Forslag nr.

NMU-55-06

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

175

175

175

175

-175

-175

-175

-175

-175

-175

-175

-175

-160

-160

-160

-160

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

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.
Omfanget blev vurderet at være markant aftagende, den vurdering har ikke efterfølgende ændret sig.
Fremadrettet vil der kun blive leveret/afleveret post fra Landemærket til postfunktionen på Ullasvej. Den største tilbage
blevne post mængde genereres på Landemærket og er primært til borgere der er fritaget for digitalpost. Hvis Erhverv,
Byg og Sekretariatet flytter adresse, anbefales det at postfunktionen flyttes fysisk til Landemærket.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Reduktion af postruten i Rønne vil betyde, at andre adresser i Rønne, der fortsat ønsker eller har behov for at sende
papirpost, selv skal aflevere post til postfunktionen samt afhente modtaget post samme sted. At adresser der er med i
frugtordning selv skal afhente denne ved postfunktionen.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Personalemæssige reduktioner i Ejendomsservice.
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Natur- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Lukning af offentlige toiletter i vinterhalvår

Forslag nr.

NMU-55-07

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

225

225

225

225

-225

-225

-225

-225

-225

-225

-225

-225

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

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.
(Indtægter hos Vej og Park går ned)
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.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
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Andre bemærkninger til forslaget:
Vej og park får ledig kapacitet ved nedgang i rengøringsomfang.
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Natur- og Miljøudvalget

Bevilling:

55 Ejendomme og service

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Lukning af lejede toiletter

Forslag nr.

NMU-55-08

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

85

85

85

85

-85

-85

-85

-85

-85

-85

-85

-85

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
I perioden 2. juni til 31. august indlejes 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:
Alle steder er der toiletter i rimelig gang afstand, i forhold til de nævnte lokationer.
Konsekvenser for delmål:
Ingen.
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Natur- og Miljøudvalget

Bevilling:

57 Kollektiv trafik

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Hjemtagelse af drift i forbindelse med genudbud af servicetrafik august 2019

Forslag nr.

NMU-57-01

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

1.740

1.740

1.740

1.740

-300

-500

-500

-500

-300

-500

-500

-500

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
I forbindelse med genudbud af servicetrafik kan der hjemtages drift, der udføres billigere ved egenproduktion. Der
forventes en besparelse på 100.000 pr. køretøj, der overføres til egenproduktion.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Ingen
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
Besparelsen tilgår de kommunale enheder, der er faktiske betalere af transporterne.
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Natur- og Miljøudvalget

Bevilling:

57 Kollektiv trafik

Center:

Center for Ejendomme og Drift

Emne:

Forøgelse af egenproduktion i forbindelse med genudbud af Skolebusruter august 2019

Forslag nr.

NMU-57-02

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

8.600

8.600

8.600

8.600

-400

-600

-600

-600

-400

-600

-600

-600

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Andelen af egenproduktion øges og der samproduceres yderligere mellem servicetrafik og skoleruter
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Ingen
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
De private vognmænd udfører kørsel på de ruter, der hovedsagligt betjenes af BAT’s egenproduktion. Denne andel
tages ud af genudbuddet af skolebusruterne. Samtidig overflyttes de tyndest besatte skolebusruter til udbud og
egenproduktion under servicetrafikken.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Bevilling:

42 Erhverv, byg og plan

Center:

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

Emne:

Rammebesparelse på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje

Forslag nr.

ØEPU-42-01

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

8.461

5.967

5.967

5.967

-700

-700

-700

-700

-700

-700

-700

-700

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget indebærer en besparelse på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje. Besparelsen findes i
forbindelse med genforhandling af kontrakter med modtagere af tilskud fra puljen; Business Center Bornholm og
Bornholms Turistinformation v. Destination Bornholm samt i kommunens øvrige aktiviteter på erhvervsområdet.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Med en besparelse reduceres tilskudsmodtagernes mulighed for at yde turistinformation og erhvervsfremme, ligesom
der vil være færre ressourcer til udmøntning af den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi. Kommunen vil nedskalere
aktiviteter på erhvervsfremmeområdet.
Besparelsesforslaget er kontraproduktivt i forhold til BRKs erhvervsstrategiske satsning.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Besparelsesforslaget vil medvirke til, at tilskudsmodtageren får ringere betingelser for at drive turistinformation og
erhvervsfremme og dermed udvikling og vækst i det bornholmske samfund.
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Bevilling:

42 Erhverv, byg og plan

Center:

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

Emne:

Takststigning på byggesagsgebyrer – 5 %

Forslag nr.

