
1 SSU_F_01
04.62.85
Redukonsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser 2021 2022 2023 2024

Udgi -120 -120 -120 -120

Service -120 -120 -120 -120
Ej service 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Service 0 0 0 0
Ej service 0 0 0 0
Neovirkning -120 -120 -120 -120

Konsekvenser

Forudsætninger

Udelukker et andet forslag?
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Ændring af receponservice Tandplejen - Yderligere Beskrivelse af forslag
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1 SSU_F_02
04.62.89
Redukonsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser 2021 2022 2023 2024

Udgi -48 -48 -48 -48

Service -48 -48 -48 -48
Ej service 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Service 0 0 0 0
Ej service 0 0 0 0
Neovirkning -48 -48 -48 -48

Konsekvenser

Forudsætninger

Udelukker et andet forslag?
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Færre mødegange på Familieiværksæerhold - Yderligere Beskrivelse af forslag
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1 SSU_F_03
04.62.89
Redukonsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser 2021 2022 2023 2024

Udgi -45 -45 -45 -45

Service -45 -45 -45 -45
Ej service 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Service 0 0 0 0
Ej service 0 0 0 0
Neovirkning -45 -45 -45 -45

Konsekvenser

Forudsætninger

Udelukker et andet forslag?
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Redukon af sundhedsplejens indsats i 1. klasse - Yderligere Beskrivelse af forslag
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1 SSU_F_04
05.30.27
Redukonsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser 2021 2022 2023 2024

Udgi 0 0 0 0

Service 0 0 0 0
Ej service 0 0 0 0
Indtægt -500 -500 -500 -500

Service -500 -500 -500 -500
Ej service 0 0 0 0
Neovirkning -500 -500 -500 -500

Konsekvenser

Forudsætninger

Udelukker et andet forslag?
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Brugerbetaling på kørsel l dagcenter - Yderligere Beskrivelse af forslag

Side 8 af 32



1 SSU_F_05
05.30.29
Redukonsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser 2021 2022 2023 2024

Udgi -700 -700 -700 -700

Service -700 -700 -700 -700
Ej service 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Service 0 0 0 0
Ej service 0 0 0 0
Neovirkning -700 -700 -700 -700

Konsekvenser

Forudsætninger

Udelukker et andet forslag?
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Brugerfinansierede robotstøvsugere i stedet for støvsugning  - Yderligere Beskrivelse af forslag
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1 SSU_F_06
05.30.26
Effekviseringsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser 2021 2022 2023 2024

Udgi -130 -130 -130 -130

Service -130 -130 -130 -130
Ej service 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Service 0 0 0 0
Ej service 0 0 0 0
Neovirkning -130 -130 -130 -130

Konsekvenser

Forudsætninger

Udelukker et andet forslag?
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Ændring af hyppighed for medicindosering udført af hjemmeple - Yderligere Beskrivelse af forslag
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Budgetforslag - Budget 2021 

Lb. Nr. SSU_F_07 

Sæt kryds (__x____) (___x____) 

Effektiviseringspotentiale på baggrund af BDO rapport 

Udvalg: Senior & Sundhedsudvalget 

Center: Sundhed og Pleje 

Funktion: 05.30.27, 05.30.26, 05.30.28, 

04.62.82 

Beskriv nuværende situation inden ændring 

Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen af budget 2020-24, at indarbejde en 

besparelse på 3 mio. kr. i 2020 og i overslagsårene 4,1 mio. kr.  

BDO har i foråret 2019 udarbejdet rapporten "Servicetjek og effektiviseringspotentialer" i 

Center for Sundhed og pleje. Rapporten er forelagt Byrådet på et temamøde, den 23. 

maj 2019. 

Rapporten omfatter blandt andet en analyse af plejecentre, hjemmeplejen, sygeplejen 

og træningsområdet.  

Rapporten havde til formål at: 

 Afdække og analysere hvorvidt, der inden for det vedtagne serviceniveau, er

muligheder for at optimere driften på områderne.

 Anvise konkrete handlemuligheder og nye veje, for at imødekomme et stigende

udgiftspres, herunder om det er muligt, at effektivisere arbejdsgange i driften, at

prioritere anderledes inden for det vedtagne serviceniveau. Alle dele med henblik på

at sikre, at de tildelte midler anvendes mest effektivt.

 At sikre, at Faxe Kommune fremadrettet vil være rustet til at imødekomme det

stigende udgiftspres og dermed opnå et fremtidssikret fundament, for et veldrevet

sundheds- og ældreområde.

