LMU for Sundhed og Træning har følgende bemærkninger til budget 2022 og overslagsår.

Der er mange positive ting i budgetforslaget, bl. a. med ekstra penge til f.eks. styrkelse af HR området til
gavn for de decentrale enheder.
Det er godt, at der afsættes midler på det specialiserede socialområde til fagligt løft, rekruttering og
fastholdelse samt understøttelse af normeringer.
Det specialiserede sundhedsområde har tilsvarende udfordringer, som kræver understøttelse, for ikke at
udhule organisationen. Vi oplever opgaveglidning fra sygehusene og nye behandlingsmuligheder, der kræver
stor omstillingsparathed og tilpasning af de borgerrettede ydelser i Sundhed og Træning. Vi har derfor brug
for ekstra midler til kompetenceudvikling, fastholdelse og rekrutteringsudfordringer.

Det er godt at der afsættes 1.000.000 årligt til sundhedsfremme, vi ønsker at disse midler tilfalder
Sundhedsskolen, som tilbageløb af en del af de ressourcer der blev sparet væk i 2018. Vi finder det dog
problematisk at nogle af pengene øremærkes til en specifik indsats, f.eks. Lær at Tackle, som metode ikke
bare kan sættes i gang og køre i to år, det kræver mange ressourcer at starte op. Desuden er det tidligere
lagt ned af flere grunde.

Effektiviseringsbidrag:
I 2021 har vi skullet effektivisere. Vi har omlagt al rengøring til EKA-vand og håber derved at hente bidraget
ind for i år. Vi kender dog først det reelle billede ved årets udgang, men beløbet er fjernet i budgettet.
Endvidere er denne effektivisering kun mulig én gang.
Vi finder det i det hele taget dybt problematisk, at vi år efter år skal præstere effektiviseringer, der skal ske
uden serviceforringelser. Disse to ting er hinandens modsætninger i et budget, der hovedsageligt består af
lønninger til personale med direkte borgerrettede aktiviteter.
Der foregår til stadighed opgaveglidning fra region til kommunen. Behandlingsmulighederne udvides og
indlæggelsestiden afkortes, så kompleksiteten i de borgerrettede aktiviteter øges konstant også i Sundhed
og Træning.
Vi skal således stå klar med højspecialiseret genoptræning og rehabilitering og skal fortløbende have de
kompetencer, fysiske rammer, de redskaber/maskiner og det personale, der er behov for. Har vi ikke det,
vil serviceniveauet automatisk forringes og vi vil ikke kunne leve op til de lovpligtige standarder. Vi vil så
kunne blive nødt til at visitere borgerne videre til eksterne leverandører.
Vores budget er i forvejen skåret ind til benet. Det ses bl.a. af, at få barsler, som vi jo naturligvis ikke har
mulighed for at planlægge, kan få regnskabet til at skride. Det stramme budget gør det også svært at sikre
kompetenceudvikling af alle medarbejdere, hvilket kan gøre det endnu sværere at rekruttere og fastholde
kompetent personale. Det er også svært at vedligeholde og udskifte træningsredskaber og APV
hjælpemidler.
Vi anbefaler på det kraftigste, at et eventuelt effektiviseringsbidrag fremadrettet ikke lægges ud på den
enkelte lille enhed. Vi ser naturligvis helst at effektiviseringsbidraget afskaffes helt.

Vi vil dog gerne pege på et sted, hvor vi mener, der er mulighed for at gøre tingene mere smidigt og
effektivt, nemlig i forhold til varmtvandsbassinet. Det giver ikke mening, at driftsudgifterne ligger i Sundhed
og Træning, mens indtægterne for udlejning og kontakten til brugerne ligger i Kultur og Fritid. Hvis det blev
samlet i Kultur og Fritid, var der evt. mulighed for vedligeholdelse, driftsoptimering, energitiltag m.v.
Bassinet og omklædningsfaciliteterne er nedslidte. Klinker er krakelerede, fugerne er dårlige og der er råd i
træværket. Der kan således ikke gøres ordentligt rent. Samtidigt stiger driftsudgifterne og kan ikke holdes
indenfor det budgetterede, vi må derfor tage midler fra resten af Sundheds og Trænings budget, selvom vi
ingen aktiviteter selv har i bassinet.
LMU´S ønsker op til budget 2022 og overslagsår, hvor det ser ud til kassebeholdningen vil stige
betragteligt:
-

-

-

-

-

-

At effektiviseringsbidraget fjernes.
At der afsættes ekstra budget til kompetenceudvikling til hele Sundhed og Træning for at kunne
imødekomme nye målgrupper og deres behov. Senhjerneskade på specialiseret niveau,
Funktionelle lidelser, hjernerystelse, senfølger fra Covid, psykisk sygdom, tidlig udskrivelse fra
hospital m.fl.
I forbindelse med etablering af Hjerneskadecenter i Auning, er vi allerede nu begyndt at hjemtage
borgere, som ellers skulle i et dyrt regionalt tilbud. Dvs. direkte fra f.eks. Hammel Neurocenter. På
denne måde sparer vi Norddjurs kommune for mange udgifter. Det er dog vigtigt at borgerne får et
tilsvarende intensivt tilbud, med træning og pleje, så vi ikke går på kompromis med kvaliteten og de
anbefalinger der er fra Sundhedsstyrelsen.
Samtidig med at vi har flere borgere med hjerneskade, har vi flere borgere i den almindelige
ambulante genoptræning og det presser de fysiske rammer.
Vi har derfor brug for ekstra ressourcer for at kunne løfte opgaven i Auning, både
personalemæssige, fysiske rammer/træningslokaler og behandlingsrum, til APV hjælpemidler og
specielle træningsredskaber.
Der er behov for særlige tilbud til pårørende, da vi ser at borgerne er i en yngre gruppe, flere i
erhvervsaktiv alder, med små eller teenager børn.
At der afsættes penge til IT udstyr (Bærbare Pc’er/Tablets og Telefoner) til hver enkelt
medarbejder, så det er muligt leve op til kravet om samtidsdokumentation (P.t. deles man om
stationære Pc’er). Dette ville også øge muligheden for at bruge digitale løsninger sammen med
borgerne.
At der investeres i nye træningsmaskiner på alle kommunens træningscentre. Vores maskinpark er
slidt og der er mange reparationer.
Diætist til Sundhedshuset, der bliver i dag henvist borgere fra sygehuset til diætistforløb, som vi
ikke kan tage imod. Desuden er der ofte brug for diætistvejledning på plejecentre og i forbindelse
med genoptræning og rehabilitering. Denne efterspørgsel kan vi heller ikke leve op til med de 17
timer i Sundhedsskolen, der er i dag til hele kommunen.

Ønsker til budget 2022
Kompetenceudvikling
IT udstyr
Døgntilbud til borgere med
specialiseret genoptræning
APV hjælpemidler
Træningsredskaber/maskiner
Pårørende tilbud
Diætist
Leje af pavillon på ca. 100 m2 i
årene til 2024 når
hjerneskadecenter står klart

500.000 fordelt i 2022 og 23
100.000
2.000.000 ekstra personale i fast
normering fremadrettet.
100.000
1.500.000
50.000 fast drift
500.000 fast drift
Årlig leje ca. 170.000 kr.
Plus varme
Plus engangsbeløb til etablering

Med venlig hilsen LMU, Sundhed og Træning.
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