ØEPU-42-02

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Merindtægt

2020

2021

2022

-2.442

-2.442

-2.442

-2.442

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Taksten i 2018 er på 620 kr. pr. time. Hvis taksten øges med 5 % er den nye takst 651 kr. pr. time.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Takststigningen vil være en serviceforringelse af kommunens byggesagsbehandling.
Den gennemsnitlige timepris for kommunerne ligger på 631 kr. pr. time, hvorfor takstforøgelsen vil tage prisen på
Bornholm en smule over landsgennemsnit. Priserne varierer meget kommunerne mellem fra 312 kr. i den billigste
kommune til 919 kr. i den dyreste. Dertil skal det bemærkes, 22 kommuner har valgt slet ikke at opkræve betaling for
byggesagsbehandlingen.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Bevilling:

42 Erhverv, byg og plan

Center:

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

Emne:

Rammebesparelse projekt BGI revitalisering

Forslag nr.

ØEPU-42-03

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget

518

518

518

518

Mindre udgift

-81

-81

-81

-81

-81

-81

-81

-81

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Med besparelsesforslaget reduceres aktivitetsniveauet for revitaliseringen af Bright Green Island visionen, ligesom de
nuværende ressourcer til at understøtte en implementering af visionens mål og indsatser, vil blive formindsket – både
internt i relation til ledere og medarbejdere i BRK, såvel som eksternt i relation til øens borgere, erhverv og foreningsliv.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Som følge af besparelsesforslaget må påregnes, at projekter og konkrete indsatser til udmøntning af Bright Green
Island strategien i vidt omfang vil være afhængig af midler fra eksterne puljer. Hertil kommer, at indsatser i regi af
”Bright Green Island kontaktpunkt” til servicering af BGI relaterede anliggender, intern og ekstern kommunikation og
mobilisering af indsatser, på tværs af det bornholmske samfund, vil blive reduceret.
Bright Green Island strategien er under revision. Revisionen af selve strategien forventes dog afsluttet inden udgangen
af 2018, hvorfor indeværende forslag primært får konsekvenser for understøttelsen af implementeringen af strategien,
hvor der må forventes et lavere aktivitetsniveau, end det ellers var muligt at opnå.
Besparelsesforslaget vurderes at være kontraproduktivt i forhold til BRKs strategiske satsning på, at løfte Bright Green
Island til et nyt niveau, i samarbejde med erhverv, frivillige og videns- og uddannelsesinstitutioner.
Konsekvenser for delmål:
Da der ikke er opstillet specifikke mål for implementeringen af BGI, ses der ikke nogle direkte konsekvenser for udvalget
mål.
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Bevilling:

61 Økonomi, it og personale

Center:

Center for Økonomi, It og Personale

Emne:

Besparelse på udgifter til hardware reparationer

Forslag nr.

ØEPU-61-01

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-750

-750

-750

-750

-750

-750

-750

-750

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
En kombination af den teknologiske udvikling og kvalitet gør at hardware (pc’ere, skærme mv.) holder længere, og der
forventes derfor færre udgifter i 2019 til reparationer, vedligeholdelse og udskiftning.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Det forventes ikke, at kommunens borgere og ansatte vil opleve det som en forringelse af servicen.
Konsekvenser for delmål:
Forslaget relaterer sig til målet om den teknologiske udvikling af den kommunale opgaveløsning.
Andre bemærkninger til forslaget:

Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Bevilling:

61 Økonomi, it og personale

Center:

Center for Økonomi, It og Personale

Emne:

Optimering af licensaftaler

Forslag nr.

ØEPU-61-02

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

-400

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget vedrører softwarelicenser til infrastruktur (sikkerhed, netværk, backup mv.). Disse følger udviklingen på
markedet på verdensplan, og der er set en tendens til at disse er blevet billigere.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Det forventes ikke, at kommunens borgere og ansatte vil opleve det som en forringelse af servicen.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
Det er ikke muligt at forudse, hvordan udviklingen vil være på lang sigt, og det kan være at prisudviklingen vil vende
igen på et tidspunkt.
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Bevilling:

61 Økonomi, it og personale

Center:

Center for Økonomi, It og Personale

Emne:

Reduktion vedr. backup løsning

Forslag nr.

ØEPU-61-03

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Den teknologiske udvikling har medført, at kommunen over de sidste par år har omlagt større dele af backup’en fra
bånd til diske, hvilket er en billigere løsning.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Forslaget påvirker ikke den oplevede service.
Konsekvenser for delmål:
Forslaget relaterer sig til målet om den teknologiske udvikling af den kommunale opgaveløsning.
Andre bemærkninger til forslaget:

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

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Bevilling:

61 Økonomi, it og personale

Center:

Center for Økonomi, It og Personale

Emne:

Omlægning fra analog til digital telefoni (skype)

Forslag nr.