BDO's generelle opfattelse jfr. rapporten er, at Center for Sundhed og Pleje er drevet 

med et godt blik for nationale udviklingstendenser, og at kommunen allerede har 

iværksat tiltag for at opnå et økonomisk effektivt og veldrevet ældre- og 

sundhedsområde. 

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG 

REDUKTION EFFEKTIVISERING 
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Budgetforslag - Budget 2021 
 

 

Hvori består ændringen?  

 

Rapporten peger på 3 niveauer af potentialer. De tre niveauer betegnes henholdsvist 

som et konservativt, et realistisk og et ambitiøst potientiale. Det konservative estimat 

vurderes til at kunne give en besparelse på 4,1 mio. kr. årligt, det realistiske vurderes årligt 

til 8,6 mio. kr., og det ambitiøse estimat vurderes til 13,0 mio. kr. årligt.  

 

Da Byrådet ved budgetvedtagelsen besluttede at effektuere det konservative forslag, 

der er nævnt i rapporten, vil administrationen med dette forslag foreslå at det næste 

potientiale i BDO rapporten fra 2019 vedtages, hvilket svarer til det realistiske niveau jf. 

rapporten.   

 

Potentialer og estimater fremgår af nedenstående tabel. 

  

Potentiale Konservativt  
estimat,  
mio kr.  

Realistisk  
estimat, mio.kr 

Ambitiøst  
estimat, 
mio.kr.  

Plejecentrene: Øget brugertidsprocent 
gennem justering af bemanding og 
effektvisering af opgaveafvikling, 
indirekte og øvrige. Konservativt estimat: 
64%, realistisk estimat: 67% 

  
3,2 

  
6,4 

  
9,6 

Hjemmeplejen: Øget brugertidsprocent 
gennem optimering af 
arbejdstilrettelæggelse. Konservativt 
estimat: 61%, realistisk estimat: 62% 

  
0,6 

  
1,3 

  
1,9 

Sygeplejen: Øget brugertidsprocent 
gennem fokus på planlægning og 
arbejdstilrettelæggelse. Konservativt 
estimat: 41%, realistisk estimat: 42%  

  
0,1 

  
0,3 

  
0,4 

Sygeplejen: Reduktion i udmåling af 
sygeplejeydelser og/eller hurtigere 
afslutning. Konservativt estimat: 1%, 
realistisk estimat: 2% 

  
0,2 

  
0,4 

  
0,6 

Træningsenheden: Erstatte individuelle 
træninger med sam- og holdtræning. 
Realistisk estimat 0,5 af individuel 
træning overgår til holdtræning. 

  
0 

  
0,2 

  
0,5 

I alt estimerede potentialer ved 
driftsoptimering  

  
4,1 

  
8,6 

  
13,0 
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Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?  

 

Løftes besparelsen fra det konservative estimat til det realistiske estimat på 8,6 mio. kr. vil 

det give 4,5 mio. kr. i helårsvirkning.   

 

 

 

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2021-priser 

 

- : 

Merindtægt/min

dreudgift 

+ : 

Mindreindtægt/

merudgift 

2021 2022 2023 2024 

Serviceramme:     
Udgift -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 
Indtægt 0 0 0 0 
Ej serviceramme:     
Udgift 0 0 0 0 
Indtægt 0 0 0 0 

     
Nettovirkning -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 

 

 2021 2022 2023 2024 

Budget før 

Budgettilpasning 

0 0 0 0 

 

 

 

 
Plejecentrene. Overordnet set kan et snævert fokus på en høj ATA-tid medvirke til at der 

ikke skabes tid og rum til at styrke fagligheden på en lang række områder til glæde for 

borgere og medarbejdere. God pleje handler ikke kun om den målte tid hos borgeren, 

men i lige så høj grad om den faglige kvalitet, som personalet møder borgeren med.  Det, 

som BDO har registreret som ”øvrig tid”, bruges. bl.a. til 

1. Beboerkonferencer, hvor faglig sparring omkring udfordringer med konkrete 

beboere opkvalificerer medarbejderne til at møde beboernes individuelle behov.   

2. Kompetenceafklaring, hvor f.eks. sygeplejersker opkvalificerer SSA’er til at varetage 

en række nye opgaver, og hvor SSA’er opkvalificerer SSH’er til at varetage nogle 

nye opgaver.  

3. Projekter vedrørende generelle problemstillinger som f.eks. dysfagi, 

magtanvendelse, demens, faldudredning mv. For at personalet kan blive fagligt 

ØKONOMI 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER 
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dygtigere til at håndtere nogle generelle problemstillinger er det nødvendigt at 

afsætte tid til at kortlægge nogle konkrete områder. Herunder nedsætte projekter 

som arbejder med en problemstilling over længere tid – f.eks. dysfagi, hvor bl.a. 

lungebetændelse kan forebygges gennem fokus på konsistens af kost, 

siddestillinger og spisemiljø mv.   

