JJW ARKITEKTER:
OMRÅDEFORNYELSE NYKØBING MIDTBY

BUDGET
REDEGØRELSE
2020

1

INDHOLDSFORTEGNELSE
INDLEDNING................................................................ 5
BUDGETFORUDSÆTNINGER......................................... 12
BUDGETAF TALE........................................................... 14
RESULTATOVERSIGT.................................................... 19
FINANSIERINGSOVERSIGT........................................... 20
BEVILLINGSOVERSIGT................................................. 20
OVERSIGT OVER ANL ÆGSINVESTERINGER................... 21

ØKONOMIUDVALG..................................................... 24
Mål & Indikatorer.......................................................... 24
Politikområde: Finans.................................................... 28
Politikområde: Politik og erhverv .................................... 29
Politikområde: Administration ........................................ 32
SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG................ 35
Udvalgsstrategi............................................................. 36
Politikområde: Omsorg.................................................. 41
Politikområde: Folkesundhed.......................................... 49
Politikområde: Socialområdet......................................... 53
Politikområde: SSO - Administration................................ 60
BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG............. 62
Udvalgsstrategi............................................................. 63
Politikområde: Familierådgivning..................................... 67
Politikområde: Børn & Læring......................................... 74
Politikområde: BFU - Administration................................ 87
KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG............. 91
Udvalgsstrategi............................................................. 92
Politikområde: Kultur og Turisme................................... 102
Politikområde: Fritid..................................................... 108
Politikområde: KFB - Administration............................... 113
TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG................... 117
Udvalgsstrategi............................................................ 118
Politikområde: Natur og Miljø......................................... 123
Politikområde: Park og Vej ........................................... 124
Politikområde: Entreprenørvirksomhed .......................... 127
Politikområde: Ejendomme ........................................... 128
Politikområde: TME - Administration............................... 130
BESK ÆFTIGELSESUDVALG...................................... 133
Udvalgsstrategi............................................................ 134
Politikområde: Arbejdsmarkedscenter ............................ 140
Politikområde: AM-projekt ............................................ 144
Politikområde: BES - Administration............................... 145

2

FORORD

I juni 2019 vedtog et samlet byråd en ambitiøs plan for
kommunens fysiske udvikling de kommende år.
Kommuneplanen, der følger op på planstrategien fra
2018, blev til efter, at der var afholdt fire velbesøgte
og inspirerende borgermøder rundt om i kommunen.
Op mod 500 borgere kom og gav deres input i processen, og samtidig modtog vi 145 høringssvar og fik
massevis af gode kommentarer på Facebook.
Vi står nu med en kommuneplan, der tager fat i at
skabe gode rammer for udvikling af vores kommune ikke mindst med tanke på de store infrastrukturprojekter der kommer til Lolland-Falster de kommende år.

Det samlede budgetforlig, hvis investeringer tager udgangspunkt i ovenstående fokusområder, kan læses her
i budgetredegørelsen.
Det økonomiske grundlag er et resultat af den ordinære
drift, som beløber sig til 223,3 millioner, mens vi samtidig afdrager gæld for 103,3 millioner kroner.
Kommunen fastholder den vedtagne økonomiske strategi, som betyder, at den gennemsnitlige likviditet skal
udgøre mindst 3.500 kroner per borger, hvilket svarer
til godt 200 millioner kroner.

Kommuneplanen blev i efteråret fulgt op af et budgetforlig for 2020, hvor fokus var på rammerne for det
gode hverdagsliv og borgernes velfærd.
I sidste års budgetforlig prioriterede forligsparterne
tre af 12 strategiske målsætninger fra planstrategien,
og i budgetforliget for 2020-2023 har forligsparterne
(Guldborgsundlisten, Socialdemokratiet, Venstre,
SF og Enhedslisten) valgt at fortsætte den linje og
har igen prioriteret tre mål: At Nykøbing er en stærk
hovedby; en bæredygtig kommune; at flere borgere
bosætter sig og bliver her.

G U L DB O RG SU ND KO MM U NE, DE C E MB E R 2019

J O HN B R Æ DDE R
B O RG ME S T E R
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H A JK U T T ER R E G AT TA I N YS T ED

BUDGET 2020-2023
INDLEDNING
Guldborgsund Kommune har sit styringsmæssige fokus
på at skabe tydelig sammenhæng mellem strategi,
effekt og budget, som det er vist i denne figur:

Budgettet har til opgave at fastsætte de økonomiske
rammer, som skal sikre at de målsætninger, som byrådet har sat for hele kommunen og dens borgere, kan
virkeliggøres.
Guldborgsund Kommune har et samlet driftsbudget i
2020 på 4,2 mia. kr., som skal dække kommunens samlede drift og udvikling.
Guldborgsund Kommune har gennem mange år prioriteret en stram økonomistyring og økonomisk balance,
og der er gennemført effektiviseringer og omprioriteringer for omkring 330 mio. kr. Det har medvirket til,
at kommunen er inde i en sund økonomisk og strukturel
udvikling. Der er i den periode oparbejdet en kassebeholdning på godt 600 mio. kr., hvoraf 270 mio. kr.
vedrører frigivelse af likviditet fra kommunens sale og
lease back engagement.
Under overskriften ”Det rige hverdagsliv – godt fra
start” har byrådet vedtaget kommuneplanstrategi og
udvalgsstrategier, som sætter en klar retning for byrådets arbejde i 2019-2022.
Strategierne skal understøtte byrådets kerneopgave
om at ”styrke borgernes mulighed for at mestre egen
tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle
kan indgå i relevante fællesskaber”.

Der arbejdes med 3 overordnede strategiske målsætninger, som handler om sundhed og hverdagsliv, uddannelse, dannelse og ambitioner og flere arbejdspladser. Med det udgangspunkt har byrådet prioriteret 12
tværpolitiske mål. Fagudvalgene har med det udgangspunkt udarbejdet fagpolitiske mål og strategier for,
hvordan byrådet samlet set når de vedtagne mål.
Byrådets strategi er visualiseret som en styringsblomst.
Med byrådets strategier er der lagt et højt ambitionsniveau for hele organisationen, hvor budgetansvarlighed
hænger sammen med effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen. Effekt for kommunens borgere og virksomheder er derfor centralt i strategierne og den tilgang,
som organisationen løser sine opgaver på. Netop det
at have fokus på, hvilken effekt der opnås, medvirker
til, at kommunes ressourcer anvendes på den mest optimale måde. Det kan kun lade sig gøre, hvis budgettet
er bundet tæt sammen med byrådets og fagudvalgenes strategier
Budgetredegørelsens opbygning understøtter kommunens styringsmæssige tilgang ved en indledningsvis
opgørelse over kommunens samlede økonomi. Derefter er der en beskrivelse af de enkelte fagudvalgs
opgaveportefølje og budget, samt en beskrivelse af
fagudvalgenes strategier, der samlet set skal løfte den
fælles kerneopgave.
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Sammenhængende
børne- og
ungdomsliv

Bosætning; at
der laves en ny
bosætningsstrategi

Tidlig indsats
og forebyggelse

At idræt og bevægelse
er en mulighed for alle

Vi vil mere mobilitet
og sammenhæng

Alle børn og unge
udfordres så de
bliver så dygtige
som de kan

Bæredygtig
vækst gennem
Bioøkonomisk
Videnscenter

Uddannelse,
dannelse &
ambitioner

Nykøbing som
uddannelsesby; styrke
uddannelsesfora, og
tværkommunalt
samarbejde

Vi vil fremme lokale
værdier i købstæder
og på landet

Vi vil at Nykøbing er
en stærk hovedby

At et rigt og
tilgængeligt
kulturliv er en
del af hverdagen

At landdistrikterne
prioriteres og
udvikles

At turismen
understøttes

SSO

KFB

BES

ØK

TME

BFU

Samarbejdet med
virksomhederne skal
styrkes med fokus på
viden og attraktivitet

Det skal være
attraktivt for ledige
at blive iværksætter

At skabe et bredere
uddannelsesudbud
lokalt

Lolland-Falster skal
være et af de bedste
steder at drive
virksomhed

Uddannelsesniveauet skal hæves,
og skal medvirke til at
virksomheder får
adgang til kvalificeret
arbejdskraft

For de unge skal
det være attraktivt
at være i job eller
uddannelse

Flere flygtninge/
familiesammenførte
skal være selvforsørgende

Fremmødekultur
i folkeskolen

Styrket detailhandel
og byudvikling

Flere jobparate skal
i beskæftigelse og flere
aktivitetsparate skal
tættere på arbejdsmarkedet

Vi vil en bæredygtig
kommune

Vi skal styrke borgernes
mulighed for at mestre
egen tilværelse og, i
samarbejde med
borgerne, sikre, at alle
kan indgå i relevante
fællesskaber

Gode rammer
for sundhed
& hverdagsliv

Dannelsesanledninger
for alle

Vi vil understøtte
et mangfoldigt
friluftsliv

Flere
arbejdspladser

Samskabelse og
inddragelse af
borgerne

Den internationale
rammeplan og EUkoordinatorfunktionen

Alle børn får et godt
fundament for viden
og udvikling

Faglig kvalitet

Borgeroplevet
kvalitet i tilbuddene

Fremme lighed
i sundhed

Sundhed på tværs

STYRINGSBLOMSTEN

TVÆRPOLITISK MÅL
Tværpolitisk mål

Indikator

Slutmål (ultimo 2022)

Alle får en uddannelse eller
kommer i beskæftigelse

 ddannelse- og beskæftigelsesU
statistik

 t flere har fået en uddannelse
A
eller er kommet i beskæftigelse

Antal arbejdspladser

Årlig vækst på 300 arbejdspladser

Antal iværksættere og overlevelsesraten

Etablering af 150 nye virksomheder årligt

Erhvervsklima (måling fra DI,
Dansk Byggeri, BLF)

Fremgang på 10 pladser i målinger af erhvervsklima

Omsætning i turisterhvervet

Omsætningen i turisterhvervet
øges med 2% årligt

Benchmark på landdistrikternes
attraktivitet

Benchmark på landdistrikternes
attraktivitet: middelværdi på 70

Antal besøgende i midtbyen

Antal besøgende i midtbyen er
øget med 2% ift. 2018

Bedre rammer for erhvervsliv og
iværksætteri

At vores landdistrikter er
attraktive

At Nykøbing er en stærk hovedby

En bæredygtig kommune

Antal studerende

Antal studerende er øget med 5%
siden 2018

Borgertilfredshed med uddannelsesmuligheder, byliv, butikker og
shopping

At den oplevede borgertilfredshed
er øget med 3%

At vedtage Klimatilpasningsplan
med tilhørende indsatser

Klimatilpasningsplanen er vedtaget og de første initiativer fra
planen er igangsat

Ny SUNDskole som verdensmålsskole

Ny SUNDskole er taget i brug

Opstart af byudvikling på havnene i
Stubbekøbing og Nykøbing

Der er udarbejdet en foreløbig
score for Nykøbing og Stubbekøbing erhvervshavne

Bæredygtig byudvikling på Ydre
Østerbro

Score for bæredygtighed for
Østerbro er højere ultimo 2022
end 2020
Bynære erhvervsområder til Nykøbing bidrager til en bæredygtig
byudvikling, hvor socialøkonomiske tiltag og/eller fysiske tiltag
med grønne kiler, udnyttelser af
eksisterende bygninger, regnvandshåndtering mv. er igangværende indsatser

Mere mobilitet og sammenhæng

Gennemførelse af to forsøgsprojekter i samarbejde med lokale
aktører

At borgerne i mindst 2 lokalområder - i samarbejde med kommunen - har skabt mobilitetsløsninger, tilpasset brugernes behov

Bæredygtig transport med
bybusser

At kommunen betjenes af en
moderne nul-emission busflåde
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Tværpolitisk mål

At internationalisering er øget

At flere borgere bosætter sig og
bliver her

Indikator

Slutmål (ultimo 2022)

 ntal internationale projekter, antal
A
internationale aktiviteter

Øget antal internationale projekter og internationale aktiviteter

Antal fagcentre, som har EU
projekter

Øget antal fagcentre, som har EU
projekter (fra 5 til 7 fagcentre).

Tilfredshed med at bo i kommunen

Tilfredshed med at bo i kommunen: indeks 78,5

Nettotilflytning

Nettotilflytning: Samlet nettotilflytning på 600 personer

Andelen af GUSA-dialoger, hvor
der ved dialogens oprettelse indgår
familier med børn i alderen 0-6 år

Andelen af GUSA-dialoger, som
oprettes, mens bekymringen er i
det grønne område (8-10) på børnelinealen

Andelen af GUSA-dialoger som
oprettes, mens bekymringen er i
det grønne område (8-10) på børnelinealen er steget til 35%

Andelen af børn i dagtilbud i
KOMPAS

Andelen af børn i dagtilbud i
KOMPAS (arbejdet med læreplanstemaer i dagtilbud) øges til 100%

At alle kommer godt fra start i
livet - gennem hele livet
Forældretilfredshedsundersøgelse
ift. overgang fra børnehave til skole

Trivselsmåling i indskolingen

Procentvis nedgang i forebyggelige
indlæggelser blandt ældre. Målt pr.
1.000 borgere over 65 år
Procentvis nedgang i genindlæggelser blandt ældre
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Andelen af GUSA-dialoger, hvor
der ved dialogens oprettelse
indgår familier med børn i alderen
0-6 år, er steget til 60% ud af det
samlede antal dialoger for alle
familier (børn og unge i alderen
0-17 år)

Forældretilfredshedsundersøgelse ift. overgang fra børnehave
til skole. Der er tale om en ny
måling, som laves første gang ved
skolestart 2019. Når baseline kendes vil der blive fastsat et slutmål
for 2022.
Trivselsmåling i indskolingen øges
til 3,9%
Forebyggelige indlæggelser for
borgere over 65 år, forventes at
falde med 23% i forhold 2017-tallet til 20 stk. i 2022
Genindlæggelser for borgere over
65 år forventes at falde med 12%
i forhold til 2017-tallet til 52 stk.
i 2022

Tværpolitisk mål

Indikator
Trivsel (tilfredshed med livet og
selvvurderet helbred) trækkes fra
sundhedsprofilen og evt. fra Lolland Falster undersøgelsen

At flere lever sunde liv

Mangfoldige fællesskaber

At talent og potentialer udvikles
mere

Slutmål (ultimo 2022)
Dårligt selvvurderet helbred = 17

Forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser (KØS) målt pr. 1.000
borgere over 65 år

Forebyggelige indlæggelser = 20,
genindlæggelser = 52

Omdømmevurdering i borgerundersøgelsen

Omdømmevurdering i borgerundersøgelsen: Ældreområdet = 60,
Sundhedsområdet = 70

Score på ”Faglig kvalitet” i årsrapporter (Socialtilsyn Øst og Styrelsen for patientsikkerhed)

Gennemsnitlig score på tilsyn på
voksenområdet = 4,5

Antal samarbejdsaftaler med private og frivillige aktører

Øge antallet af nye samarbejdsaftaler

Antal fysisk aktive voksne

Voksne: 64% skal være fysisk
aktive

Antal fysisk aktive børn

Børn: 81% skal være medlem af
en forening

En årlig progression i uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) i
temaer der omhandler ønsker til
uddannelse eller karriere

At endnu flere unge ved, hvad
de vil lave, når de bliver voksne,
og hvem de vil være nu og i livet
fremover

Metode til kvalitative interviews af
børn og unge fra 6. klassetrin til
9. klassetrin, om deres drømme til
livet
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N Y K Ø BING F H AV N
F O T O: TAG E R . J E N S E N
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BUDGET
FORUDSÆTNINGER
R AMMEBETINGELSER FOR BUDGET 2020

TILSKUD

Regeringen og KL aftalte i september måned 2019 betingelserne for den kommunale økonomi 2020.

Guldborgsund Kommune modtager i 2020 15,0 mio.
kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune og
22,2 mio. kr. i tilskud som kommune med vanskelige
vilkår.

