
Implementering og udmøntning af budget 2021-2024
Socialudvalget

Nr. Aktivitet Navn 2021 2022 2023 2024 Uddybende beskrivelse Plan for implementering Politisk behandling Er aktiviteten 
gennemført?

Skal behandles 
politisk igen?

B21-24 
SOU-Fx-
148

Besparelse Gennemgang/ 
forhandling 
døgntilbud for 
voksne

-1.200 -2.500 -2.500 -2.500 Der oprettes en ny stilling i Socialcenteret, med 
fokus på at gennemgå og forhandle priser på 
døgntilbud, som Faxe Kommune køber hos 
eksterne leverandører.

Rekruteringsproces pågår
Socialudvalget bliver løbende orienteret

Er politisk behandlet

I gang Nej

BY79-
120520, 
SOU-X-01

Besparelse Voksenområdet - 
Myndighedssiden

-600 -600 -600 -600 Nedsætte forhandlerteam på voksenområdet. Der 
sammensættes et team af fagpersoner (typisk 
centerledere og teamledere fra tilbud) som har 
kendskab til området og derfor kvalificeret kan 
udfordre de eksterne leverandører i deres 
prissammensætninger og takster.

Er i gang med implementeringen. Er politisk behandlet

I gang Nej

BY79-
120520, 
SOU-X-02

Besparelse Voksenområdet - 
Driftsiden

-601 -601 -601 -601 1) Effektivisere rengøring - overgå til kommunal 
enhed -60.000 kr.
2) Lukke møbelprojekt, FSU -80.000 kr.
3) Lukke Gentøj, FSU -186.000 kr.
4) Lukke Faxebixen -225.000 kr.
5) Lukke Søndergård - 50.000 kr.

Alle punkter er effektueret Er politisk behandlet

Ja Nej

NY Opprioritering Genberegning 
SOU 

28.667 39.915 49.886 60.137 Budgettet for 2021 skal være robust nok til at 
imødegå den øgede tilgang af borgere til 
området, som har været tendensen både lokalt 
og nationalt igennem den seneste årrække. Det 
betyder, at Socialområdet får et markant 
budgetløft i 2021 på knap 30 mio. kr. 

Budgetløftet er placeret på de områder, der har 
været underbudgetteret.

Er politisk behandlet

Ja Nej

NY Imødegåelse 
af vækst

SOU - 
Imødegåelse af 
vækst

0 -5.624 -10.610 -15.735 Området er blevet analyseret af områdets 
medarbejdere/ledere i samarbejde med 
konsulentfirmaet Implement. På baggrund af 
denne analyse er der besluttet 4 hovedspor, der 
fremadrettet skal ændre praksis på området, så 
den nuværende udgiftsvækst på området kraftigt 
minimeres ind i overslagsårene.

Socialudvalget vil i løbet af 2021 implementere en 
række effektivisereings- og udviklingstiltag, der 
forventes at reducere udgiftsvæksten helt. 
Implement har i samarbejde med administrationen 
udarbejdet en udviklingsplan, hvor de konkrete 
initiativer er beskrevet.

Der vil ske løbende afrapportering til  og drøftelse 
med Socialudvalget.

Nej Nej

Drift