 

Bemandingen på plejecentrene er ved BDO’s undersøgelse begunstiget af, at der var 

afsat forskellige puljemidler til bl.a. bedre bemanding og klippekortsordning. Den lave 

ATA-tid i Faxe Kommune vurderes at hænge sammen med, at der har været puljemidler 

til ekstra ansættelser, som har betydet at det faste personale har kunnet prioritere tid til 

faglig opkvalificering også. Ved gennemførelse af forslaget bliver plejecenterområdet 

derfor ekstra sårbart i forhold til at opretholde et højt fagligt niveau, som i et vist omfang 

kun vil være muliggjort af en usikker finansieringskilde fra puljerne.  

 

Konsekvenserne af dette forslag skal endvidere ses i sammenhæng med, en afskaffelse af 

klippekortsordningen til borgere på plejecentrene, på baggrund af byrådsbeslutningen, 

der allerede er indarbejdet i budget 2020 og fremadrettet.   

 

Hjemmeplejen. BDO’s analyse viser, at Faxe Kommune har en ATA-tid over gennemsnittet, og 

at det er små procentpoint, som adskiller Faxe Kommune fra de højeste i målingen.  

Da der er metodemæssige usikkerheder i BDO’s måling, vil man ikke statistisk kunne 

konkludere, at Faxe Kommune ligger lavere end de højeste kommuner i målingen, idet 

tidsregistreringen er foretaget via selvrapportering fra medarbejderne, over en periode på 2 

uger.  

En højere ATA-tid kan gå udover fagligheden, da der vil være mindre tid til faglig sparring. 

 

Sygeplejen. BDO’s analyse viser, at Faxe Kommune har en ATA-tid over gennemsnittet, og at 

det er små procentpoint, som adskiller Faxe Kommune fra de højeste i målingen. Da der er 

metodemæssige usikkerheder i BDO’s måling vil man ikke statistisk kunne konkludere, at Faxe 

Kommune ligger lavere end de højeste kommuner i målingen, idet tidsregistreringen er 

foretaget via selvrapportering fra medarbejderne, over en periode på 2 uger.  

En af konsekvenserne ved forslaget vil være, at der skal tages tid fra dokumentation og 

faglige sparring, hvilket derved kan blive endnu sværere at opprioritere dette.  
 

BDO’s analyse viser, at Faxe kommune er vurderet til, i knap halvdelen af sagerne, at det 

afsatte tidsforbrug tenderer til højt, mens en tilsvarende andel sager vurderes at have afsat et 

passende tidsforbrug. 

I interview med sygeplejen er BDO blevet oplyst, at de delegerede indsatser ikke koordineres 

og planlægges som en indsats, der bliver leveret sammen med servicelovsydelser, oftest 

afsættes der et tidsforbrug, som når en sygeplejerske skulle levere ydelsen i regi af 

sygeplejen. Omtrent 2/3 af alle sygeplejeydelser delegeres til andre grupperne jf. 

kompetenceskemaer. 

Det er op til sygeplejerskerne selv at fastsætte tiden, koordinatoren fastlægger kun den første 

tidsudmåling.  

En af konsekvenserne ved forslaget vil være, at der skal tages højde for om borgeren 

allerede får hjemmehjælp og om det sundhedsfagligt kan uddelegeres til anden enhed. 

 

Træningsenheden.  BDO’s analyse viser, at Faxe Kommune i gennemsnit holder 11,5 

træninger pr genoptræningsplan, heraf 7,7 individuelle træninger og 3,8 holdtræninger. 
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Hvis træningsafdelingen skal øge holdtræningen vil borgerne skulle have flere 

træningsgange (11,5 træninger er et meget lavt antal sammenlignet med andre kommuner) 

og vi skal bruge flere terapeuttimer.  Nu erstattes noget holdtræning med hjemmeøvelser via 

digitalt understøttet træning. 

Træningsafdelingens fysiske lokaliteter i Haslevområdet gør, at deres hold ikke kan være 

større end de er på nuværende tidspunkt – så konsekvensen ved flere og større hold er, at de 

skal have større lokaliteter. 

Ikke alle diagnoser er holdegnede: 

Dysfagi (synkeproblematikker) - dette foregår i borgers hjem. 

Et andet tilbud er laserbehandling – især for smerter.   Her behandler terapeut med laser i 

hånden – d.v.s., der kan kun behandles én borger ad gangen. 