De generelle tilskud og skatter er beregnet med
udgangspunkt i det af Social- og Indenrigsministeriet
udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
Det skal særligt bemærkes, at 41,6 mio. kr. af kommunens bloktilskud er betinget af, at kommunerne under
ét overholder de udmeldte rammer for henholdsvis
service- og anlægsudgifter.
Aftalen indeholder blandt andet følgende punkter:
• Pulje til skattenedsættelser på 200,0 mio. kr.
• Særtilskudspulje på 350,0 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner.
• Ordinær lånepulje på 200,0 mio. kr.
• Lånepulje på 250,0 mio. kr. målrettet investeringer
med et effektiviseringspotentiale.
• Lånepulje på 400,0 mio. kr. målrettet kommuner
med behov for større strukturelle investeringer på de
borgernære områder.
• Lånepulje på 500,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
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Herudover modtager Guldborgsund Kommune i 2020
55,9 mio. kr. i tilskud til styrkelse af likviditeten.

DET SK ATTEFINANSIEREDE OMR ÅDE
INDBYG G E R E

I forbindelse med budgetlægningen af generelle tilskud
forventes indbyggertallet for 2020 at udgøre 60.643
(betalingskommuneopgørelse), hvilket i forhold til 2019
er et fald på 362 personer..

INDTÆGTER
B LO K T IL SK U D

I de udmeldte bloktilskud til kommunerne indgår et
betinget bloktilskud på 4,0 mia. kr., hvor – som nævnt
indledningsvis – Guldborgsund Kommunes andel svarer
til 41,6 mio. kr.
Dette tilskud er betinget af, at kommunerne under ét
overholder de aftalte rammer for service og anlæg i
2020.

Kommunerne har under ét overholdt rammerne for
service og anlæg jævnfør den indgåede aftale mellem
regeringen og KL.
SK AT T E R

Budgetteringen af skatteindtægterne tager afsæt i det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag i år 2020, hvilket
udgør 9.447,7 mio. kr.
Udskrivningsprocenten for 2020 er fastsat til 26,3 %,
hvilket er det samme som for 2019.
De afgiftspligtige grundværdier er budgetteret til
10.742,7 mio. kr.
Grundskyldspromillerne er for 2020 fastsat til 32,34 og
7,2 (for produktionsjord) svarende til de promiller Guldborgsund Kommune opkræver i 2019.
DÆ K NIN G SA F GIF T, O F F E N T L IG E E JE ND O MME

Dækningsafgiften for offentlige ejendomme er uændret
således, at dækningsafgiften af grundskylden er fastsat
til 15 promille, samt at dækningsafgiften af forskelsværdien er fastsat til 8,75 promille.
KO MM U NE N S K A S SE B E H O L DNIN G
(L IK V IDE A K T I V E R)

Kommunerne modtager i 2020 ekstraordinært 3,5 mia.
kr. i bloktilskud til brug for styrkelse af kommunernes
likviditet. Guldborgsund Kommunes andel udgør 55,9
mio. kr.
Der er i henhold til budgetstrategien for 2020-2023
ikke budgetteret med yderligere henlæggelser til kassen, idet kriteriet i den vedtagne økonomiske politik
(3.500 kr. pr. indbygger) er indfriet. Der skal dog gøres

opmærksom på, at en væsentlig del af likviditetsforbedringen skyldes, at udgifter til planlagte anlægsinvesteringer i 2019 indtil videre kun i meget begrænset
omfang er afholdt.
Vedrørende Guldborgsund Kommunes sale og lease
back engagementer blev der medio 2019 overført
268,0 mio. kr. fra deponerede midler til likvide aktiver. Overførslen er en konsekvens af en afgørelse fra
Social- og Indenrigsministeriet.
P R IS- O G L Ø NF R E M SK R I V NIN G

Pris- og lønfremskrivningen af budgettet for 2020 tager udgangspunkt i KL’s anbefalinger.
A NL Æ G

Budgettet for 2020 indeholder anlægsinvesteringer (afsatte rådighedsbeløb) for 134,5 mio. kr. – netto. Den
samlede oversigt over prioriterede anlægsprojekter i
2020-2023 fremgår af oversigten over anlægsinvesteringer.
DE N K IR K E L IG E L IG NIN G

Vedrørende den kirkelige ligning er der primo oktober
2019 fremsendt budgetforslag fra provstiudvalget.
Byrådet har med udgangspunkt i forslaget besluttet af
fastsætte udskrivningsprocenten til 1,16 i 2020 – svarende til niveauet for 2019.
L Å N O P TAG E L SE

Der er budgetteret med lånoptagelse på 3,0 mio. kr.
Guldborgsund Kommune har modtaget låneadgang på
30 mio. kr. fra Social- og Indenrigsministeriet.
Endelig beslutning om udnyttelse af låneadgangen
træffes primo 2021.
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BUDGETAFTALE
BUDGETAFTALE 2020-2023:
DET RIGE HVERDAGSLIV – VI ER I GANG

Virkeliggørelsen af ovennævnte tværgående mål fortsætter i den resterende del af denne byrådsperiode.

Nærværende aftale udgør den politiske aftale for
driftsbudgetterne og anlægsinvesteringerne for budget
2020 og overslagsårene indeholdt i budget 2020-2023.

Med kommuneplanens vedtagelse i juni 2019 har vi
fået fastlagt grundlaget for den fysiske udmøntning af
det politisk-strategiske grundlag. Derfor har vi i dette
budgetforlig særligt fokus på udviklingen af de fysiske
rammer i kommunen.

Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne udgør
det strategiske grundlag for budget 2020-2023 i Guldborgsund Kommune.
Planstrategien er byrådets samlede retning for det
politiske arbejde i denne byrådsperiode. I strategien
sættes der med 3 overordnede strategiske målsætninger retning for, hvordan vi skaber rammerne for det
gode hverdagsliv og det guldborgsundske mindset,
der beskriver den tværgående og helhedsorienterede
måde, vores organisation arbejder på.
Forligsparterne er enige om, at det fortsatte fokus med
at virkeliggøre vores strategiske grundlag skal være
med til, at vi sammen skaber endnu bedre vilkår for
alle borgere i Guldborgsund Kommune og den positive
udvikling af vores landsdel.
Vores fokus er på at løse den fælles kerneopgave:
Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen
tilværelse og, i samarbejde med borgerne sikre, at alle
kan indgå i relevante fællesskaber
Med budgetforlig 2020-2023 fortsættes og intensiveres
det stærke politiske samarbejde om at realisere det
samlede byråds planer for udviklingen af Guldborgsund
Kommune i indeværende byrådsperiode. De fysiske
anlæg prioriteres og igangsættes.
I den foregående budgetaftale 2019-2022 blev det
politisk aftalt, at vi i de fremadrettede budgetaftaler vil
prioritere blandt de 12 tværpolitiske mål for at virkeliggøre planstrategien.
I budgetaftale 2019-2022 blev følgende tre af de 12
tværgående mål prioriteret:
• Hovedspor 1: At alle får en uddannelse eller kommer
i beskæftigelse
• Hovedspor 2: At alle kommer godt fra start i livet
• Hovedspor 3: At talent og potentialer udvikles

I forlængelse heraf prioriteres i budgetaftalen for
2020-2023 følgende tre af de 12 tværgående mål:
• Hovedspor 4: At flere borgere bosætter sig
og bliver her
• Hovedspor 5: En bæredygtig kommune
• Hovedspor 6: At Nykøbing er en stærk hovedby
I budgetaftalerne for de efterfølgende år i denne
byrådsperiode vil vi – som politisk aftalt – ligeledes
prioritere blandt de tværpolitiske mål, som vi har
besluttet at virkeliggøre i planstrategien.
Forligsparterne forudsætter, at udvalgenes eventuelle
driftsmæssige udfordringer løses inden for udvalgenes
samlede driftsrammer, dog således der er mulighed
for at dele de konstaterede driftsmæssige udfordringer
over de to første år i budgetperioden. Ligeledes forudsætter forligsparterne, at der administrativt fortsat er
fokus på at optimere driften inden for alle områder. Vi
har fokus på borgerne og på at fjerne unødige dokumentations- og dataindsamlingskrav, så medarbejderne i endnu højere grad kan fokusere på kerneopgaven.
Hovedspor 4: At flere borgere bosætter
sig og bliver her
Muligheden for at leve det rige hverdagsliv er en forudsætning for tilfredse borgere og for at nye borgere
flytter til kommunen. Med flere borgere får vi flere, der
kan bidrage til fællesskabet og der tilføres arbejdskraft
til de private virksomheder og offentlige arbejdspladser.
Dette hovedspor understøtter udvalgsstrategierne i
Kultur, Fritids- & Bosætningsudvalget og Teknik, Miljø
& Ejendomsudvalget, herunder udvalgsmålene om
prioritering og udvikling af landdistrikterne, fremme
af lokale værdier i købstæder og på landet, mobilitet
samt udvikling af turismen.
Til dette hovedspor er der i budget 2020-2023 prioriteret midler til følgende initiativer:
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• Den basale fysiske fremtoning af kommunen har
betydning for, at vi fremstår attraktive for nuværende borgere og potentielle tilflyttere. Mange
af kommunens fysiske værdier er bundet i veje,
bygninger, broer, bygværker, klimaskærme m.v.
Forligsparterne konstaterer, at der er et samlet
ikke-realiseret anlægsniveau inden for Teknik, Miljø
og Ejendomsudvalgets område på 124 mio. kr. ved
udgangen af september 2019. Udvalget anmodes om
at gennemgå disse tidligere aftalte anlægsprojekter
og forelægge et forslag til prioritering heraf til godkendelse hos Økonomiudvalget og Byrådet. Denne
prioritering foretages for at tilvejebringe et provenu
på 26 mio. kr., således at den samlede pulje ”TMEPULJEN” indeholder nye 124 mio. kr. som afsættes i
budgetperioden som suppleres med de omprioriterede 26 mio. kr. i alt 150 mio. kr. i budgetperioden,
som dermed er finansieret.
TME-PULJEN forankres i Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget. Puljen genforhandles i forbindelse med
budgetforhandlingerne 2021-2024.
• Landsbyfornyelse er et stort aktiv for at fastholde og
tiltrække borgere til Guldborgsund Kommune. Vores
position som den kommune i Danmark, der får tildelt
flest statslige midler til landsbyfornyelse, giver gode
muligheder for en stærk og effektfuld indsats. For at
styrke indsatsen forudsætter forligsparterne at TME
afsætter midler fra TME-PULJEN til medfinansiering
af initiativer til landsbyfornyelse. I tilknytning hertil
arbejdes der videre med at afdække muligheder for
at virkeliggøre flere af Landdistrikts- & Turismeudvalgets forslag; fx 1-2 tilflytterhuse til kortvarig
udlejning, initiativer der letter adgangen til vores
fantastiske natur og udnytter de nye muligheder
i planloven for liberale erhverv. Der afsættes en
ramme på 4 mio. kr.
• Forligsparterne prioriterer også den boligsociale
indsats i hele kommunen for at skabe flere attraktive
områder. Derfor er den boligsociale indsats også
et vigtigt element i byfornyelsen i Sakskøbing og
Nykøbing, som der prioriteres kommunale kr. til fra
TME-PULJEN, idet byer over 4.000 indbyggere ikke
er omfattet af den nationale pulje til landsbyfornyelse.
• Øget trafiksikkerhed efterspørges ved flere af kommunens skoler. Der er med succes gennemført
initiativer på en række skoler. TME anmodes om at
afsætte midler fra TME-PULJEN i budgetperioden
til at styrke trafiksikkerheden omkring endnu flere
skoler. Samtidig skabes der bedre rammer for infrastrukturen og mobiliteten med de mindre stiforløb
og sikring af vejkrydsninger, der typisk knytter sig til
initiativerne. Dermed gives der også bedre muligheder for, at flere børn bliver selvtransporterende.
• Der arbejdes for at udvikle et nyt Krokodille Zoo, der
vil styrke kommunen som turismedestination. Derfor
er forligsparterne principielt enige om at støtte
udviklingen af et nyt Krokodille Zoo med et rammebeløb i budgetperioden på op til sammenlagt 15

