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Socialistisk Folkeparti Haderslev

d. 20.9.2018

Beskrivelse af de enkelte budgetændringsforslag fra SF og Enhedslisten.

1. Ansættelse af socialsygeplejerske:

Der oprettes en ny stilling som socialsygeplejerske inden for psykiatri og handicapområdet. 
Socialsygeplejersken skal især tage sig af udsatte psykiatriske borgere, der som følge af deres 
udsatte position har en række kombineret psykiatriske og somatiske helbredsproblemer.

Årlig Udgift:

Den årlige udgift udgør i 2019 og overslagsårene – kr. 600.000

Finansiering:

Finansieringen sker via yderligere forventet reduktion af den kommunale udgift på aktivitetsbestemt 
på sygehusområdet.
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2. Gratis psykologhjælp til 21-25-årige:

Der er indgået en tillægsaftale til praksisoverenskomsten mellem Dansk Psykologforening og 
Danske Regioner om vederlagsfri psykologbehandling af unge fra 18 år og til og med 20 år, som 
henvises med angst og depression. Det betyder, at regionerne betaler det fulde honorar for denne 
aldersgruppe. Det er en forsøgsordning, der løber fra 1. juli 2018 – 31. dec. 2021.

Dette forslag fra SF og Enhedslisten udvider målgruppen med de 21 – 25 årige, hvor det er 
kommunen, der betaler det fulde honorar for psykologbehandling af de unge, der henvises med 
angst og depressionsproblematikker.

Det kan samtidig forventes, at tilbuddet kan reducere frafaldet i et uddannelsesforløb for denne 
aldersgruppe.

Årlig Udgift:

Den årlige udgift som en øvre budgetramme udgør i 2019 og overslagsårene – kr. 750.000

Finansiering:

Finansieringen sker via yderligere forventet effekt af investering på kontanthjælpsområdet under 
integration og beskæftigelse. 
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3. Ansættelse af yderligere en medarbejder på GOTI-området i Vojens:

Der ansættes yderligere en socialfaglig medarbejder i GOTI-indsatsen i Vojens. 
Det skal medføre en styrket indsats for at reducere unges benyttelse af euforiserende stoffer og 
risiko for at de ender i kriminel aktivitet. 

Årlig Udgift:

Den årlige udgift som en øvre budgetramme udgør i 2019 og overslagsårene – kr. 500.000

Finansiering:

Finansieringen sker via yderligere forventet effekt af investering på kontanthjælpsområdet under 
integration og beskæftigelse. 
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4. Ansættelse af yderligere personale inden for hjemmeplejen og plejecentre:

For at styrke personalebemandingen og dermed serviceniveauet på ældreområdet ansættes 
yderligere personale på området. Fordelingen af de ekstra personaleressourcer sker via 
sagsbehandling i Voksenudvalget efter indstilling fra forvaltningen.

Årlig Udgift:

Der tilføres området ekstra kr. 10 mio.  i 2019 og overslagsårene.

Finansiering:

Finansieringen sker via et træk i kommunens likvide midler.
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5. Ansættelse af ekstra personale på daginstitutionsområdet.

Med henblik på at styrke indsatsen på daginstitutionsområdet i forhold til børn i udsatte familier og 
børn med anden etnisk baggrund end dansk, som har såvel sociale som sproglige udfordringer 
ansættes yderligere pædagogisk personale på de daginstitutioner, der har dokumenterede opgaver 
med de nævnte målgrupper. Indsatsen vil samtidig styrke arbejdet med at reducere tilgangen af børn 
til specialtilbud på skoleområdet.

Fordelingen af midlerne besluttes i Børn og familieudvalget efter indstilling fra forvaltningen.

Årlig Udgift:

Der tilføres området ekstra kr. 5 mio. i 2019 og overslagsårene.

Finansiering:

Finansieringen sker via yderligere forventet reduktion af den kommunale udgift på aktivitetsbestemt 
på sygehusområdet.
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6. Flere midler til skoleområdet.

SF og Enhedslisten er enige i strategien om at reducere tilgangen af børn til specialtilbud på 
skoleområdet og at styrke den faglige og sociale rummelighed i almenområdet.

Efter vores opfattelse vil det imidlertid kræve en øget investering for, at denne strategi kan lykkes. 
Vi ønsker en langsommere – men også mere realistisk – nedtrapning af udgifterne til 
specialområdet. Samt øget investering i almenområdet for at styrke mulighederne for succesrig 
større faglig og social rummelighed.

Fordelingen af de ekstra midlerne besluttes i Børn og familieudvalget efter indstilling fra 
forvaltningen.

Årlig Udgift:

Der tilføres området ekstra kr. 7,5 mio. i 2019, 15 mio. i 2020 og 10 mio. i 2021 og 2022.

Finansiering:

Finansieringen sker via yderligere hjemtagelse af lån.
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7. Flere midler til specialiseret voksenområde

SF og Enhedslisten er betænkelig ved de i budgetforliget skitserede planer om 
serviceniveauændringer på det specialiserede voksenområde. Vi frygter, at det vil ramme nogle af de 
samfundsgrupper, der er allermest afhængig af et kommunalt servicetilbud. Vores opmærksomhed er 
især rettet mod de sociale og psykiatriske væresteder, som vi ønsker bevaret i nuværende omfang, 
ligesom vi ønsker en øget indsats på det socialpsykiatriske område, misbrugsområdet og indsatsen 
mod hjemløshed.

SF og Enhedslisten foreslår derfor afsat flere midler til dette område.

Fordelingen af de ekstra midlerne besluttes i Børn og familieudvalget efter indstilling fra 
forvaltningen.

Årlig Udgift:

Der tilføres området ekstra kr. 4 mio. i 2019, 7 mio. i 2020 og 10 mio. i 2021 og 2022.

Finansiering:

Finansieringen sker via indførelse af byggesagsgebyr i 2019 – samt byggesagsgebyr + supplerende 
træk i likvide midler i overslagsårene.
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8. Reduktion af den foreslåede rammebesparelse.

Det foreslås, at rammebesparelsen på 9,6 mio. reduceres.
Flg. punkter foreslås fjernet fra rammebesparelsen:
Socialudvalget – 0,5 mio.
Beskæftigelses- og integrationsudvalget - 1 mio.
Udvalget for Børn og familie - 1 mio.
Udvalget for kultur og fritid - 0,5 mio.
Udvalget for sundhed og forebyggelse - 0,5 mio.
Voksenudvalget - 1 mio.

Samlet: 4,5 mio.

Det betyder, at flg. rammebesparelse fastholdes:
Økonomiudvalget - 3,55 mio.
Plan- og miljøudvalget - 1,6 mio.

Årlig Udgift:

En yderligere årlig udgift på kr. 4,5 mio. i 2019 og overslagsårene

Finansiering:

Finansieringen sker yderligere hjemtagelse af lån.
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