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Lb. Nr. SSU-F-13

Sæt kryds (__X____) (_______)

Nedsættelse af normering i træningsenheden / 1 træningsterapeut

Udvalg: Senior & Sundhedsudvalget 
Center: Center for Sundhed & Pleje
Funktion: 05.30.27

Beskriv nuværende situation inden ændring
Træningsenheden er placeret på to lokationer, på Grøndalscenteret i Haslev og på Faxe 
Sundhedscenter. Træningsenheden varetager genoptræning jfr. Sundhedslovens §140 og §86. 

Hvori består ændringen? 
Med dette forslag lægges der op til en reduktion, svarende til et årsværk, dette forslag til reduktion 
ligger udover den reduktion, der anbefales i BDO’s analyse af pleje- og træningsområdet. 

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? 
Forslaget bidrager til budgetreduktion, ved at nedlægge et årsværk i træningsafdelingen. Der er 
indregnet en opsigelses- og fratrædelsesperiode på 5 måneder. 

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

- : Merindtægt/mindreudgift
+ : Mindreindtægt/merudgift

2020 2021 2022 2023
Serviceramme:
Udgift -260 -446 -446 -446
Indtægt 0 0 0 0
Ej serviceramme:
Udgift 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Nettovirkning -260 -446 -446 -446

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

ØKONOMI

REDUKTION EFFEKTIVISERING
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2020 2021 2022 2023
Budget før 
Budgettilpasning

446 446 446 446

Der er flere konsekvenser ved en reduktion i normeringen i træningsafdelingen. 
BDO’s rapport viser at Faxe Kommune er effektiv på træningsområdet i en benchmarking med andre 
kommuner. 
En reduktion på et årsværk, vil medføre øget ventetid for borgere der er udskrevet fra sygehuset med 
en genoptræningsplan. 
Det fremgår af Servicelovens §140, at kommunen skal kunne tilbyde opstart af genoptræning inden for 
syv kalenderdage efter udskrivelsen. Såfremt det ikke er muligt kan borger vælge en privat leverandør, 
med hvem KL, på vegne af kommunen, har indgået aftale med. 
På baggrund af dette, kan der forventes afledte øgede udgifter på træningsområdet, da kommunen i 
stedet for selv at udføre træningen, skal afregne med en privat leverandør. 

En anden konsekvens vil blive, at mængden af holdtræninger skal øges yderligere, og med en højere 
andel, end anbefalet af BDO, i deres analyse.  
BDO lægger op til øget holdtræning og reduktion med 0,6 årsværk, denne reduktion indgår i et andet 
forslag. 
Øget træning på hold medvirker til mindre fokus og mindre målrettet træning mod den enkelte 
borger. Deraf vil kunne forventes længere genoptræningsforløb, og med ringere effekt for borgeren.

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

FORUDSÆTNINGER