mio. kr. Aktiveringen af rammebeløbet forudsætter,
at fondsfinansieringen er afklaret og tilvejebragt, når
der tages nærmere politisk stilling til udviklingsprojektet og kommunens medfinansiering hertil.
• Der gennemføres en målrettet indsats for at styrke
landsdelen som turistdestination. Destination Sydfalster skal udvikles med fokus på helårsturisme i
tæt samarbejde med Visit Lolland-Falster. Det er en
betydningsbærende del af det politisk-strategiske
grundlag, at vi i højere grad skal fremhæve og udnytte vores attraktive nærhed til vandet. Markante
fysiske udtryk i Marielyst vil blive et stort aktiv for
turister og borgere og styrke fortællingen om Lolland-Falster som turistdestination og Guldborgsund
som tilflytterkommune. TME anmodes derfor om at
prioritere 10 mio. kr. i budgetperioden 2020 - 2023
fra TME-PULJEN, således de kan indgå i en eventuel
samfinansiering med eksterne partnere.
• For at sikre realiseringen af den selvejende institution Sakskøbing Sportscenters ønske om renovering
af hallen udvides den tidligere afsatte lånegaranti fra
15 til 28 mio. kr. Lånegarantien stilles i budgetoverslagsår 2021.
• Forligsparterne prioriterer at imødekomme den efterspørgsel, der er for ekstra halkapacitet til grundskolerne inkl. friskolerne og foreningerne bl.a. for
at reducere antallet af aflyste haltimer. Adgangen
til halfaciliteter er en vigtig bosætningsfaktor, der
har betydning for det gode hverdagsliv og dermed
fastholdelse og tiltrækning af borgere. En ny multihal kan også anvendes til koncerter og konferencer
og også i den sammenhæng blive et stort aktiv. Den
nye multihal vil også sikre, at Nykøbing F. Håndboldklub (NFH), fremover kan spille hjemmekampene
i europæisk sammenhæng i lokalområdet. I budgetaftalen for 2019-22 blev der afsat 1 mio. kr. til
analyse og forprojekt. I den forbindelse er det ved
besigtigelse i sammenlignelige byer konstateret, at
en multihal, der opfylder ovenstående formål, kan
samlet etableres for 80 mio. kr. Der afsættes derfor
80 mio. kr. i budgetperioden.
• Forligsparterne ønsker at fastholde og udvikle landsbyernes eksisterende strukturer og kvaliteter m.h.p.
(fastholdelse og udvikling af) bosætning. Borgerinddragelse i lokalområderne styrkes ved at borgere
kan få stillet en kommunal økonomisk ramme i form
af en borgerpulje til rådighed, som anvendes og/eller
suppleres med frivillig arbejdskraft eller sponsorater.
Borgerinddragelse udvikler dermed fællesskaberne
i lokalområderne. Eksempelvis kan der arbejdes
for at skabe badebrolaug i lokalområderne, således at ingen borgere eller turister har mere end 15
kilometer til en badebro såvel til sommer – som til
vinterbadning. Denne indsats understøtter initiativer
til gavn for helårsturisme. KFB og TME anmodes om
på baggrund af anbefalinger fra § 17.4 – udvalget
Landdistrikter og Turismeudvikling (LTU) og i samarbejde med borgerne i lokalområderne, at udarbejde
konkrete projekter.
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Hovedspor 5: En bæredygtig kommune
Bæredygtighed er en grundforudsætning for kommunens udvikling. Det tværgående mål om bæredygtighed skal virkeliggøres med et bredere perspektiv
end hidtil, således at det sker med afsæt i FN´s 17
verdensmål, der udgør det værdimæssige bagtæppe i
vores politiske-strategiske grundlag. Med dette budgetforlig prioriterer vi konkrete initiativer, hvor bæredygtighed er integreret i opgaveløsningen.
Dette hovedspor understøtter udvalgsstrategierne i
Social, Sundhed & Omsorgsudvalget, Børn, Familie &
Uddannelsesudvalget, Kultur, Fritid & Bosætningsudvalget og Teknik, Miljø & Ejendomsudvalget, herunder
udvalgsmålene om borgeroplevet kvalitet, fremme
lighed i sundhed, idræt og bevægelse til alle, bæredygtighed og mobilitet.
Til dette hovedspor er der i budget 2020-2023 bl.a.
afsat midler til følgende initiativer
• For at fremme den sociale bæredygtighed ændres de
fysiske rammer på socialpsykiatriens tilbud på Gartnervænget, Saxenhøj, så de imødekommer målgruppens behov om selvstændige lejligheder. Der afsættes i alt 2,9 mio. kr. i budgetperioden til at ombygge
4 huse til 8 selvstændige lejligheder, således at det
understøtter den pædagogiske indsats og bidrager
til borgerens udvikling og potentiale til mestring af
egen tilværelse.
• Til gavn for sundhed, trivsel og sociale fællesskaber anlægges en habiliteringspark og vinterhave i
tilknytning til Guldborgsund Handicaps aktivitets- og
samværstilbud. Hertil afsættes 1,63 mio. kr.
• For at opretholde gode og sunde vandaktivitetsmuligheder i alle kommunale svømmehaller afsættes et
rammebeløb på 3,5 mio. kr. til renovering af haller
og svømmehaller.
• Forligsparterne er enige om, at Guldborgsund kommune udskifter lyskilderne i 2020 på Nykøbing F.
Idrætspark til energibesparende LED-lyskilder. I den
sammenhæng er forligsparterne opmærksomme på,
at Kultur, Fritids- & Bosætningsudvalget indgår i forhandlinger med Nykøbing FC om ændrede lejevilkår.
Etableringen af anlægget og forhandlingerne herom
forudsættes samlet set at kunne resultere i en samlet merindtægt på 400.000 kr. årligt.
• Der er enighed om, at der inden for de eksisterende
ressourcer arbejdes på at få kvalificeret et stærkt
ansøgningsgrundlag i forventning om kommende
statslige puljer til fremme af cykling. Det skal være
med til at styrke infrastrukturen og mobiliteten i
kommunen på et bæredygtigt grundlag.
• En vigtig del af Guldborgsund Kommunes fokus
på at sikre et sundt liv og fremme trivsel for alle
aldersgrupper er vores fokus på ældreplejen. Forligsparterne finder, at det hænger godt sammen
med, at Folketinget har afsat en ”værdighedsmil-
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liard” til at understøtte en værdig ældrepleje. Heraf
udgør Guldborgsund Kommunes andel 15 mio. kr.
Forligsparterne er enige om at Social, Sundhed
& Omsorgsudvalget tilføres den samlede afsatte
ramme til fortsættelse af de midlertidige aktiviteter
den oprindelige værdighedsmilliard var tiltænkt. En
anden betydelig indsats i Guldborgsund Kommune
for at fremme FN’s verdensmål om sundhed og
trivsel for alle er indsatsen for at bekæmpe ensomhed. I kommuneaftalen mellem KL og regeringen
er der afsat midler hertil. Guldborgsund Kommunes
andel heraf udgør 1,6 mio. kr., der ligeledes tilføres
Social, Sundhed & Omsorgsudvalget. Forligsparterne
er enige om at de kan være medfinansierende til at
sikre variable portionsstørrelser i ældrecafeerne etc.
Der er tilsvarende afsat 1,6 mio. kr. til formålet i
2019, hvoraf forligsparterne afsætter 750.000 kr. i
2019 til en opdatering af kommunens selvtræningsmuligheder.
• Fremme af børns trivsel og kompetencer er et vigtigt
politisk fokusområde for at sikre et bæredygtigt
grundlag for sunde liv. Derfor prioriterer forligsparterne 10 mio. kr. til i samarbejde med Skov- og
Naturstyrelsen at etablere en ny bygning som
skovbørnehave ved Landsbyordningen i Eskilstrup.
Denne kan rumme nuværende aktiviteter fra den
eksisterende skovbørnehave og samtidig give plads
til udeskole og et besøgs- og aktivitetscenter for lokalområdets møde med skovens mange muligheder.
• I forbindelse med ny lovgivning om opsøgende virksomhed ift. unge, der er i risiko for at falde igennem
sikkerhedsnettet, anmoder forligsparterne om at få
afdækket nuværende initiativer inden for området og
evaluere indsatsen m.h.p. på en eventuel efterfølgende styrkelse af indsatsen.
• Forligsparterne er enige om at sagsgangene på hjælpemiddelområdet fortsat skal forbedres med mindre
bureaukrati med forbedret brugeroplevelse som
resultat.
• Der afsættes en driftsreserve på 30 mio. kr. i 2020
og hvert af overslagsårene. For at imødekomme de
særlige økonomiske udfordringer, der er på området
for anbragte børn, er forligsparterne enige om, at
såfremt der i løbet af 2020 samlet set konstateres et
eventuelt merforbrug, vil området for anbragte børn
og det specialiserede voksenområde være særligt
prioriteret i udmøntning af driftsreserven i forbindelse med bevillingsrevisionerne. Desuden forpligter
forligsparterne sig på at tilføre driftsreserven yderligere 10 mio. i 2020 i forbindelse med overførselssagen i 2. kvartal 2020.
• Forligsparterne er enige om at anmode Børn, Familie
og Uddannelsesudvalget om at analysere om der er
udfordringer i forhold til et trygt og sammenhængende skoleforløb ved overgang fra et dagpasningstilbud til et førskoletilbud i privatskoleregi. Målet
er et endnu tættere samarbejde med henblik på at
sikre et godt førskoletilbud til alle.

• Forligsparterne ønsker at udvikle kontakten til og
dialogen med brugere, pårørende, frivillige og andre
lokale aktører inden for handicapområdet, således at
inklusionen styrkes og fremmes jf. FN’s verdensmål
10.
• De digitale muligheder i kommunikationen og samarbejdet med forældrene styrkes ved at forbedre den
digitale infrastruktur for dagtilbud. Således investeres der 1,6 mio. kr. i nye trådløse netværk, skærme
og devices med finansiering fra bredbåndspuljen allerede i 2019. De styrkede digitale muligheder er en
vigtig forudsætning for at fremme børnenes trivsel
og kompetencer og dermed understøtte det bæredygtige grundlag for sunde liv.
• På grund af vores geografi har vi særlige udfordringer med klimaforandringer. Klimaudfordringerne kan
kun løses i tæt samarbejde med lodsejere og øvrige
interessenter. TME anmodes derfor om at afsætte en
strategisk pulje på 10 mio. kr. i budgetperioden til at
fremme udviklingen af klimaindsatserne.
Hovedspor 6: At Nykøbing er en stærk hovedby
Udviklingen af vores hovedby Nykøbing Falsters styrker og kvaliteter, som landsdelens centrum for uddannelse, kultur og handel, er en vigtig del af kommunens
samlede attraktionsværdi. Vi vil sikre bedre sammenhæng mellem bymidten og havnen og udnytte det
store potentiale, som beliggenheden ved vandet har.
Vi skal understøtte, fremme og nytænke rammerne
for detailhandelen og kulturen og fortsat arbejde med
events og oplevelser i vores hovedby for at fastholde
en stærk handelsby i vores landsdel. Vi vil fortsat have
fokus på at understøtte Nykøbing Falster og skabe
sammenhængskraft mellem land og by, der er hinandens forudsætninger, ved at arbejde for at flere får
mulighed for at deltage og nyde godt af mulighederne
i hovedbyen.

I den anledning omdannes selvstyrehavnen til kommunal havn ultimo 2019. Omdannelsen har ingen
indvirkning på eksisterende aftaler med erhvervslivet på havnen.
• I forlængelse af planstrategien og kommuneplanen
prioriterer forligsparterne udvikling af oplevelser i
byen, herunder kultur- og museumsoplevelser. Derfor afsættes der i alt 20 mio. kr. i budgetperioden til
et nyt museum Lolland-Falster, der kan understøtte
byens strategiske udvikling.
• Byudviklingen af Ydre Østerbro er et vigtigt politisk
fokusområde i den samlede udvikling af Nykøbing
som stærk hovedby. I forlængelse af forligsparternes beslutning om sammenlægning af skoledistrikter
er det afgørende, at der skabes gode rammer for
udviklingen af den sammenlagte skole og forbindelserne fra skolen ud i lokalområdet. Derfor prioriteres 30 mio. kr. til renovering af Lindeskovskolen og
udvikling af attraktive grønne byrum. De 30 mio.
kr. afsættes med 14 mio. kr. i 2019 og 16 mio. kr. i
2020.
• Uddannelsesmiljøet i Nykøbing F. styrkes ved en
målrettet indsats for geografisk at samle de forberedende grunduddannelser, erhvervsuddannelserne og
overgangen fra grundskolen hertil.
• Forligsparterne konstaterer, at der er givet låneadgang på 30 mio. kr. til ny Sundskole, ombygning af
Lindeskovskolen, byggeri af Hjerneskadecenter og
Autismecenter i Nørre Vedby. Der budgetteres derfor
med låneoptagelse på 3 mio. kr. i budget 2020. Parterne tager først stilling til, hvorvidt låneadgangen
skal udnyttes fuldt ud primo år 2021.

Dette hovedspor understøtter udvalgsstrategierne i
Teknik, Miljø & Ejendomsudvalget, Kultur, Fritid & Bosætningsudvalget og udvalgsmålene om Nykøbing som
stærk hovedby, et rigt kulturliv samt udvalgsmålene
i Økonomiudvalget om byudvikling, detailhandel og
Nykøbing som uddannelsesby.
Budgetparterne har i budget 2020-2023 prioriteret
følgende initiativer til dette hovedspor:
• Udviklingen af havnefronten i Nykøbing F. er en
konkret anledning til at skabe bedre sammenhæng
mellem bymidte, havn og Sundbysiden, så vi får en
bedre udnyttelse af vores herligheder med den attraktive beliggenhed ved Guldborgsund. Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til at igangsætte
havneudviklingen. Desuden er det vigtigt, at der
inden for de afsatte ressourcer skabes det bedst
mulige grundlag for at tiltrække investeringer og
ansøge fonde til konkrete tiltag, der kan fremme de
politiske mål fx til etablering af cykelbro over Guldborgsund mellem Sundby og Nykøbing.
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Faste priser
(2020-niveau)

RESULTATOVERSIGT
2020-2023
Mio. kr.

2020

2021

2022

2023

Indtægter

4.443,1

4.542,3

4.640,0

4.721,4

Skatteindtægter

2.759,2

2.819,5

2.864,1

2.925,0

Tilskud og udligning

1.683,9

1.722,8

1.775,9

1.796,4

Driftsudgifter

-4.224,6

-4.187,9

-4.191,3

-4.196,1

Økonomiudvalg

-330,0

-312,3

-312,6

-314,1

-1.285,5

-1.292,0

-1.300,5

-1.308,1

-906,5

-905,7

-900,6

-896,6

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg

-142,8

-138,8

-138,6

-138,2

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg

-294,7

-281,5

-281,4

-281,5

-1.265,1

-1.257,6

-1.257,6

-1.257,6

-95,4

-192,6

-292,2

4.8

4,0

3,0

2,0

223,3

263,0

259,1

235,1

-134,5

-185,7

-171,1

-170,9

-19,4

-14,4

-120,2

-11,5

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg
Pris- og lønfremskrivning (inkl. anlæg)
Renter (nettorenteindtægter)
Resultat af ordinær drift
Anlægsinvesteringer

Faste priser
(2020-niveau)

Økonomiudvalg
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

-8,3

-8,9

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

-69,3

-53,9

-22,6

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg

-36,3

-70,2

-80,4

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg

-20,6

-33,3

-53,7

-39,2

RESULTAT I ALT

88,8

77,3

88,0

64,2

( + ) = indtægter / ( - ) = udgifter
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FINANSIERINGSOVERSIGT
Mio. kr.

2020

2021

2022

2023

Kapitalfremskaffelse
Årets resultat i alt (overskud)

88,8

77,3

88,0

64,2

8,4

8,4

8,4

8,4

Låneoptagelse

3,0

13,0

Øvrige finansforskydninger

3,6

43,7

44,5

51,8

-103,3

-142,8

-142,3

-124,4

0,5

-0,4

-1,4

0

Guldborgsund Forsyning A/S

Kapitalanvendelse
Årets resultat i alt (underskud)
Afdrag på lån
Øvrige finansforskydninger
Ændring af likvide aktiver

( + ) = henlæggelse til kassen / ( - ) = forbrug af kassen

BEVILLINGSOVERSIGT
Mio. kr.
Driftsudgifter i alt
Økonomiudvalg
• Finans
• Politik og Erhverv
• Administration

2020

2021

2022

2023

-4.224,6

-4.187,9

-4.191,3

-4.196,1

-330,0

-312,3

-312,6

-314,1

-15,5

-15,5

-15,5

-15,5

-106,3

-87,8

-87,8

-89,2

-208,2

-209,0

-209,3

-209,4

-1.285,5

-1.292,0

-1.300,5

-1.308,1

• Omsorg

-631,2

-637,5

-646,0

-653,6

• Folkesundhed

-328,7

-329,1

-329,1

-329,1

• Socialområdet

-292,9

-292,7

-292,9

-292,9

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

• SSO - administration

-32,7

-32,7

-32,5

-32,5

-906,5

-905,7

-900,6

-896,6

• Familierådgivning

-170,3

-169,1

-165,0

-163,5

• Børn og Læring

-706,8

-707,9

-707,0

-704,5

-29,4

-28,7

-28,6

-28,6

-142,8

-138,8

-138,6

-138,2

-61,1

-61,4

-61,4

-61,4

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

• BFU - administration
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg
• Kultur og Turisme
• Fritid

-51,4

-47,1

-47,2

-47,1

• KFB – administration

-30,3

-30,3

-30,0

-29,7

-294,7

-281,5

-281,4

-281,5

-17,3

-17,0

-17,0

-17,1

-138,4

-126,8

-126,8

-126,8

3,8

3,8

3,8

3,8

-103,0

-101,9

-101,9

-101,9

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg
• Natur og Miljø
• Park og Vej
• Entreprenørvirksomhed
• Ejendomme
• TME - administration

-39,8

-39,6

-39,5

-39,5

Beskæftigelsesudvalg

-1.265,1

-1.257,6

-1.257,6

-1.257,6

• Arbejdsmarkedscenter

-1.202,2

-1.194,7

-1.194,7

-1.194,7

0,8

0,8

0,8

0,8

-63,7

-63,7

-63,7

-63,7

-134,5

185,7

171,1

170,9

• AM-projekt
• BES - administration
Anlægsbevillinger i alt
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OVERSIGT OVER
ANLÆGSINVESTERINGER 2020- 2023
2020
Anlægsinvesteringer i alt (mio. kr.)

-134,5

Økonomiudvalg

2021

2022

-185,7

-171,1

-170,9

-19,4

-14,4

-120,2

• Anlægsreserve 2019-2022

-105,8

• Byudviklingspulje

-10,0

• Havneudvikling Nyk. F.

-10,0

-10,0

-4,4

-4,4

-22,6

-11,5

-51,9

-22,6

-11,5

-70,2

-80,4

-5,0

• Udviklingspulje
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

-4,4
-8,3

-8,9

• Gartnervænget – Ombygning

-1,4

-1,5

• Køkkenfunktioner – Opgradering

-5,0

-0,8

• Marie Grubbe – Mobile boliger
• Marie Grubbe Kraghave – Undervisningskøkken

-1,9

• Plejeboliger

-5,0

• Rehabiliteringspark – Vinterhave

-1,6

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg
• Lindeskovskolen og grønne byrum

-69,3
-2,0

• Læringsmiljøer udeområder skoler

-3,0

• Nr. Vedby Autismetilbud

-11,8

• SUNDskolen – Nybyggeri

-26,0

• Søruphus – Nybyggeri

-10,5

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg

-36,3

-2,0

-3,7

• Krokodille Zoo, nyt – Anlægstilskud
• Multihal Nykøbing F.

-53,9

-16,0

• Læringsmiljøer legepladser – Dagtilbud

• Culthus og Thor – Fælles projekt

-22,5

-7,5

-7,5

-29,6

-27,9

• Museum Lolland Falster, nyt – Anlægstilskud

-10,0

-10,0

• Nykøbing F. Idrætspark – Helhedsplan

-10,1

-35,0

• Nykøbing F. Idrætspark – Nyt lysanlæg

-10,1

• Sakskøbing Sportscenter
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg

-13,0
-20,6

-33,3

-53,7

• Bygningsforbedringsudvalget

-0,7

-0,7

-0,7

• Bygningsfornyelse, rammebeløb

-4,1

-4,1

-4,1

• Cykelsti langs Bøtø Ringvej
• Finans. nedrivning, kondemnering m.m.