ØEPU-61-04

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-200

-400

-400

-400

-200

-400

-400

-400

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Der arbejdes med at omlægge fra analog til digital telefoni (skype), og der forventes en gevinst som følge heraf allerede
i 2019. Fra 2020 og frem forventes besparelsen at være 400.000 kr. årligt.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Langt de fleste ansatte i BRK vil ikke længere have en bordtelefon, men vil skulle anvende et headsæt via deres
computer til at foretage telefonsamtaler på. Der vil være omstillingsfunktioner og lign. der fortsat vil anvende fysiske
apparater.
Konsekvenser for delmål:
Forslaget relaterer sig til målet om den teknologiske udvikling af den kommunale opgaveløsning.
Andre bemærkninger til forslaget:
Der vil være en løbende udskiftning fra bordtelefoner til headsets og som i dag ligger udgiften i det enkelte center.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Bevilling:

61 Økonomi, it og personale

Center:

Center for Økonomi, It og Personale

Emne:

Ekstraordinær reduktion i 2019 på uddannelse, it og inventar

Forslag nr.

ØEPU-61-05

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-200

0

0

0

-200

0

0

0

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
For at nå det samlede sparekrav vil der i 2019 være en ekstraordinær reduktion i budgetterne til uddannelse, it, inventar
m.m. på i alt 200.000 kr.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Forslaget forventes ikke at få servicemæssige konsekvenser.
Konsekvenser for delmål:
Forslaget relaterer sig til målet om BRK som en attraktiv arbejdsplads.
Andre bemærkninger til forslaget:
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Bevilling:

61 Økonomi, it og personale

Center:

Center for Økonomi, It og Personale

Emne:

Reduktion af personalerelaterede udgifter

Forslag nr.

ØEPU-61-06

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-554

-554

-554

-554

-554

-554

-554

-554

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Der er arbejdet med at optimere de administrative arbejdsgange for at imødegå tidligere besparelser og kommende
forventninger til området. Samtidig har mange medarbejdere taget uddannelse de sidste par år for at kunne leve op til
forventninger om udvidede kompetencer hos administrative medarbejdere.
Som følge heraf forventes uddannelsesbehovet at være mindre i de kommende år, og der er mulighed for at reducere i
det samlede medarbejdertimetal, hvis der fx er ønske om at gå på nedsat tid. Derudover kan der ses på øvrige
personalerelaterede udgifter som møder, rejser og inventar.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Forslaget kan i et vist omfang få betydning for den service, som centret leverer fx i form af længere
sagsbehandlingstider. Center for Økonomi, It og Personale vil dog arbejde konstruktivt for at undgå, at forslaget får
konsekvenser for den service og understøttelse, som center giver til den øvrige organisation og det politiske niveau.
Konsekvenser for delmål:
Forslaget relaterer sig til målet om BRK som en attraktiv arbejdsplads.
Andre bemærkninger til forslaget:

Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2019
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Bevilling:

62 Administration

Center:

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

Emne:

Rammebesparelse - fællesudgifter administrationen

Forslag nr.

ØEPU-62-01

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

6.554

6.554

6.554

6.554

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

-300

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Der forslås en samlet rammebesparelse på administrationen fællesudgifter.
Besparelsen vil delvist kunne finansieres via puljer, hvor det kan konstateres, at hele budgetbeløbet ikke er brugt de
seneste år.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Besparelsen vil primært få konsekvenser for administrationens ledelse og personale, herunder det strategiske råderum
for god personaleledelse med fokus på fastholdelse, rekruttering og employer branding. Derudover vil besparelsen
kunne få konsekvenser for ledelsens mulighed for at iværksætte strategisk vigtige analyser.
Dog forventes dele af besparelsen at kunne tages på konti, hvor det fulde budgetbeløb ikke har været anvendt, hvorfor
konsekvenserne primært indskrænker mulighederne for strategisk råderum fremadrettet.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Bevilling:

62 Administration

Center:

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

Emne:

Besparelse på det administrative personale i Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

Forslag nr.

ØEPU-62-02

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

24.960

24.402

24.406

24.406

-464

-464

-464

-464

-464

-464

-464

-464

-442

-442

-442

-442

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Forslaget indebærer en besparelse på midler til aflønning af det administrative personale. Besparelsen forsøges
hjemtaget som følge af naturlig afgang eller ved på anden måde ikke at genbesætte en vakant stilling.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Forslaget kan medføre ændringer i det interne serviceniveau og/eller for borgerne.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen.
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Bevilling:

62 Administration

Center:

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

Emne:

Afskaffelse af partnerskabsprisen

Forslag nr.

ØEPU-62-03

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

26

26

26

26

-26

-26

-26

-26

-26

-26

-26

-26

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Partnerskabsprisen afskaffes.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Bevilling:

63 Folkemødet

Center:

Center for Økonomi, It og Personale

Emne:

Reduktion af tilskuddet til Foreningen Folkemødet

Forslag nr.