Nogle kommuner har ”knibeøvelseshold” for borgere med gynækologiske udfordringer.  I 

Faxe Kommune får borgerne en start- og slutundersøgelse og derimellem 1 til 2 kontroller. Selv 

træningen foregår som selvtræning i hjemmet. 

  

 

              
  

 

 

 

FORUDSÆTNINGER 
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Lb. Nr. SSU_F_08 

Sæt kryds (__x____) (_______) 

Nedlæggelse af indsatser under værdighedspuljen 

Udvalg: Senior & Sundhedsudvalget 

Center: Sundhed og Pleje 

Funktion: 05.30.27 

Beskriv nuværende situation inden ændring 

Med Finansloven for 2016, blev ”Puljen til en mere værdig ældrepleje” indført. Puljen har været 

finansieret som puljemidler gennem Sundheds- og Ældreministeriet i årene 2016-2019. Fra 2020 er 

værdighedsmidlerne overgået til bloktilskudsordningen.  

Byrådet vedtog at fortsætte nedenstående tiltag i forbindelse med budgetvedtagelsen 2020. 

1. Livskvalitet:

a. Netværksmedarbejdere, udfører aflastning af pårørende samt at hjælpe ensomme ældre

i eget hjem til forskellige aktiviteter. 800.000 kr.

b. Aktivitetsmedarbejdere på alle plejecentrene, medarbejderne udfører indsatser og tiltag

på plejecentrene, og har fokus på den enkelte borgers livskvalitet. De udfører

hverdagsaktiviteter, udflugter, sammenkomster og understøtter interesser og fællesskaber

mv. 2.800.000 kr.

c. Fast kontinensklinik, der tilbyder udredning for inkontinens. Klinikken understøttes fra

værdighedspuljen med 400.000 kr. Der er i forvejen ansat én sygeplejeske til

opgavevaretagelse i klinikken. Der er meget stor søgning til klinikken.

2. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

a. Demenskoordinator, koordinerende demenssygeplejerske, der medvirker til at sikre

fagligheden på demensområdet, igangsætter og driver nye tiltag og projekter, er

fungerende tovholder for ØDA-projektet. 550.000 kr.

b. Fysioterapeut og ergoterapeut, der tilsammen udgør et demenstræningsteam, der

varetager implementering af træningspakker til demente borgere. 650.000 kr.

3. En værdig død

a. Styrkelse af den palliative indsats, ved to tværgående palliationssygeplejersker der

fungerer på tværs af hjemmepleje, sygehuse, plejecentre og praktiserende læger.

Fungerer som koordinatorer mellem de forskellige parter, når en borger ønsker at dø i eget

hjem, som flere og flere gør. 800.000 kr.

4. Pårørende

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG 

REDUKTION EFFEKTIVISERING 

Side 18 af 32



Budgetforslag - Budget 2021 

 

a. Der er ansat én pårørendevejleder, der yder rådgivning, støtte og netværk for pårørende 

samt vejledning til ældre.  380.000 kr. lagt sammen med fællesskabsambassadør og 

reduceret med 250.000kr 

 

5. Ensomshedstema 
a. Der er ansat én fællesskabsambassadør, som har til formål at arbejde specifikt på tiltag 

målrettet minimering af ensomhed. Til ensomhedstemaet er der afsat 700.000 kr. 

 
 

Hvori består ændringen?  

 

Med dette forslag lægges der op til at reducere med fire indsatser, der er igangsat som følge af 

Værdighedsmilliarden. Der lægges samtidig op til fortsat at bibeholde fem igangsatte indsatser.  

 

Indsatser der foreslås nedlagt er: 

 

1) At netværksmedarbejdere reduceres fra to til én medarbejder. (400.000kr.) Forsøges 

overført til anden stilling   

2) At indsats med aktivitetsmedarbejdere ophører og medarbejderne tilbydes arbejde på de 

forskellige enheder, ved ledige stillinger. (2.800.000kr)  

3)  

Indsatser der påtænkes at bibeholdes er : 

1. Fast Kontinensklinik 

2. Demenskoordinator 

3. Demenstræningsteam 

4. Styrkelse af den palliative indsats 

5. Ensomhedstema 

 

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?  

 

Den fulde effekt af forslagene forventes først at være mulig til budget 2021 på grund af blandt 

andet høringsperiode, vedtagelse af budget samt evt opsigelsesperioder.  