2023

-39,2

-10,0
-2,4

• Forbindelsesvej Nordensvej – Kraghave Møllevej

-6,0

• Pulje 2020 –TME

-2,9

-28,0

-42,4

• Ramme til kondemnering

-0,5

-0,5

-0,5

-39,2
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POLITIK
OMRÅDER
ØKONOMIUDVALG
• FINANS
• POLITIK OG ERHVERV
• ADMINISTR ATION
SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG
• OMSORG
• FOLKESUNDHED
• SOCIALOMR ÅDET
• SSO - ADMINISTR ATION
BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG
• FAMILIER ÅDGIVNING
• BØRN OG L ÆRING
• BFU – ADMINISTR ATION

KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG
• KULTUR OG TURISME
• FRITID
• KFB - ADMINISTR ATION
TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG
• NATUR OG MIL JØ
• PARK OG VEJ
• ENTREPRENØRVIRKSOMHED
• EJENDOMME
• TME - ADMINISTR ATION
BESK ÆFTIGELSESUDVALG
• ARBEJDSMARKEDSCENTER
• AM-PROJEKT
• BES - ADMINISTR ATION
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ØKONOMIUDVALG
MÅL & INDIKATORER

Økonomiudvalget varetager de samlede byrådsformuleringer i Planstrategi 2018, har ansvar for kommunens overordnede planlægning samt politikområderne
erhverv og det internationale område.
Økonomiudvalget har ikke en udvalgsstrategi, men har
i stedet formuleret egne udvalgsmål og indikatorer, der
danner baggrund for udarbejdelse af målaftaler på de
tværpolitiske målsætninger.
T VÆ RG Å E NDE E L E ME N T E R

Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske
udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre
sammenhænge:
•
•
•
•
•
•

Kerneopgave
Grundfortælling
Planstrategien
De strategiske målsætninger
De tværpolitiske mål
Det Guldborgsundske mindset;
de 4 tilgange i organisationen

VORES KERNEOPGAVE:
”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i
samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber”
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TVÆRPOLITISKE MÅL
Ud af de 12 tværpolitiske mål byder Økonomiudvalget særligt ind i de fire mål markeret med fed.
• At alle kommer godt fra start i livet - gennem
hele livet
• At alle får en uddannelse eller kommer i
beskæftigelse
• At flere lever sunde liv
• Mangfoldige fællesskaber
• At talent og potentialer udvikles

•
•
•
•
•
•
•

At flere borgere bosætter sig og bliver her
Mere mobilitet og sammenhæng
At vores landdistrikter er attraktive
At Nykøbing er en stærk hovedby
Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri
At internationalisering er øget
En bæredygtig kommune

UDVALGETS MÅL
Under økonomiudvalgets særlige ansvarsområder er der formuleret følgende mål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

At skabe et bredere uddannelsesudbud lokalt
Lolland-Falster skal være et af de bedste steder at drive virksomheder
Styrket detailhandel og byudvikling
Nykøbing som uddannelsesby; styrke uddannelsesfora og tværkommunalt samarbejde
Bæredygtig vækst gennem Bioøkonomisk Videnscenter
Den internationale rammeplan og EU-koordinatorfunktionen

Der tages udgangspunkt i tidligere vedtagne strategier, handleplaner, rammeplaner mv. inden for emnerne,
• Uddannelsesbyen Nykøbing Falster
• Erhvervsfremme, og Business LF, Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund
• Styrkelse af hovedbyen; Strategisk planlægning og fremme af detailhandel (jobskabelse og attraktiv
handelsby for hele kommunen)
• Internationalisering

UDVALGETS MÅL OG TILKNYTTEDE INDIK ATORER
Udvalgets mål

Den tilknyttede indikator

Slutmål 2022

•A
 t skabe et bredere uddannelsesudbud lokalt

•A
 ntal udbudte uddannelser fordelt
på niveauer.

•A
 ntallet af uddannelser øges,
herunder 1 universitetsuddannelse

• Nykøbing som uddannelsesby.

•A
 ntal studerende.

•A
 ntal studerende er øget med
5% siden 2018

•L
 olland-Falster skal være et af
de bedste steder at drive virksomheder.

•A
 ntal arbejdspladser
• Antal iværksættere og overlevelsesraten
• Erhvervsklima (Di, Dansk Byggeri
og BLF).

•B
 æredygtig vækst gennem Bioøkonomisk Videnscenter.

•S
 tyrket detailhandel og byudvikling - med særligt fokus på
hovedbyen.

• Årlig vækst på 300
• 150 nye iværksættere
• Fremgang på 10 pladser

•A
 ntal nye og bevarede arbejdspladser.
•A
 ntal virksomheder/vidensinstitutioner der samarbejdes
med.
• Ekstern kapital i kr.

•4
 0 nye/bevarede arbejdspladser
• Samarbejde med 50 virksomheder/vidensinstitutioner
• T iltrækning 10 mio. i ekstern
kapital

•A
 ntal butikker fordelt på byer.
• Omsætningstal, hvis det er muligt.

•F
 astholde antal butikker i Nykøbing F
• Omsætningen øges med 1,5 %
årligt

U DVA LG SM Å L O G INDIK ATO R E R E R V E DTAG E T A F Ø KO N O MIU DVA LG E T DE N 30.10.2018
O G BY R Å DE T DE N 15.11.2018
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Sammenhængende
børne- og
ungdomsliv

Fremme
lighed i
sundhed

Bosætning; at der
laves en ny
bosætningsstrategi

Tidlig indsats
og forebyggelse

At idræt og bevægelse
er en mulighed for
alle

Bæredygtig
vækst gennem
Bioøkonomisk
Videnscenter

Nykøbing som
uddannelsesby; styrke
uddannelsesfora, og
tværkommunalt
samarbejde

Vi vil fremme
lokale værdier i
købstæder og på
landet

Vi vil at Nykøbing er
en stærk hovedby

At et rigt og
tilgængeligt
kulturliv er en
del af hverdagen

At
landdistrikterne
prioriteres og
udvikles

At turismen
understøttes

SSO

KFB

BES

ØK

TME

BFU

Samarbejdet med
virksomhederne skal
styrkes med fokus på
viden og attraktivitet

Det skal være
attraktivt for ledige
at blive iværksætter

At skabe et bredere
uddannelsesudbud
lokalt

Lolland-Falster skal
være et af de bedste
steder at drive
virksomhed

Uddannelsesniveauet skal hæves,
og skal medvirke til
at virksomheder får
adgang til kvalificeret
arbejdskraft

For de unge skal
det være
attraktivt at være i
job eller
uddannelse

Flere flygtninge/
familiesammenførte
skal være selvforsørgende

Fremmødekultur i
folkeskolen

Styrket detailhandel
og byudvikling

Flere jobparate skal
i beskæftigelse og
flere aktivitetsparate
skal tættere på
arbejds-markedet

Alle børn og unge
udfordres så de
bliver så dygtige
som de kan

Uddannelse,
dannelse &
ambitioner

Vi vil en
bæredygtig
kommune

Vi skal styrke borgernes
mulighed for at mestre
egen tilværelse og, i
samarbejde med
borgerne, sikre, at alle
kan indgå i relevante
fællesskaber

Gode rammer
for sundhed
& hverdagsliv

Dannelsesanledninger
for alle

Vi vil understøtte
et mangfoldigt
friluftsliv

Vi vil mere
mobilitet og
sammenhæng

Flere
arbejdspladser

Samskabelse og
inddragelse af
borgerne

Den internationale
rammeplan og EUkoordinatorfunktionen

Alle børn får et godt
fundament for
viden og udvikling

Faglig kvalitet

Borgeroplevet
kvalitet i tilbuddene

Sundhed på tværs

STYRINGSBLOMSTEN

U DDE L IN G A F A R K I T E K T U R P R ISE R 2019

F OTO: G UL DB ORG SUND KOMMUNE
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POLITIKOMR ÅDE: FINANS
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)

Regnskab
2018

Udgifter
Indtægter
Nettodriftsbevilling

Budget
2020

Budget
2019

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

10.164

9.799

15.895

15.895

15.895

15.895

-517

-383

-389

-389

-389

-389

9.647

9.416

15.506

15.506

15.506

15.506

0

0

0

0

0

0

Heraf lønsum

B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet.
S TAT US PÅ T IDL IG E R E DE M O G R A F IO G B E SPA R E L SE SK R AV

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2020 og efterfølgende år.

rende byfornyelsesstøtte, driftssikring af boligbyggeri
og ældreboliger.
Af nedenstående tabel fremgår det, hvorledes driftsbudgettet i overskriftsform under Politikområde Finans
er sammensat, idet bemærkes, at de budgetmæssige
forudsætninger ikke afviger væsentligt i forhold til
rammerne de seneste år.

B E SK R I V E L SE A F O MR Å DE T

Politikområdet Finans omfatter primært udgifter til
sale og lease back engagementer samt udgifter vedrø-

AK TIVITE TER

1.000 K R

Byfornyelsesstøtte, driftssikring af boligbyggeri og
ældreboliger
Sale og lease back
Politikområde Finans

28

2020

2021

2022

2023

4.085

4.085

4.085

4.085

11.421

11.421

11.241

11.241

15.506

15.506

15.506

15.506

POLITIKOMR ÅDE: P0LITIK OG ERHVERV
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)

Regnskab
2018

Budget
2020

Budget
2019

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

Udgifter

55.676

62.714

106.366

87.824

87.830

89.286

Indtægter

-1.080

-43

-44

-44

-44

-44

Nettodriftsbevilling

54.596

62.671

106.322

87.780

87.786

89.242

Heraf lønsum

14.925

13.069

12.807

12.239

12.239

12.239

nale konferencer, deltagelse i internationale projekter
og internationalt venskabsbysamarbejde.

B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet.
S TAT US PÅ T IDL IG E R E DE M O G R A F IO G B E SPA R E L SE SK R AV

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2020 og efterfølgende år.
B E SK R I V E L SE A F O MR Å DE T

Politikområdet Politikere omfatter primært udgifterne
til byrådsmedlemmerne i form af blandt andet vederlag
til borgmester og byråds/udvalgsmedlemmer, møder,
rejser, kurser, telefon, abonnementer m.v.
Politikområdet omfatter også kommunens internationale samarbejde herunder deltagelse ved internatio-

AK TIVITE TER

1.000 K R

Redningsberedskab

Den afsatte driftsreserve er dels afledt af tilbageførslen fra demografireguleringen i forbindelse med budgetlægningen for 2019 og var en konsekvens af et midlertidigt stop for demografireguleringer (15.438.000 kr.
i 2020) og er dels opskrevet (14.562.000 kr. i 2020) i
forbindelse med den indgåede budgetaftale.
I budgettet til Politikere, valg m.m. er der i budget
2020 afsat en Byudviklingspulje på 10.000.000 kr., en
Havneudviklingspulje på 5.000.000 kr. og en Landdistriktspulje på 2.000.000 kr.
Af nedenstående tabel fremgår det, hvorledes driftsbudgettet i overskriftsform under Politikområde Politik
og Erhverv er sammensat.

2020

2021

2022

2023

19.832

19.832

19.832

19.832

426

426

426

426

Politikere, valg m.m.

36.603

18.685

18.691

20.147

Erhvervsudvikling og administration

19.461

18.837

18.837

18.837

Driftsreserve

30.000

30.000

30.000

30.000

106.322

87.780

87.786

89.242

Venskabsbysamarbejde

Politikområde Politik og Erhverv
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E R H V E RV O G U DV IK L IN G

• Administration, erhverv omfatter drifts- og udviklingsopgaver vedrørende erhverv og uddannelse,
planstrategi, kommuneplan, frikommuneforsøg samt
administration af større tiltag målrettet de store anlægsprojekter som ny Storstrømsbro, Femern Bælt
forbindelsen og Kriegers Flak.
• Erhvervsservice og iværksætteri omfatter ydelser
som samarbejdsaftale med Business Lolland-Falster,
medlemskab og konkrete udviklingsinitiativer under
Business Lolland-Falster. Finansiering af Erhvervshus
Sjælland. Medlemskab af Femern Bælt Development
og bidrag til det fælles EU kontor. Yderligere omfatter området større udviklingsprojekter og EU projekter samt projektansættelse.
Der er udarbejdet målaftale for perioden 2019-2022 for
5 udvalgsmål under Økonomiudvalget, hvor følgende
er i fokus:
At skabe et bredere uddannelsesudbud lokalt
- Afdække behovet for uddannelse og opkvalificering, ved helt konkret dialog med virksomheder.
- Udbyde målrettet uddannelser/kompetencegivende
kurser. Udvikle skræddersyet tilbud på baggrund af
det aktuelle behov – et eksempel herpå er plastmageruddannelsen.
- Interessevaretagelse med det formål at styrke
eksisterende uddannelser og tiltrækning af nye.
- Kommunikation både over for beslutningstagere og
studerende.
Nykøbing som uddannelses by
- Årligt arrangement med velkomst og modtagelse
af studerende, hvor der i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne bliver arrangeret flere arrangementer i september.
- Etablering af flere praktikpladser, hvor der i et
samarbejde med uddannelsesinstitutionerne laves
en målrettet indsats over for virksomheder og større
organisationer.
- Formidling af mulige studiejobs – en formidling
under ”STUDY IN NYK”
- Ungdomsboliger – hvor der bl.a. er lavet aftaler
om ”Tag over hovedet” garanti.
- Formidling af fritidsaktiviteter – formidling under
”STUDY IN NYK” og et samarbejde med lokale foreninger
- Strategisk kommunikation – Nykøbing som uddannelses by indarbejdes i den overordnede kommunikation om strategiske prioriteringer i Guldborgsund
Kommune.
- Fastholdelse og tiltrækning af uddannelser – indsatsen tilrettelægges i Strategisk Uddannelsesforum
og i tæt samarbejde med uddannelsesintuitionerne.
Lolland-Falster skal være det bedste sted at drive
virksomhed
- Fremme anvendelse af ny teknologi – målrettet
indsats overfor konkrete indsatser for at afdække
behov og udbyde relevante forløb som fx robotteknologi.
- Fremme etablering af nye virksomheder samt øget
vækst – Målrettet indsats for tiltrækning af nye virksomheder primært med fokus på afkørsel 43 og konkret indsats for fremme af iværksætterib bl.a. med
30

fokus på etablering af optimale rammer for udvikling
af fødevarevirksomheder og en særlig indsats rettet
mod unge.
- Styrke konkurrenceevnen – målrettet indsats med
nye måder at tænke forretningsudvikling og vækst
og fokus på brug af ny teknologi.
- Tiltrække produktion/investeringer herunder
også generationsskifte – indsats med særlig fokus
på de store anlægsprojekter og brug af lokale underleverandører samt konkret indsats med fokus på
generationsskifte.
- Attraktive erhvervsområder – fokus på udvikling
af Business Park Falster og nye erhvervsområder/
grunde hvor vi oplever en konkret efterspørgsel som
fx med etablering af Haveje på Marielyst. Kommende
fokus på de eksisterende erhvervsområde i Nykøbing
ved Randersvej.
Bæredygtig vækst gennem Bioøkonomisk
Videnscenter
- Netværk og partnerskaber – der er indgået en
række konkrete partnerskaber bl.a. med Århus
Universitet, Hedeselskabet, DTU og RUC, yderligere
er der indgået aftale om etablering af Agri-Aqua innovation Denmark.
- Grundlag for nye værdikæder med lokal biomasse
og ny viden – Guldborgsund Kommune er med i en
række større projekter om afvendelse af lokal biomasse fx tang, roetoppe, træ, dyrkning af laver, og
andre med mulighed for tilskud til virksomheder om
grøn forretningsudvikling og omstilling. Der er et tæt
samarbejde med en række lokale virksomheder.
- Kommunikation/branding og Vidensdeling –
Indsats der skal brande Guldborgsund Kommunes
fokus på grøn omstilling og bioøkonomi, primært via
hjemmeside, Sociale medier, folder og artikler i fagblade og lokale medier som Erhverv og Kultur, Yderligere gennem deltagelse i arrangementer og events
som fx Madens Folkemøde, Vegvisir og workshops i
EU.
- Årlig event – Dansk Bioøkonomisk konference som
holdes 25. september 2019
- Forretningsudvikling – konkrete aktiviteter med
udnyttelse af lokal biomasse fx ny produktion af
fiskefrikadeller af Kutling, produktion af fisk i tomme
landbrugsbygninger, dyrkning af alger til protein,
produktion af bæredygtige pensler, produktion af
gødning, ren forbrænding af slam. Beskæftigelseseffekt pt. 13-25 arbejdspladser
- Skaffe ekstern finansiering - der er modtaget direkte
finansiering på 1,1 mio. kr. fra EU og yderligere
finansiering via partnerskaber til gavn for lokale
virksomheder.
Styrket detailhandel og byudvikling – med særlig
fokus på hovedbyen
- Erhvervsservice overfor eksisterende detailhandel
– Der ydes 1:1 vejledning om optimering, forretningsudvikling mv., yderligere er det et større EU
projekt under udvikling i samarbejde med Ringsted og Kalundborg Kommuner. Der er etableret et
partnerskab internt i Guldborgsund Kommune og
med Vores Nykøbing og Business Lolland-Falster om
udvikling af detailhandel og byudvikling.
- Tiltrækning af nye butikker – Målrettet opsøgende
indsats for tiltrækning af konkrete butikker med
primær fokus på Nykøbing.