ØEPU-63-01

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget
Mindre udgift

-52

-52

-52

-52

-52

-52

-52

-52

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Budgettet på bevillingen består af tilskuddet til Foreningen Folkemødet samt aflønning af teknisk koordinator. Tilskuddet
fastsættes årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen. Forslaget er en nedsættelse af tilskuddet.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Der er ingen servicemæssige konsekvenser for borgerer eller ansatte i BRK.
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Bevilling:

64 Politikere

Center:

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

Emne:

Nedlæggelse af puljen til borgerinddragelse samt borgerpanel

Forslag nr.

ØEPU-64-01

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

59

59

59

59

-59

-59

-59

-59

-59

-59

-59

-59

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Puljen til borgerinddragelse har ikke været anvendt de seneste år. Det foreslås som konsekvens heraf, at puljen
nedlægges, og eventuelle borgerinddragelsesaktiviteter budgetteres i de særskilte sammenhænge og projekter, som de
indgår i.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Ingen i forhold til nuværende aktivitetsniveau. Nedlæggelsen af puljen vil dog indskrænke mulighederne for et øget
aktivitetsniveau fremadrettet.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen

Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau
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Budget 2019-2022

Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Bevilling:

64 Politikere

Center:

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

Emne:

Besparelse på afholdelse af valg

Forslag nr.

ØEPU-64-02

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget

810

810

1.964

810

Mindre udgift

-60

-60

-60

-60

-60

-60

-60

-60

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Det foreslås, at udgifterne til afholdelse af valg reduceres, med nedenstående fordeling.
•
Reduktion i udgiften på forplejning på 10 %: 10.000 kr.
•
Reduktion i udgiften til forberedelse af valgdagen: 30.000 kr.
•
Halvering i valgdiæter til stemmetællere: 20.000 kr.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Ingen umiddelbare konsekvenser. Der ydes 1 valgdiæt (2diæter) til tilforordnede, der deltager hele valgdagen. Der ydes
½ valgdiæt (1 diæt) til stemmetællere der møder ind kl. 19,30.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
En besparelse vil kunne opnås allerede på budget 2019, da der lovmæssigt senest vil skulle afholdes folketingsvalg og
EU-parlamentsvalg medio 2019.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Bevilling:

64 Politikere

Center:

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

Emne:

Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn

Forslag nr.

ØEPU-64-03

1.000 kr. – 2018-priser
2019

Nuværende budget
Mindre udgift

2020

2021

2022

1.175

1.175

1.439

1.175

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

-250

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Området omfatter vederlag og mødeudgifter som foreslås justeret til det faktiske forbrug i 2017 samt en yderligere
mindre besparelse til samlet besparelse på 250.000 kr.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Forslaget forventes at medføre mindre serviceforringelser.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
-
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Bevilling:

64 Politikere

Center:

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

Emne:

Besparelse på det politiske niveau

Forslag nr.

ØEPU-64-04

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget

403

403

403

403

Mindre udgift

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes konto til rejser og uddannelse reduceres med 50.000 kr. årligt.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Forslaget begrænser kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes muligheder for studieture og anden faglig aktivitet.
Konsekvenser for delmål:
Ingen
Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Bevilling:

64 Politikere

Center:

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

Emne:

Reduktion i antallet af diæter til Ældrerådet

Forslag nr.

ØEPU-64-05

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget

239

239

239

239

Mindre udgift

-60

-60

-60

-60

-60

-60

-60

-60

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
I dag gives der diæter til ordinære møder samt møder i undergrupper (Den koordinerende gruppe, følgegruppe for
social- og sundhed samt følgegruppe for teknik og kultur)
Fremover vil der kun blive givet diæter til de 11 ordinære møder i Ældrerådet.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Konsekvenser for delmål:

Andre bemærkninger til forslaget:
Besparelsesforslaget kræver, at Kommunalbestyrelsen godkender en ændring af Ældrerådets vedtægt.
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Besparelsesforslag
Udvalg:

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget

Bevilling:

64 Politikere

Center:

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

Emne:

Besparelse på mødeforplejning

Forslag nr.

ØEPU-64-06

1.000 kr. – 2018-priser
2019

2020

2021

2022

Nuværende budget

220

220

220

220

Mindre udgift

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

Afledt merudgift
Nettobesparelse
- heraf besparelser på løn
Afledt merudgift, anlæg
Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:
Kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes konto til mødeforplejning reduceres med 50.000 kr. årligt.
Besparelsen tænkes hjemtaget ved ændrede mødetider, som reducerer udgiften til måltider.
I 2017 er der forbrugt nedenstående til mødeforplejning (incl. afslutning samt budgetseminar):

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:
Mindre serviceforringelse i mødeforplejningen.
Konsekvenser for delmål:
Ingen.
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Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen.
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