 

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser 

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme 

- : Merindtægt/mindreudgift 

+ : Mindreindtægt/merudgift 
2021 2022 2023 2024 

Serviceramme:     

Udgift -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 

Indtægt 0 0 0 0 

Ej serviceramme:     

Udgift 0 0 0 0 

Indtægt 0 0 0 0 

     

Nettovirkning -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 

 

ØKONOMI 
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2021 2022 2023 2024 

Budget før 

Budgettilpasning 

6.130 6.130 6.130 6.130 

De afledte konsekvenser ved at fjerne dele af værdighedsmidlerne vil generelt få konsekvenser for 

det kvalitetsmæssige niveau for de berørte borgere.   

Netværksmedarbejdere forslås reduceret fra 2 til 1 medarbejder: 

Faxe Kommunes kan ikke længere tilbyde samme standard af besøg hos ensomme ældre og følge til 

aktiviteter ved netværksmedarbejdere. Netværksgruppens tiltag på Dalgården vil med forslaget også 

minimeres, da der kun vil være èn tilbage. Denne ene medarbejder tænkes at skulle arbejde i 

sammenhæng med demenskoordinatorerne.   

Aktivitetsmedarbejdere ophører: 

Aktiviteterne med beboerne på plejecentrene vil ikke længere varetages af en 

aktivitetsmedarbejder. Der vil dermed blive færre aktiviteter for beboerne. Forslaget betyder, at det vil 

være plejepersonalet, når der er tid til det, der skal allokere tiden til aktiviteter, hvilket dermed kan 

blive i begrænset omfang  

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER 

FORUDSÆTNINGER 
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1 SSU_F_09
05.30.27
Redukonsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser 2021 2022 2023 2024

Udgi -500 -500 -500 -500

Service -500 -500 -500 -500
Ej service 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Service 0 0 0 0
Ej service 0 0 0 0
Neovirkning -500 -500 -500 -500

Konsekvenser

Forudsætninger

Udelukker et andet forslag?
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Nedlæggelse af klippekortordning l borgere i eget hjem - Yderligere Beskrivelse af forslag
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1 SSU_F_10
05.30.27
Redukonsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser 2021 2022 2023 2024

Udgi -100 -100 -100 -100

Service -100 -100 -100 -100
Ej service 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Service 0 0 0 0
Ej service 0 0 0 0
Neovirkning -100 -100 -100 -100

Konsekvenser

Forudsætninger

Udelukker et andet forslag?
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Redukon på vikardækning i køkkenerne på plejecentre - Yderligere Beskrivelse af forslag
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1 SSU_F_11
05.30.27
Redukonsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser 2021 2022 2023 2024

Udgi -1,622 -1,622 -1,622 -1,622

Service -1,622 -1,622 -1,622 -1,622
Ej service 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Service 0 0 0 0
Ej service 0 0 0 0
Neovirkning -1,622 -1,622 -1,622 -1,622

Konsekvenser

Forudsætninger

Udelukker et andet forslag?
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Redukon i den visiterede d l plejepakker med 2 min. - Yderligere Beskrivelse af forslag
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1 SSU_F_12
05.30.26
Redukonsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser 2021 2022 2023 2024

Udgi -2,184 -2,184 -2,184 -2,184

Service -2,184 -2,184 -2,184 -2,184
Ej service 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Service 0 0 0 0
Ej service 0 0 0 0
Neovirkning -2,184 -2,184 -2,184 -2,184

Konsekvenser

Forudsætninger

Udelukker et andet forslag?

Side 27 af 32



Redukon i den visiterede d l servicelovs ydelser med 2 - Yderligere Beskrivelse af forslag
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1 SSU_F_13
04.62.88
Redukonsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser 2021 2022 2023 2024

Udgi -475 -475 -475 -475

Service -475 -475 -475 -475
Ej service 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Service 0 0 0 0
Ej service 0 0 0 0
Neovirkning -475 -475 -475 -475

Konsekvenser

Forudsætninger

Udelukker et andet forslag? Redukon med 2 sundhedskonsulenter

Side 29 af 32



Redukon med 1 sundhedskonsulent - Yderligere Beskrivelse af forslag

Side 30 af 32



1 SSU_F_14
04.62.88
Redukonsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser 2021 2022 2023 2024

Udgi -950 -950 -950 -950

Service -950 -950 -950 -950
Ej service 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Service 0 0 0 0
Ej service 0 0 0 0
Neovirkning -950 -950 -950 -950

Konsekvenser

Forudsætninger

Udelukker et andet forslag? Redukon med 1 sundhedskonsulent

Side 31 af 32



Redukon med 2 sundhedskonsulenter - Yderligere Beskrivelse af forslag

Side 32 af 32
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