- Attraktive erhvervsområder – Fokus på udviklingstendens og hvordan disse matcher de eksisterende
etableringsmuligheder, der er i kommuneplanen udlagt et nyt område ved Guldborgsundcenteret, således at der fortsat er udviklingsmuligheder. Yderligere
er der fokus på at øge attraktiviteten i bymidten og
på længere sigt en udvikling af havneområdet.
- Dialog med ejendomsejer om ”trappemodel” – Der
er løbende opsøgende dialog med ejendomsejere om
udvikling og prissætning, hvor der er gode erfaringer
med en trappemodel, hvor lejen starter på et lavere
niveau, stigende til ”normal” leje over en 5 årig periode.
- Fortætning af butikker i hovedstrøg – I forbindelse
med udskiftning af lejer er der fokus på ”interne rokader” hvor eksisterende butikker fortsætter i andet
lejemål, således at der opnås en bedre udnyttelse af
bygningsmassen og en fortætning med fokus på at
fastholde butikker i midtbyen.
U DV IK L IN G S T E NDE N SE R

Beskæftigelse
De seneste tal fra Danmarks statistik (2017) viser en
fremgang i antal private arbejdspladser i Guldborgsund Kommune, en fremgang som også ser ud til at
fortsætte i 2018. De nyeste tal fra 1. kvartal 2019
viser at der har været en mindre tilbagegang i den
private beskæftigelse.
Nye virksomheder
Antallet af nye virksomheder har stabiliseret sig på et
relativt højere niveau med ca. 150 årligt, hvilket er
en etableringsrate højere end gennemsnit for Region
Sjælland og landet som helhed. Beskæftigelseseffekten af iværksættere etableret i perioden 2010-2015 er
resulteret i 630 nye fuldtidsansatte i 2017.
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POLITIKOMR ÅDE: ADMINISTR ATION
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

Udgifter

176.591

215.899

221.019

221.922

222.133

222.268

Indtægter

-11.055

-12.970

-12.872

-12.872

-12.872

-12.872

Nettodriftsbevilling

165.535

202.929

208.147

209.050

209.261

209.396

96.491

116.549

118.099

118.042

117.616

117.616

Heraf lønsum

B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet.
S TAT US PÅ T IDL IG E R E DE M O G R A F I- O G
B E SPA R E L SE SK R AV

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2020 og efterfølgende år.
B E SK R I V E L SE A F O MR Å DE T

Administration består af en række budgetmæssige
underområder, hvor følgende aktiviteter er underlagt
Økonomiudvalgets ressortområde:

• Sekretariat og forvaltninger (Fællesudgifter og administration mv.)
• Løn- og barselspuljer (Lønpuljer mv.)
• Tjenestemandspension (Lønpuljer mv.)
• Forsikringer (interne forsikringspuljer)
• Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
• Drift af centrale og tværgående IT-systemer
Af disse udgør udgifterne til kommunens administrative personale hovedparten af det samlede budget.
Af nedenstående tabel fremgår det, hvordan budgetterne under Politikområde Administration fordeler sig
blandt centrene.

• Seniorjob til personer over 55 år (Arbejdsmarkedsforanstaltninger)
• Administrationsbygninger (Fællesudgifter og administration mv.)

AK TIVITE TER

1.000 K R

2020

2021

2022

2023

Direktion

13.496

13.496

12.243

12.243

Politik & Personale

51.122

51.122

51.122

51.122

Borger & Branding

674

749

674

818

Økonomi & IT

136.508

137.336

138.875

138.866

Teknik & Miljø

6.347

6.347

6.347

6.347

208.147

209.050

209.261

209.396

Politikområde Administration
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U DL Æ G NIN G A F DE L E A F KO N TO 06
A DMINIS T R AT IO N

C E N T R A L E U DF O R DR IN G E R O G T ILTAG

Den centrale udfordring på politikområdet er at sikre
en stadig mere effektiv opgavevaretagelse i organisationen, således at de administrative funktioners
opgavevaretagelse er så optimal som mulig og leverer
bedst mulig service inden for den til rådighed værende
økonomi.

Det besluttedes i forbindelse med budgetprocessen for
2015, at dele af administrationskontoen skulle ”decentraliseres” og budgetmæssigt indgå i de stående
udvalgs budgetrammer. Hensigten med ændringen var
at skabe en budgetmæssig sammenhæng og prioriteringsmulighed mellem de administrative ressourcer og
ressourcerne under udvalgenes politikområder (drift).

E F F E K T I V ISE R IN G S S T R AT E GI

Som led i en stram økonomisk styring har Guldborgsund Kommune i de seneste år gennemført en række
besparelser, hvilket har medvirket til øget stabilisering af økonomien. Dette ændrer imidlertid ikke på,
at Guldborgsund Kommunes økonomi fortsat er under
pres, og at presset i de kommende år antageligt øges.

Administrationsdelen under de stående udvalgs ressortområder vedrører primært udgifter til sekretariatsbetjening og administrativt personale inden for
følgende hovedaktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Løbende effektivisering af den kommunale forvaltning og de kommunale serviceydelser udgør derfor et
væsentligt element i arbejdet med at sikre en stabil
økonomi og opretholde det ønskede serviceniveau for
kommunens borgere.
På denne baggrund arbejdes der fortsat med en effektiviseringsstrategi, som har til formål:
• at skabe det formelle grundlag for prioritering af
konkrete effektiviseringstiltag og fastlæggelse af
økonomiske effektiviseringsmål,
• at skabe grundlaget for en ensartet måde at tænke
og arbejde med effektivisering i organisationen,
• at skabe grundlaget for tværgående samordning af
organisatoriske og metodiske tiltag, som har effektivisering som mål.

DE S TÅ E NDE U DVA LG S
A DMINIS T R AT IO N SA NDE L E

1.000 K R

Servicejob
Jobcentre
Natur- og miljøbeskyttelse
Park, Vej og Ejendomme
Byggesagsbehandling
Voksen-, ældre- og handicapområdet
Det specialiserede børneområde
Kultur og Fritid
Borgerservice
Børn og Læring

For at give et samlet billede af, hvad der er afsat til
administration, er der nedenstående vist, hvordan
budgettet til administration i de respektive stående
udvalg ser ud, hvilket svarer til den udskilte administrationsdel fra Økonomiudvalgets område:

2020

2021

2022

2023

Social, Sundhed og Omsorg

32.752

32.667

32.495

32.495

Børn, Familie og Uddannelse

29.350

28.663

28.646

28.646

Kultur, Fritid og Bosætning

30.255

30.255

29.955

29.698

Teknik, Miljø og Ejendomme

39.832

39.555

39.502

39.502

Beskæftigelse

63.645

63.627

63.674

63.674

195.834

194.767

194.272

194.015

I alt
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F R A B A K K E H USE T
F OTO: PAT R IC K K IR K BY

SOCIAL, SUNDHED OG
OMSORGSUDVALG
SSO-UDVALG
INDLEDNING

Ved udvalgsformand Bo Abildgaard
Med afsæt i Guldborgsund Kommunes kerneopgave;
”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre
egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre,
at alle kan indgå i relevante fællesskaber”, ser udvalget det som sin vigtigste opgave, at sætte det brede
sundhedsbegreb og fremme af lighed i sundhed på
dagsordenen. Konkret med en vision om at flere borgere i Guldborgsund Kommune lever længere og har
gode leveår – både fysisk, psykisk og socialt.
R A MME R O G V ISIO N

Ulighed i sundhed medfører store forskelle i borgernes
fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand, levealder samt funktions- og arbejdsevne. Hvilket betyder,
at ikke alle borgere har lige muligheder for at udnytte
deres livspotentialer.
Ulighed i sundhed kan opstå gradvist i den brede
befolkning, som følge af flere faktorer, og bevirke at
nogle borgere bliver hurtigere nedslidt, får livsstilssygdomme eller ikke opnår samme udbytte af behandlingen som gennemsnittet. I andre tilfælde er der tale om
ulighed i forhold til særligt udsatte grupper som følge
af fx misbrug, psykisk sygdom, hjemløshed eller andre
sociale problemer.

T VÆ RG Å E NDE E L E ME N T E R

Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske
udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre
sammenhænge:
•
•
•
•
•
•

Kerneopgave
Grundfortælling
Planstrategien
De strategiske målsætninger
De tværpolitiske mål
Det Guldborgsundske mindset;
de 4 tilgange i organisationen

Udvalget har som ambition, at alle borgere i vores
kommune lever et sundere liv og derfor er det vigtigt,
at prioritere tidlig opsporing, forebyggelse og indsats
i samspil med borgerne. Dette skal dels foregå i alle
kommunale institutioner, hvor borgerne færdes, og
dels i andre situationer, hvor fx udsatte grupper på
handicap og psykiatriområdet, med tidlig indgriben,
har større mulighed for at leve et så selvstændigt og
værdigt liv som muligt.
Som udvalg ser vi også en særlig rolle i at være garant
for at de borgere, der ikke selv har ressourcer til at
gøre opmærksom på deres behov, bliver medtænkt i
social- og sundhedstiltag.
Det er vigtigt, at vi prioriterer og differentierer vores
social- og sundhedstilbud. Det kræver politisk mod,
helhedstænkning og stærkt samarbejde på tværs af
udvalg og myndighedsområder. Det vil vi arbejde for i
Social, Sundhed og Omsorgsudvalget.

VORES KERNEOPGAVE:
”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i
samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber”
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1

SAMMENHÆNG TIL KERNEOPGAVE OG STR ATEGISKE MÅLSÆTNINGER
Social, Sundhed og Omsorgsudvalget (SSO) bidrager til at løfte kerneopgaven ved at:
• Styrke borgernes muligheder for at tage vare på egen mentale, sociale og fysiske sundhed, funktionsnedsættelse eller sygdom.
• Skabe muligheder for at borgerne kan indgå i fællesskaber.
SSO bidrager til at lykkes med følgende strategiske målsætninger:
Gode rammer for sundhed og hverdagsliv
Udvalgets rolle i forhold til at løfte målsætningen er:
o At prioritere indsatser der bidrager til at det sunde valg bliver det lette valg i borgernes hverdag.
o At sikre borgerne gode rehabiliteringsmuligheder.
o At sikre hjælp og støtte til sårbare borgere som er afhængige af hjælp i hverdagen.
o At bidrage til at borgerne får mest velfærd og kvalitet for pengene.
o At skabe merværdi for og med borgerne, frivillige og pårørende via samarbejde og samskabelse.
Uddannelse, dannelse og ambitioner
Udvalgets rolle i forhold til at løfte målsætningen er:
o At bidrage via praktik og uddannelse af SOSU-medarbejdere, sundhedspersonale, pædagogisk personale.
o At bidrage med opkvalificering og uddannelse af medarbejdere – da det er et vigtigt element i at kunne
tiltrække og fastholde medarbejdere i eksisterende og nye jobs.
Flere arbejdspladser
Udvalgets rolle i forhold til at løfte målsætningen er:
o At bidrage via tilbud og heraf jobskabelse på Socialområdet, hvor ca. halvdelen af pladserne sælges til
andre kommuner.
o At have fokus på at hjælpe handicappede, psykisk sårbare og psykisk syge ud på vores kommunale
arbejdspladser.
o At bidrage til en robust arbejdskraft (psykisk, fysisk og socialt) samt sikre effektive tilbud og samarbejde
ved sygdom.

2

TVÆRPOLITISKE MÅL
Ud af de 12 vedtagne tværpolitiske mål byder SSO udvalget særligt ind i de tre mål markeret med fed:
Vi vil
•
•
•
•

At Nykøbing er en stærk hovedby
At vores landdistrikter er attraktive
Mere mobilitet og sammenhæng
At alle får en uddannelse eller kommer i
beskæftigelse
• At flere lever sunde liv
• Mangfoldige fællesskaber

3

UDVALGETS MÅL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Fremme lighed i sundhed
Tidlig indsats og forebyggelse
Borgeroplevet kvalitet i tilbuddene
Faglig kvalitet
Samskabelse og inddragelse af borgerne
Sundhed på tværs

• At alle kommer godt fra start i livet - gennem
hele livet
• Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri
• At talent og potentialer udvikles
• At flere borgere bosætter sig og bliver her
• At internationalisering er øget
• En bæredygtig kommune

4

UDVALGETS MÅL OG TILKNYTTEDE INDIK ATORER
Udvalgets mål

Den tilknyttede indikator

Slutmål 2022

1. Fremme lighed i sundhed.

•T
 rivsel (tilfredshed med livet og
selvvurderet helhedsvurdering).
Trækkes fra sundhedsprofilen
hvert 4. år og evt. fra Lolland
Falster undersøgelsen.

• ” Dårligt selvvurderet helbred”=
17

2. Tidlig indsats og forebyggelse.

5

•Andelen af GUSA-dialoger som
oprettes i det grønne område.
• Procentvis nedgang i forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser blandt ældre (trækkes
årligt).

•Andelen af GUSA-dialoger som
oprettes, mens bekymringen er
i det grønne område (8-10) på
børnelinealen er steget til 35 %
i 2022
•F
 orebyggelige indlæggelser= 20
(-23% ift. 2017)
• Genindlæggelser= 52 (-12% ift.
2017)

3. Borgeroplevet kvalitet i tilbuddene.

•F
 orbedret omdømmevurdering i
borgerundersøgelsen.

•Æ
 ldreområdet= 60
•S
 undhedsområdet= 70

4. Faglig kvalitet.

•S
 tigning i scoren på ”Faglig kvalitet” i årsrapporter og tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Øst /
Styrelsen for patientsikkerhed.

•G
 ennemsnitlig score på tilsyn på
voksenområdet= 4,5

5. Samskabelse og inddragelse af
borgerne.

•A
 ntal samarbejdsaftaler med
private og frivillige aktører.

•Ø
 ge antallet af nye samarbejdsaftaler

6. Sundhed på tværs.

•A
 kutte indlæggelser indenfor 30
dage (trækkes årligt).
•S
 undhedstilstand, livskvalitet,
borgeroplevet og faglig kvalitet
(disse skal evt. være del af målaftaler i stedet).

• Forebyggelige indlæggelser= 20
(-23% ift. 2017)
• Genindlæggelser= 52 (-12% ift.
2017)
• ” Dårligt selvvurderet helbred”=
17

UDVALGETS FOKUSOMR ÅDER
1. FREMME LIGHED I FORHOLD TIL SUNDHED OG SOCIALE TILBUD –
DIFFERENTIEREDE OG HELHEDSORIENTEREDE INDSATSER OG TILBUD
SSO vægter at fremme lighed via sundhed og sociale tilbud som er tilpasset borgernes fysiske, psykiske, sociale behov. Nogle borgere og deres netværk vil med forholdsvis lidt støtte og rådgivning kunne mestre egen
sundhedsrisici, sygdom, social udfordring eller handicap. Andre borgere, fx multisyge, borgere med dobbeltdiagnoser eller borgere med mange kontakter på tværs af myndigheder og sektorer, har brug for mere opsøgende, tilpassede og koordinerede indsatser. SSO vægter endvidere at geografiske afstande til kommunale
og regionale social- og sundhedstilbud ikke skaber ulige vilkår for kommunens borgere. Derfor skal der også
tænkes i løsninger, som kan imødegå de geografiske udfordringer (fx hverdagsteknologi, sundhedshuse m.v.)
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Helhedsorienteret tilgang
o Rettidig og tidlig indsats
o Samskabelse & dialog
o Udnyt potentialerne
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2. TIDLIG INDSATS OG FOREBYGGELSE
SSO vægter at understøtte den tidlige forebyggende indsats i Guldborgsund i forhold til børn og deres familier ud fra viden om, at de første 1000 dage af barnets liv har særlig betydning for barnets fremtidige fysiske,
sociale og mentale sundhed. SSO vægter derfor et tæt politisk samarbejde med BFU samt et tæt tværfagligt
samarbejde med sundhedsplejen, dagtilbud og skoleområdet. På det generelle niveau vægter SSO tidlig indsats og forebyggelse i alle aldersgrupper. Tidlig indsats handler derfor også om at gribe ind i tide og vende en
negativ udvikling i borgerens liv inden borgerens situation forværres. Fx ved begyndende psykisk sygdom eller
misbrug.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Rettidig og tidlig indsats
o Udnyt potentialerne

3. BORGEROPLEVET KVALITET
Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Det er derfor vigtigt at borgerens perspektiv inddrages og at
tilbuddene er fleksible og kan tilpasses borgernes behov. SSO vægter både inddragelse af borgeren i tilrettelæggelsen af eget individuelle tilbud og på mere organisatorisk niveau. Fx ved at borgernes perspektiv medtages i udvikling og/eller evaluering af sociale og sundhedsmæssige indsatser, så der kan tages højde for, om
indsatserne opleves som meningsgivende.
Fokusområdet understøttes især af følgende tilgange:
o Helhedsorienteret tilgang
o Samskabelse & dialog

4. FAGLIG KVALITET
SSO vægter et fokus på faglig kvalitet, således at der, i de enkelte tilbud, er de rette socialfaglige og sundhedsfaglige kompetencer og den rette viden tilstede. Der skal skabes en systematisk forbedringskultur, hvor
medarbejdere motiveres til at være metodebevidste og kigge på egen praksis, blandt andet via dokumentation
og evaluering, med henblik på at skabe viden om, hvordan det arbejde de udfører virker for borgerne. Udnyttelse af hverdagsteknologi, der understøtter medarbejdernes praksis kan ligeledes medvirke til at bibeholde høj
kvalitet og faglighed.
Der sker løbende forandringer i borgergrupperne på socialområdet ligesom et mere specialiseret sygehusvæsen
og udviklingen mod flere ældre, kronikere, mulitisyge m.m. stiller nye krav til kommunen om at kunne varetage nye opgaver inden for pleje og behandling. Kapacitetstilpasning er i den forbindelse helt centralt både når
det gælder sociale tilbud og sundhedstilbud. Dette indebærer også, at der hele tiden holdes øje med sammenhængen mellem pris og kvalitet, da mest mulig velfærd ikke kun handler om volumen, men også om indhold i
tilbud.
Fokusområdet understøttes især af følgende tilgange:
o Helhedsorienteret tilgang
o Samskabelse & dialog

5. SAMARBEJDE OG SAMSK ABELSE MED BORGEREN, NETVÆRK, FRIVILLIGE OG
ANDRE AKTØRER
SSO vægter samarbejde og samskabelse med borgerne, frivillige, frivillige foreninger, Guldborgsund Frivilligcenter og partnerskaber i forhold til at fremme sunde og sociale indsatser samt relevante fællesskaber for de
mange borgergrupper SSO har berøring med. Det er væsentligt også at samarbejde med private virksomheder
om at skabe et rummeligt arbejdsmarked, med plads til at også borgere med sociale, psykiske og fysiske udfordringer kan bidrage til fællesskabet med de ressourcer de har.
Fokusområdet understøttes især af følgende tilgange:
o Rettidig og tidlig indsats
o Samskabelse & dialog
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6: SUNDE R AMMER OG SUNDHED PÅ TVÆRS - DET SUNDE VALG SK AL VÆRE DET
LETTE VALG
SSO vægter at sundhedsfremme og forebyggelse tænkes ind i de kommunale rammer og institutioner, hvor
børn, unge, voksne samt ældre har deres gang eller ophold i hverdagen. Sunde rammer indbefatter fremme af
sund adfærd i samspillet med borgeren - hvad enten det er i et botilbud, dagtilbud, plejehjem, jobcenter etc.
Det er derfor vigtigt at der er opbakning på tværs af organisationen og at frontpersonalet har relevant viden
og kompetencer i forhold at understøtte de borgergrupper, de har kontakt med i forhold til sundhed og trivsel,
herunder at kunne hjælpe borgere som har en ikke erkendt risikoadfærd.
SSO vægter, at borgerne oplever et nært og sammenhængende social og sundhedsvæsen. Derfor skal der også
fremadrettet være et tæt samspil med gensidige forpligtelser og koordinering på tværs af sygehus, de praktiserende læger og kommunen både når det gælder borgere med fysiske og psykiske sygdomme samt evt. sociale udfordringer. SSO er optaget af at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser både for at sikre mest værdi
for borgerne og sikre optimal ressourceudnyttelse på tværs af sektorer.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Helhedsorienteret tilgang
o Rettidig og tidlig indsats
o Samskabelse & dialog
o Udnyt potentialerne

S T R AT E GIE N E R V E DTAG E T A F S S O-U DVA LG E T DE N 22.10.2018 O G BY R Å DE T DE N 15.11.2018
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Sammenhængende
børne- og
ungdomsliv

Bosætning; at der
laves en ny
bosætningsstrategi

Tidlig indsats
og forebyggelse

At idræt og bevægelse
er en mulighed for
alle

Bæredygtig
vækst gennem
Bioøkonomisk
Videnscenter

Nykøbing som
uddannelsesby;
styrke
uddannelsesfora, og
tværkommunalt
samarbejde

Vi vil fremme
lokale værdier i
købstæder og på
landet

Vi vil at Nykøbing er
en stærk hovedby

At et rigt og
tilgængeligt
kulturliv er en
del af hverdagen

At
landdistrikterne
prioriteres og
udvikles

At turismen
understøttes

SSO

KFB

BES

ØK

TME

BFU

Samarbejdet med
virksomhederne skal
styrkes med fokus på
viden og attraktivitet

Det skal være
attraktivt for ledige
at blive iværksætter

At skabe et bredere
uddannelsesudbud
lokalt

Lolland-Falster skal
være et af de
bedste steder at
drive virksomhed

Uddannelsesniveauet skal hæves,
og skal medvirke til
at virksomheder får
adgang til kvalificeret
arbejdskraft

For de unge skal
det være
attraktivt at være i
job eller
uddannelse

Flere flygtninge/
familiesammenførte
skal være selvforsørgende

Fremmødekultur
i folkeskolen

Styrket
detailhandel og
byudvikling

Flere jobparate skal
i beskæftigelse og
flere aktivitetsparate
skal tættere på
arbejds-markedet

Alle børn og unge
udfordres så de
bliver så dygtige
som de kan

Uddannelse,
dannelse &
ambitioner

Vi vil en
bæredygtig
kommune

Vi skal styrke borgernes
mulighed for at mestre
egen tilværelse og, i
samarbejde med
borgerne, sikre, at alle
kan indgå i relevante
fællesskaber

Gode rammer
for sundhed
& hverdagsliv

Dannelsesanledninger
for alle

Vi vil understøtte
et mangfoldigt
friluftsliv

Vi vil mere
mobilitet og
sammenhæng

Flere
arbejdspladser

Samskabelse og
inddragelse af
borgerne

Den internationale
rammeplan og EUkoordinatorfunktionen

Alle børn får et godt
fundament for
viden og udvikling

Faglig kvalitet

Borgeroplevet
kvalitet i tilbuddene

Fremme lighed
i sundhed

Sundhed på tværs

STYRINGSBLOMSTEN
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POLITIKOMR ÅDE: OMSORG
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

706.138

712.498

720.984

728.595

-74.085

-74.974

-74.974

-74.974

-74.974

580.838

595.708

631.164

637.524

646.010

653.621

472.543

458.234

468.480

470.019

471.669

471.669

Budget
2019

Budget
2020

687.839

669.793

Indtægter

-107.000

Nettodriftsbevilling
Heraf lønsum

Udgifter

Regnskab
2018

BUDGETREDEGØRELSE OMSORG 2020-2023
B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet.
S TAT US PÅ T IDL IG E R E DE M O G R A F I- O G
B E SPA R E L SE SK R AV

principper. Budgettet er derved tilpasset i forhold til
befolkningssammensætningen for at tage højde for
ændringer i antallet af borgere i forskellige aldersgrupper.
U D GIF T SDR I V E R E

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2019 og efterfølgende år.

Følgende 8 områder er mest afgørende for ældreområdets resurseforbrug og betragtes derved som ældreområdets udgiftsdrivere:

Som følge af budgetopfølgningerne i løbet af 2019
har der kunne konstateres et øget udgiftsbehov på
Omsorgsområdet. De stigende udgifter forventes at få
konsekvenser for budget 2020-2023, så der skal foretages tilpasning af udvalgets samlede budgetramme.

• Uddannelse og udvikling, herunder social- og
sundhedselever
• Personlig pleje og praktisk bistand, Myndighed
• Hjælpemidler
• Betaling til og fra andre kommuner
• Lejetab, ældre- og plejeboliger
• Plejecentrene
• Hjemmesygepleje, herunder uddelegeret sygepleje
• Genoptræningen, herunder vederlagsfri fysioterapi
og Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR)

Det fremgår af budgetaftalen, at forligsparterne forudsætter, at udvalgenes driftsmæssige udfordringer
løses inden for udvalgenes samlede driftsrammer, dog
således at der er mulighed for at dele de konstaterede
driftsmæssige udfordringer over de to første år i budgetperioden.
DE M O G R A F IR E G U L E R IN G 2020-2023

Budgettet for ældreområdet indeholder demografiregulering i henhold til de af økonomiudvalget godkendte

Guldborgsund Kommune har en forpligtigelse til at uddanne social- og sundhedselever og samtidig en stor
interesse i at sikre kvalificeret sundhedspersonale i
fremtiden.

UDVIKLING OG UDDANNELSE
E T VÆ R DIG T Æ L DR E L I V (P U L JE MIDL E R)

Guldborgsund Kommune modtog i 2018 og modtager
også i 2019 14,892 mio. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker inden for ældreplejen. Fra 2020 og fremover vil midlerne

blive tildelt som en del af det kommunale bloktilskud.
Derudover er der afsat puljemidler igennem bloktilskuddet til bekæmpelse af ensomhed. Samlet er der
tildelt følgende:

Budget
2020
Værdighedsmilliard
Pulje til bekæmpelse af ensomhed
I alt

Budget
2021

Budget
2022

Budget
2023

15.036

15.376

15.730

16.092

1.440

1.468

1.501

1.536

16.476

16.844

17.231

17.628
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borgere i eget hjem, som leveres af enten den kommunale hjemmepleje eller private leverandører.

S O C I A L O G SU NDHE DSE L E V E R

Ældreområdet er uddannelsessted for social- og sundhedselever og for sygeplejestuderende. Funktionen
er vigtig, hvis det i fremtiden skal være muligt at få
kvalificeret personale.

Ældreområdets myndighedsopgaver er:

Pr. 1. januar 2020 træder en ny dimensioneringsaftale i
kraft på SOSU-uddannelserne grundet landsdækkende
rekrutteringsudfordringer på ældreområdet. Dimensioneringen er øget med 30 % på begge uddannelser.
Samme aftale fastlægger, at kommunerne fremadrettet overtager arbejdsgiveransvaret for den del af dimensioneringen, som Region Sjælland hidtil har været
forpligtet til at ansætte. Guldborgsund Kommune skal
derfor fremadrettet ansætte 82 SSA-elever om året
mod tidligere 45 elever, samt 43 SSH-elever om året
mod tidligere 32 elever.
Der er gennem Lov og Cirkulære programmet afsat
1,572 mio. kr. i 2020, stigende til 4.273 mio. kr. i 2023
og frem til dækning af den øgede normering
Ud over den øgede dimensionering, gøres der en stor
indsats for at løse rekrutteringsudfordringerne på området. I 2019 er der igangsat et nyt rekrutteringstiltag
i samarbejde med Jobcentret med fokus på SSH-uddannelsen - ”Guldmodellen”. Målet med dette projekt
er, at virksomhedspraktikanter årligt kan starte ordinær uddannelse som SSH-elever. For at opstarten af
dette projekt kunne blive succes, var der i 2019 behov
for at optage flere SSH-elever end dimensioneringsaftalen foreskrev, hvilket vil betyde en øget lønomkostning i 2020. Fremadrettet vil projektets deltagere dog
indgå i dimensioneringen.

• Visitation til personlig pleje og praktisk bistand, herunder madservice og diæter.
• Visitation til sygepleje.
• Visitation til pleje- og ældreboliger samt midlertidigt
døgnophold.
• Visitation til genoptræning, vedligeholdelsestræning
og hverdagsrehabilitering.
• Visitation til plejevederlag og pasning af nærtstående i eget hjem.
• Visitation til omsorgstandpleje.
• Sagsbehandling vedrørende ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer og støtte til
biler.
I Guldborgsund kommune benyttes en Bestiller/Udfører/Modtager-model, dvs. at både den kommunale
og private leverandør af hjemmepleje afregner deres
timer med Myndigheden til en fastsat takst. De enkelte
leverandører bliver altså betalt for at levere de ydelser,
myndigheden har visiteret borgerne til. Det er således
Myndigheden, der er den udgiftsdrivende faktor.

Området har tidligere været i udbud, men efter en
konkurs hos en privat leverandør har man politisk
besluttet at indføre ”Godkender-modellen”. Modellen
går grundlæggende ud på at kommunen godkender de
leverandører, der lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav. I december 2018 er der godkendt to private
leverandører, hvor den ene primært leverer praktisk
Området
har tidligere været
udbud,
men
en konkurs hos bistand,
en privatmens
leverandør
har man
politisklevere
besluttet
at
Antal
fuldtidsstillinger
ultimoi juli
2019:
57efter
SSH-elever
den anden
primært
personlig
indføre ”Godkender-modellen”. Modellen går grundlæggende ud på at kommunen godkender de leverandører, der
oglever
101op
SSA-elever.
pleje og uddelegeret sygepleje.
til kommunens pris- og kvalitetskrav. I december 2018 er der godkendt to private leverandører, hvor den ene
primært leverer praktisk bistand, mens den anden primært levere personlig pleje og uddelegeret sygepleje.
Budgettet til uddannelse for 2020 udgør 20,166 mio.
Derudover afregner Myndigheden også med private
Derudover
Myndigheden
også med private plejehjem. plejehjem.
kr.
i pris- ogafregner
løn-fremskrevet
niveau.
Æ L DR E O MR Å DE T S M Y NDIG HE DS O MR Å DE R

Myndigheden visiterer personlig og praktisk hjælp til
VISITEREDE TIMER, PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK BISTAND
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* Pga. implementering af nye IT-systemer, bliver visse ydelser fra 4 kvartal. 2018 registreret som sygeplejeydelser, hvor de tidli-
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skyldes derfor bl.a. flytningen af ydelser.

Der er et lille fald i antallet af forbrugte timer i 2018 og i 2019 i forhold til tidligere år. For nuværende tidspunkt er det
42svært at vurdere om den udvikling forsætter, dog forventes en mindre stigning i antallet af visiterede timer i fremtiden
på grund af en forventning om, at der vil komme flere ældre borgere i kommunen. For at imødekomme dette bliver
der sat øget fokus på blandt andet hverdagsrehabilitering og velfærdsteknologi, så vi styrker borgerens mulighed for
at mestre egen tilværelse.

Der er et lille fald i antallet af forbrugte timer i 2018 og
i 2019 i forhold til tidligere år. For nuværende tidspunkt er det svært at vurdere om den udvikling forsætter, dog forventes en mindre stigning i antallet af
visiterede timer i fremtiden på grund af en forventning
om, at der vil komme flere ældre borgere i kommunen.
For at imødekomme dette bliver der sat øget fokus på
blandt andet hverdagsrehabilitering og velfærdsteknologi, så vi styrker borgerens mulighed forSERVICELOVENS
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for 2020 udgør 118,080 mio. kr. i pris- og løn-fremskrevet niveau.
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En af årsagerne til stigningen i udgifterne i 2019 er dels et stigende antal borgere, der er flyttet
til andre kommuner,
samt en stigning i taksten i de pågældende kommuner. Det skal bemærkes, at såfremt borgerne fortsat var boende i

En af årsagerne til stigningen i udgifterne i 2019 er dels et stigende antal borgere, der er flyttet til andre kommuner,
samt en stigning i taksten i de pågældende kommuner. Det skal bemærkes, at såfremt borgerne fortsat var boende i
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LEJETAB, ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER

Plejeboliger
Guldborgsund Kommune har 13 plejecentre med i alt 516 plejeboliger, heraf 90 demensboliger.
Efter en længere periode uden ledige plejeboliger, er der ved udgangen af juni 2019 2 ledige plejeboliger (i skærmet
enhed).
En af årsagerne til stigningen i udgifterne i 2019 er
der også være en udgift til personlig pleje og praktisk
dels et stigende antal borgere, der er flyttet til andre
hjælp.
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forbindelse
med budgetforlig
2018,
er der
tilført til
lejetab ligget mellem 2,400 og 3,000 mio. kr. årligt, en udvikling der ser ud til at fortsætte i de kommende år.
lejetab siden 2014 været faldende. De seneste år har
1,200 mio. kr. i 2018 og 1,000 mio. kr. i 2019 og frem.
udgiften til lejetab ligget mellem 2,400 og 3,000 mio.
I forbindelse med budgetforlig 2018, er der tilført 1,200 mio. kr. i 2018 og 1,000 mio. kr. i 2019 og frem.
kr. årligt, en udvikling der ser ud til at fortsætte i de
Budgettet for 2020 udgør 2,103 mio. kr. i pris- og lønkommende
år. udgør 2,103 mio. kr. i pris- og løn-fremskrevet
fremskrevet
Budgettet
for 2020
niveau. niveau.
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O M S O RG – O RG A NISAT IO N S Æ NDR IN G E R

S YG E PL E JE N

Fra januar 2019 er organiseringen i Center for Sundhed & Omsorg ændret. Tidligere var der en geografisk
opdeling i 3 plejedistrikter, mens der nu er funktionsområder, der dækker hele kommunens geografiske område. Funktionsområderne er Hjemmeplejen,
Plejecentrene og Sygeplejen. Formålene med organisationsændringen er sikring af ens service og stærk
faglighed. Her er succeskriterierne øget fokus på
kvalitetsudvikling og skabelse og fastholdelse af en
attraktiv arbejdsplads og høj trivsel blandt personalet.

Hjemmesygepleje hører under sundhedsloven og er
altid lægeordineret. Sygeplejens opgaver udvikler sig
løbende, idet mange behandlinger, der tidligere blev
givet i sygehusregi, i dag kan varetages i eget hjem.
Dette giver Guldborgsund Kommune udfordringer i forhold til kompetenceudvikling og øget opgavemængde.
Der kompenseres for opgavemængden ved uddelegering af sygeplejeopgaver til Hjemmeplejen, hvorfor der
styringsmæssigt især har været fokus på de uddelegerede sygeplejeopgaver.

H JE MME P L E JE O MR Å DE, P E R S O NL IG O G
P R A K T ISK BIS TA ND

I 2018 blev der besluttet at flytte visitationen tættere
på praksis, og etablere sygeplejevisitationen ude i sygeplejen, for at sikre en direkte og tæt kontakt mellem
sygeplejen og almen praksis samt sygehuset. Akutsygeplejen er for alvor kommet i gang, og de praktiserende læger er også blevet bekendt med det.

Hjemmeplejen yder personlig pleje og praktisk bistand
til borgere i eget hjem. Disse opgaver er omfattet af
Fritvalgs-ordningen, hvor borgerne kan vælge mellem
den kommunale hjemmepleje og en godkendt privat
leverandør. Området har aktivitetsstyrede afregning
og afregnes månedsvis af myndigheden på baggrund
af de visiterede timer. Det betyder at der ikke er noget
lønbudget til hjemmeplejens assistenter, hvilket kræver en stram styring af personalet i hjemmeplejen i
forhold til udviklingen i aktiviteten.
Med den nuværende demografimodel forventes en
stigning i aktiviteten på området, hvilket vil øge behovet for kvalificeret personale. Det har allerede nu vist
sig at være en udfordring at rekruttere personale, og
der er derfor iværksat flere tiltag for at imødekomme
dette problem, blandt andet i samarbejde med uddannelsesenheden.
Hjemmeplejen udfører også sygeplejeydelser, uddelegeret af Sygeplejen. Disse timer afregnes også efter
BUM-modellen, men afregnes med Sygeplejen.
Budgettet for 2020 udgør 29,051 mio. kr. i pris- og lønfremskrevet niveau. Hertil kommer det afsatte budget
i myndighed og sygepleje vedrørende afregning af
ydelser på i alt 152,847 mio. kr., så det samlede budget afsat til hjemmeplejen i alt udgør 181,898 mio. kr.
P L E JE C E N T E RO MR Å DE

Plejecentrer-området yder personlig pleje og praktisk
bistand til borgere på kommunens plejecentre. Det er
myndigheden, der visiterer borgere til en plads på et
plejecenter.
Guldborgsund Kommune råder over 516 pladser,
fordelt på 13 plejecentre. Hertil kommer 45 pladser
beregnet til aflastningsophold og midlertidige døgnophold.
Plejecentreområdet står med de samme rekrutteringsudfordringer som Hjemmeplejen. Modsat Hjemmeplejen, har plejecentreområdet rammebudget til deres
ansatte og er derfor ikke afhængige af indtægter fra
Myndigheden.
Budgettet for 2020 udgør 219,835 mio. kr. i pris- og
lønfremskrevet niveau.
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Udvalget har godkendt omplacering af 0,200 mio. kr. til
sygeplejen vedr. fasttilknyttede læger på plejecentre.
U DDE L E G E R E T S YG E P L E JE

Udover at levere personlig pleje og praktisk bistand,
bliver der også uddelegeret sygeplejeydelser til hjemmeplejen som afregnes af sygeplejen.
Antallet af timer til uddelegeret sygepleje har de seneste år været stigende. Det seneste års tid har tendensen dog været svagt faldende, men med den forventede stigning i antal ældre, vil tendensen i fremtiden
være stigende.
Den markante stigning fra 4. kvartal 2018 timer skyldes dog blandt andet implementering af nye IT-løsninger (Fællessprog III), da visse ydelser, der tidligere
har været registreret som personlig pleje, nu bliver
registreret som uddelegerende sygeplejeydelser.

Den markante stigning fra 4. kvartal 2018 timer skyldes dog blandt andet implementering af nye IT-løsninger
(Fællessprog III), da visse ydelser, der tidligere har været registreret som personlig pleje, nu bliver registreret som
uddelegerende sygeplejeydelser.
VISITEREDE TIMER, UDDELEGEREDE SYGEPLEJE
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Uddelegeret sygepleje

Budgettet til Sygeplejen for 2020 udgør 97,097 mio. kr. i pris- og løn-fremskrevet niveau.
Heraf udgør 53,308 mio. kr. afregning af uddelegeret sygepleje til hjemmeplejen.
Budgettet til Sygeplejen for 2020 udgør 97,097 mio. kr.
i pris- og løn-fremskrevet niveau.
• At udvikle og styrke det tværsektorielle samarbejde
GENOPTRÆNINGEN
KOMMUNAL
TRÆNING
Heraf udgør 53,308 -mio.
kr. afregning
af uddelegeret
og sikre den optimale kvalificerede opgavefordeling
Omfatter
genoptræning af borgere efter udskrivning fra
sygehus
iht. Sundhedsloven
§140, samt
sygeplejekommunal
til hjemmeplejen.
mellem
kommuner
og region (sygehuse)
genoptræning efter et sygdomsforløb uden sygehusindlæggelse
og sikre
vedligeholdelsestræning
til de
fysiske
og psykiske
• At
en effektiv styring af
tilstedeværende
færdigheder
iht.
Serviceloven
§86
stk.
1
og
stk.
2.
ressourcer iht. efterspørgsel og med særlig fokus på
G E N O P T R Æ NIN G E N - KO MM U N A L T R Æ NIN G

Omfatter kommunal genoptræning af borgere efter udplanlægning af træning, dokumentation og kvalificeFra
2011 har
desuden varetaget
børnetræning ret
iht.ledelsesinformation.
Serviceloven § 86 jf. §44. Genoptræningen
skrivning
fra Genoptræningen
sygehus iht. Sundhedsloven
§140, samt
tilbyder
desuden
vederlagsfri
fysioterapi
inden
for primær lymfødem
(hævelse
af lymfe).
genoptræning
efter
et sygdomsforløb
uden
sygehusOmrådet
styres efter
en budgetramme. Det er en
indlæggelse og vedligeholdelsestræning til fysiske og
lægelig vurdering om et genoptræningstilbud er nødpsykiske færdigheder
iht. Serviceloven
§86
1 og år oplevet
vendigt,
og omstigning
det skal
foregå på
sygehuset eller
Guldborgsund
Genoptræning
har igennem
destk.
seneste
en generel
i antallet
af henvisninger
frai
sygehusene.
Alene det seneste ½ år er der oplevet en gennemsnitlig
månedlig
stigning i antal
fra 208
stk. 2.
kommunalt
regi. Kommunen
har henvisninger
ingen indflydelse
på til
260 svarende til 25% i forhold til samme periode sidste år.
antallet af borgere, der henvises til genoptræning efter
Derudover
er Genoptræningen
der i 2. halvår 2018
vedtaget
en behandlingsgaranti
på 7 dage. Det
har betydet at Genoptræningen har
Fra 2011 har
desuden
varetaget
børSundhedslovens
§ 140.
været nødsaget til at ansætte yderligere vikarer for at kunne indkalde borgerne inden for den fastsatte tidsgrænse.
netræning iht. Serviceloven § 86 jf. §44. GenoptræninOverholdes tidsgrænsen ikke har borgeren mulighed for frit valg af leverandør.
gen tilbyder desuden vederlagsfri fysioterapi inden for
Udvalget har godkendt omplacering af 2,000 mio. kr.
primær lymfødem (hævelse af lymfe).
til genoptræning, således at budgettet for 2020 udgør
26,913 mio. kr. i pris- og løn-fremskrevet niveau.
Guldborgsund Genoptræning har igennem de seneste
år oplevet en generel stigning i antallet af henvisninger
V E DE R L AG SF R I F YSIOT E R A PI
fra sygehusene. Alene det seneste ½ år er der oplevet
Omfatter udgifter til vederlagsfri fysioterapi og vederen gennemsnitlig månedlig stigning i antal henvisninlagsfri ridefysioterapi hos fysioterapeuter i praksisger fra 208 til 260 svarende til 25% i forhold til samme
sektoren efter lægehenvisning efter Sundhedsloven.
periode sidste år.
Vederlagsfri fysioterapi bliver normalt afregnet via
regionen, men i efteråret 2017 blev der lavet en aftale
Derudover er der i 2. halvår 2018 vedtaget en behandmed LF Hestesportscenter om levering af ridefysiotelingsgaranti på 7 dage. Det har betydet at Genoptrærapi uden om regionen. Kommunen har ringe mulighed
ningen har været nødsaget til at ansætte yderligere
for at påvirke udgifterne.
vikarer for at kunne indkalde borgerne inden for den
fastsatte tidsgrænse. Overholdes tidsgrænsen ikke har
Guldborgsund Kommune tilbyder vederlagsfri fysioborgeren mulighed for frit valg af leverandør.
terapi inden for primær lymfødem. Målgruppen for
den vederlagsfri fysioterapi er svært fysisk handicapI forlængelse af dette knytter sig en række konkrete
pede og personer med progressive sygdomme såsom
udfordringer:
parkinson, sklerose, svær gigt mv. Fysioterapien gives
som led i en sygdomsbehandling med henblik på at
hjælpe den enkelte til at fungere bedst muligt ved at
mindske smerter, øge bevægelighed m.m.
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Efterspørgslen til vederlagsfri fysioterapi har været
stigende de seneste år, hvilket har medført merforbrug
på området. Det forsøges fortsat gennem dialog med
de forskellige parter, at sænke udgiftsniveauet f.eks.
gennem større brug af holdtræning m.m.
Budgettet for 2020 udgør 12,521 mio. kr. i pris- og lønfremskrevet niveau.

C E N T E R F O R H JE R NE SK A DE R E H A BIL I T E R IN G (C HR)

Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) er et nyt
tilbud under Genoptræningen, der samler forskellige
rehabiliterende tilbud fra både sundhed og omsorg
samt socialområdet. Tilbuddet er stadig under opbygning og har i dag midlertidigt til huse på Solgården
i Herritslev, samt andre steder i kommunen. Det er
politisk besluttet at CHR placeres i ny bygning i forbindelse med Guldborgsund genoptræning på Fjordvej.
Fordelen ved at placere CHR i tæt sammenhæng med
Genoptræningen og sygehuset er den lette tilgang til
et tæt samarbejde på tværs og et sammenhængende
forløb for borgerne.
I 2020 vil der være fokus på samling af CHR under
samme tag på Fjordvej. Parkeringsforhold, personalestue og køkkenfaciliteter, omklædningsrum, depotrum
mv. alt sammen udgifter som ikke er med i byggeentreprisen.

Budgettet for 2020 udgør 15,363 mio. kr. i pris- og lønfremskrevet niveau.

48

POLITIKOMR ÅDE: FOLKESUNDHED
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)
Udgifter
Indtægter
Nettodriftsbevilling
Heraf lønsum

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

328.856

329.307

329.351

329.351

-194

-199

-199

-199

-199

305.813

321.395

328.657

329.108

329.152

329.152

25.629

26.113

26.911

26.911

26.911

26.911

Budget
2019

Budget
2020

307.616

321.589

-1.803

Regnskab
2018

BUDGETREDEGØRELSE FOLKESUNDHED
2020-2023
B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet.
S TAT US PÅ T IDL IG E R E DE M O G R A F I- O G
B E SPA R E L SE SK R AV

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er
indarbejdet i budget 2019 og efterfølgende år.
Det fremgår af budgetaftalen, at forligsparterne forudsætter, at udvalgenes driftsmæssige udfordringer
løses inden for udvalgenes samlede driftsrammer, dog
således at der er mulighed for at dele de konstaterede driftsmæssige udfordringer over de to første år i
budgetperioden.
U D GIF T SDR I V E R E

I forbindelse med styringsprojektet i Guldborgsund
Kommune, er der for Folkesundhed foretaget en
kortlægning af områdets udgiftsdrivere. Følgende 5
områder er mest afgørende for sundhedsområdets
resurseforbrug og betragtes derved som folkesundhedsområdets udgiftsdrivere:
•
•
•
•
•

A K T I V I T E T SB E S T E M T ME DF IN A N SIE R IN G

Området omhandler aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af Guldborgsund borgeres brug af sundhedsvæsenet inden for følgende områder:
•
•
•
•
•
•

Somatiske indlæggelser
Somatiske ambulante kontakter
Somatisk genoptræning under indlæggelse
Psykiatriske indlæggelser
Psykiatrisk ambulante kontakter
Sygesikring

Området er svært at styre, da der er mange faktorer,
der har indflydelse på forbruget. Det er de praktiserende læger, vagtlæger og sygehuslæger, der visiterer
til tilbuddene inden for sundhedsvæsenet. Kommunen
har dog et særligt ansvar for at forebygge uhensigtsmæssig brug af sundhedsvæsenet ved at udbygge det
nære sundhedsvæsen i kommunen med forskellige
tilbud, der kan forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.
En vellykket indsats på nogle specifikke områder vil
ikke nødvendigvis give udslag i et lavere forbrug, da
andre mindre påvirkelige områder kan trække forbruget i modsat retning.

Aktivitetsbestemt medfinansiering
Hospice
Ambulant specialiseret genoptræning
Kommunal Tandpleje
Sundhedsplejen
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Fra og med 2018 er afregningsstrukturen ændret, så
Fra
ogfremover
med 2018
afregningsstrukturen
ændret,
så den fremover er differentieret på baggrund af alder.
den
erer
differentieret
på baggrund
af alder.

Fra og med 2018 er afregningsstrukturen ændret, så den fremover er differentieret på baggrund af alder.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet. Oversigten er lavet på baggrund af taktser for 2016.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet. Oversigten er lavet på

baggrund
af taktser kommune
for 2016. 8-10 mio. kr. ekstra
Det vurderes at den nye afregningsstruktur alt andet lige, vil koste
Guldborgsund
årligt, hvorfor budgettet blev forhøjet fra 2019.
Kilde: SundhedsÆldreministeriet. alt
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aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019 sat i bero og erstattet af en aconto afregning.
150.0002019 meldte Sundheds- og Ældreministeriet ud, at ordningen med aconto-opkrævninger vil fortsætte frem
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til 1. april 2021. Vi kender således ikke den reelle udvikling i forbruget på området i 2019 og 2020.
På grund af en implementering af nye it-systemer i sygehusvæsenet (Landspatientregistret), er afregningen af
aktivitetsbestemt
i 2019
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af en aconto
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i prisløn-fremskrevet
niveau.
I oktober
2019
meldte
Sundhedsog
Ældreministeriet
ud,
at
ordningen
med
aconto-opkrævninger
fortsætte
fremikke den
På grund af en implementering af nye it-systemer i sysætte frem til 1. april 2021. Vivil
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gehusvæsenet (Landspatientregistret), er afregningen
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af aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019 sat i bero
Budgettet for 2020 udgør 283,609 mio. kr. i pris- og løn-fremskrevet niveau.
og erstattet af en aconto afregning.
Budgettet for 2020 udgør 283,609 mio. kr. i pris- og
I oktober 2019 meldte Sundheds- og Ældreministeriet
løn-fremskrevet niveau.
ud, at ordningen med aconto-opkrævninger vil fort-
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H OSPIC E

Siden åbningen af Svanevig Hospice i Bandholm, har
udgifterne til hospice været støt stigende. Udviklingen
mellem årene kan variere, da et forløb først afregnes,
når det er afsluttet. Der kan således være forskydninger mellem årene. Fra 2017 begyndte regionerne at afHOSPICE (1.000 KR)
regne nogle forløb på sygehusene som hospice-forløb,
hvilket har givet en yderligere stigning i forbruget.
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Guldborgsund Kommune, hvor kommunens udgift er samme takst som til færdigbehandlede patienter.
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ogefter
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I oktober 2019 meldte Sundheds- og Ældreministeriet ud at der også på dette område vil blive afregnet via acontoer samme takst som til færdigbehandlede patienter.
opkrævninger. Dog gælder dette indtil videre kun for aktivitetsåret 2019 og fra april 2020 skulle der igen blive
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Budgettet for 2020 udgør 2,884 mio. kr. i pris- og løn-fremskrevet niveau, og det vurderes at området er økonomisk
aconto-opkrævninger. Dog gælder dette indtil videre
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AMBULANT
SPECIALISER
ET GENOPTRÆNING
genoptræningsforløb
foregår
i Genoptræningen frem for på sygehuset.
Området omfatter udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning udført på et regionalt sygehus. Udgiften vedrører
MBUL
A N T SPE
C I A Lsamarbejde
ISER E T G EN
OP T RGenoptræningen
ÆNIN G
betalingAtil
Regionen.
Et øget
mellem
og sygehuset har medført at flere og flere
(1.000
K
R.)
genoptræningsforløb foregår i Genoptræningen
frem for ET
på GENOPTRÆNING
sygehuset.
AMBULANT SPECIALISER
(1.000 KR.)
2.500

AMBULANT SPECIALISER ET GENOPTRÆNING (1.000 KR.)
2.000
2.500

1.500
2.000

1.000
1.500

500
1.000

500-

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Udvalget
har godkendt
omplacering
af 2,200
fra kr.
Ambulant
Specialiseret
Genoptræning
til Genoptræningen
Udvalget
har godkendt
omplacering
af mio.
2,200kr.
mio.
aconto-opkrævninger.
Dog gælder
dette indtil videre
(2,000fra
mio.
kr.) og Sygeplejen
(0,200
mio. kr.). til GenopAmbulant
Specialiseret
Genoptræning
kun for aktivitetsåret 2019 og fra april 2020 skulle der

træningen (2,000 mio. kr.) og Sygeplejen (0,200 mio.
igen blive afregnet efter aktivitet.
Udvalget
har godkendt omplacering af 2,200 mio. kr. fra Ambulant Specialiseret Genoptræning til Genoptræningen
I oktober
kr.).2019 meldte Sundheds- og Ældreministeriet ud at der også på dette område vil blive afregnet via aconto(2,000
mio. kr.) Dog
og Sygeplejen
(0,200
kr.).
opkrævninger.
gælder dette
indtilmio.
videre
kun for aktivitetsåret 2019
og frafor
april
2020
skulle
der igen
Budgettet
2020
udgør
0,523
mio. blive
kr. i pris- og lønafregnet
efter
aktivitet.
I oktober 2019 meldte Sundheds- og Ældreministeriet
fremskrevet niveau.
I oktober 2019 meldte Sundheds- og Ældreministeriet ud at der også på dette område vil blive afregnet via acontoud at der også på dette område vil blive afregnet via
opkrævninger.
Dog gælder
dette indtil
videre
kunogfor
aktivitetsåret 2019
og fra april 2020 skulle der igen blive
Budgettet for 2020
udgør 0,523
mio. kr.
i prisløn-fremskrevet
niveau.
afregnet efter aktivitet.
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Budgettet for 2020 udgør 0,523 mio. kr. i pris- og løn-fremskrevet niveau.

KO MM U N A L TA NDPL E JE

Den kommunale tandpleje er delt op i 3 områder:
Tandpleje 0-18 år, Omsorgstandpleje og Specialtandpleje, hvor tandplejen for de 0-18 årige udgør den
største økonomiske tyngde. Hjemtagelsen af specialtandplejen fra Region Sjælland viser en tendens til en
stigning i tilgang af patienter i 2019 - dette vil blive
monitoreret tæt i 2020.
Tandplejens fokusområde er tidlig forebyggende indsats på børneområdet.
Tandplejen har i strategien for 2015-2019 valgt at
supplere den centrale klinik i Nykøbing Falster med
en proaktiv forebyggende behandling decentralt, hvor
der bl.a. er investeret i en tandlægebus, som tager
ud til skoler og andre lokalområder og foretage en
forebyggende behandling af børn og unge, samt ældre
i forbindelse med omsorgstandpleje. Et andet stort
element i strategien er også videre- og efteruddannelse af personalet. Den tidlig forebyggende strategi vil
blive fastholdt og udvidet i 2020, hvor der blandt andet
vil ske en fuld implementering af et hjemmebesøg af
Tandplejen, når barnet er ½ år gammel.
Den kommunale tandplejes budget:
1.000 K R.

2020

2021

2022

2023

Tandplejen

18.966

19.052

19.052

19.052

SU NDHE DSP L E JE N

Sundhedsplejen er et tilbud til alle familier med børn i
alderen 0 – 16 år.
Formålet med sundhedsplejen er at være med til at
sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode
forudsætninger for en sund voksentilværelse, samt
at sikre tilsyn med børn og unges fysiske, mentale og
sociale sundhed og udvikling.

Sundhedsplejen blev den 1. januar 2019 en del af
Center for Familie & Forebyggelses nye enhed – Børns
Sundhed & Trivsel, hvor ambitionen er at arbejde med
tidlig forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag på
tværs af forskellige faggrupper - primært sundhedsplejen og den tidlige pædagogiske indsats.
Børns Sundhed & Trivsel har i deres tidlige forebyggende indsats et særligt blik for social ulighed i sundhed,
hvorfor tilbuddene på børneområdet er tilpasset efter
behov. Enhedens arbejde understøttes med implementeringen af det anerkendte screeningsværktøj ADBB
(Alarm Distress Baby Scale), som bruges til at identificere tidlig psykisk mistrivsel og vedvarende social tilbagetrækning hos spædbørn. Alle sundhedsplejersker
samt udvalgte relevante medarbejdere fra børnemyndigheden (Børn & Familie), Dagplejen og Pædagogisk
Forebyggelse og Indsats (PFI) er i løbet af 2019 blevet
certificeres i at kunne anvende ADBB metoden.
I 2019 blev der som noget nyt iværksat et tilflytterbesøg til alle familier, der flytter til Guldborgsund Kommune med børn i alderen 0-3 år. Her bydes familien
velkommen og får en introduktion til børne-/familieområdet i Guldborgsund Kommune, og hvor der er behov
for udvidet støtte, tilbydes familien ekstra behovsbesøg. Denne indsats forventes i 2020 at være finansieret af Trygfonden, hvorefter indsatsen skal evalueres,
og der skal tages stilling til, om tilflytterbesøget skal
gøres permanent.
Sundhedsplejens budget:
1.000 K R.

2020

2021

2022

2023

Sundhedsplejen

10.153

10.153

10.153

10.153

Sundhedsplejen har mange fokusområder i forhold til
børn og unges trivsel og hjælp til forældre
• tidlig indsats til et stigende antal sårbare gravide/nyblevne forældre, hvor der er et tilbud til unge mødre
og et småbørnsteam med fokus på familier i udsatte
positioner
• tendens til stigende antal svært overvægtige elever i
indskolingen
• sårbare børn og unge
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POLITIKOMR ÅDE: SOCIALOMR ÅDET
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

472.113

474.173

474.301

474.301

-174.795

-179.198

-181.442

-181.442

-181.442

290.707

284.731

292.915

292.731

292.859

292.859

271.441

246.456

250.122

252.576

253.382

253.382

Budget
2019

Budget
2020

477.148

459.526

-186.441

Nettodriftsbevilling
Heraf lønsum

Udgifter
Indtægter

Regnskab
2018

*

**

*

**

**

**

* Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau. - ** Beløbsangivelsen er i 2020 løn- og prisniveau

B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet.
S TAT US PÅ T IDL IG E R E DE M O G R A F I- O G
B E SPA R E L SE SK R AV

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2019 og efterfølgende år.

området gælder det, at de store forskelle i individuelle
ydelse bevirker, at der er andre faktorer end udvikling
af borgere, som har større indflydelse på områdets
økonomi. Det er dog muligt at foretage analyser på
udgiftsbehovet for området, men det vil kræve ekstern
bistand dvs. firmaer der har adgang til ”forsker-data”/
individdata. Dette blev godkendt at være næste step i
udviklingen af kommunens demografimodeller.
B E SK R I V E L SE A F P O L I T IKO MR Å DE T

Som følge af budgetopfølgningerne i løbet af 2019 har
der kunne konstateres et øget udgiftsbehov på Socialområdet, hovedsageligt på det specialiserede voksenområde. De stigende udgifter forventes at få konsekvenser for budget 2020-2023, så der skal foretages
tilpasning af udvalgets samlede budgetramme.

Socialområdet dækker tilbud til udviklingshæmmende,
sindslidende, handicappede og udsatte borgere, og er
i høj grad styret af loven om social service. Området
benævnes det specialiserede socialområde. Området
giver tilbud til borgere, der ikke kan dækkes af eller
kan rummes i det øvrige kommunale kerneområde.

Det fremgår af budgetaftalen, at forligsparterne forudsætter, at udvalgenes driftsmæssige udfordringer
løses inden for udvalgenes samlede driftsrammer, dog
således at der er mulighed for at dele de konstaterede
driftsmæssige udfordringer over de to første år i budgetperioden.

Området er i høj grad præget af kommunens stramme
økonomistyring da flere paragraf-områder under politikområdet er vanskeligt styrbare – dette gælder især
nedenstående områder, udgiftsdrivere, som er beskrevet nærmere i nærværende redegørelse.

DE M O G R A F IR E G U L E R IN G 2020-2023

Socialområdet er ikke blevet demografireguleret i
budget 2020 og frem i henhold til sag vedr. Oplæg til
budgetstrategi 2020-23 hvor principperne for de nye
demografimodeller blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 5. marts 2019 (sag nr. 46). For Social-

•
•
•
•

Specialiserede Socialområde, køb og salg af pladser
§ 85, omsorg støtte og optræning
Mellemkommunale refusioner
Statsrefusioner, herunder særlig dyre enkeltsager
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E G NE T IL B U D I G U L DB O RG SU ND KO MM U NE

E G NE T IL B U D I
G U L DB O RG SU ND
KO MM U NE

Medarbejdere: Antal årsværk
Opgjort pr. 25.11.19

Budget
Døgn / dagpladser Døgn / dagpladser
2020
2019 (kapacitet)
2020 (kapacitet)
(% GBS borgere - (% GBS borgere - udførerne
estimeret)
estimeret)
i 1.000
kr.

Pr. 31.12.2018

Pr. 31.12.2019
(estimeret)

Handicap
Guldborgsund

270,06

261,19

318,5 (73,6 % fra
Guldborgsund)

315 (72,7 % fra
Guldborgsund)

72.682

Socialpsykiatrien

104,29

97,95

102 (58,8 % fra
Guldborgsund)

102 (57,8 % fra
Guldborgsund)

41.937

Center for afhængighed

21,93

21,31

327 (95,3 % fra
Guldborgsund)

410 (94,1 % fra
Guldborgsund)

11.228

Fjordvang

18,58

19,33

21 (28,6 % fra
Guldborgsund)

21 (28,6 % fra
Guldborgsund)

8.986

Forsorgshjemmet
Saxenhøj

59,88

57,12

68 (22,1 % fra
Guldborgsund)

68 (22,1 % fra
Guldborgsund)

31.038

Marie Grubbe Skolen, Marie
Grubbe STU samt GBS
Autismecenter

42,96

43,03

43 (37,2 % fra
Guldborgsund)

44 (47,7 % fra
Guldborgsund)

19.849

STU Guldborgsund

7,24

7,13

27 (22,2 % fra
Guldborgsund)

25 (16,0 % fra
Guldborgsund)

4.312

Kvindekrisecentret
Hjemmet *

4,16

3,13

7 (28,6 % fra
Guldborgsund)

-

122,32

113,86

235.000 timer
(75,0 % fra Guldborgsund)

235.000 timer
(75,0 % fra Guldborgsund)

23,03

22,08

Områderne er
uvisiterede

Områderne er

674,45

646,14

913,5

985

§ 85 foranstaltninger
- antal timer
(% GBS borgere - estimeret)

Øvrige områder
– CFA rådgivning, Støtte og
kontaktpersonordning §99,
Perronen, Solstrålen, Pavillon, Værestederne, Projekter og Servicearealer
I alt

uvisiterede

-

60.555

9.968

260.555

* Kvindekrisecenter Hjemmet har opsagt deres driftsoverenskomst med Guldborgsund Kommune og blev et privat
tilbud pr. 31. marts 2019.
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U DV IK L IN G I P L A DSA N TA L O G SA LG T IL A NDR E
KO MM U NE R, C E N T E R F O R A R B E J DSM A R K E D O G
C E N T E R F O R FA MIL IE & F O R E BYG G E L SE E XC L .
§ 85-O MR Å DE T
UDVIKLING I PLADSANTAL OG SALG TIL ANDRE KOMMUNER, CENTER FOR ARBEJDSMARKED OG CENTER FOR
FAMILIE
& FOREBYGGELSE
EXCL. og
§ 85-OMRÅDET
Udvikling
i pladsantal
salg til andre

Udvikling i pladsantal og salg til andre
1.200
1.000
800
600
400
200
0

2017

2018

2019

2020

total antal pladser
(kapacitet)

922,5

920,5

913,5

985,0

budgetteret salg af pladser til
andre (kapacitet)

263,0

259,5

262,5

265,0

245,2

264,0

245,8

265,0

Faktisk salg af pladser til
andre (2017-18 viser
regnskabstallene. 2019 er
estimeret og opgjort pr.
30.09.2019. 2020 er lig med
budgettet).

Stigningen
i total antal
pladser
skyldes hovedsageligt
Center for afhængighed stiger med 83 pladser f ra
Stigningen
i total
antal(kapacitet)
pladser (kapacitet)
skyldesatho2019
til 2020.
vedsageligt
at Center for afhængighed stiger med 83

pladser fra 2019 til 2020.
KØB AF PLADSER HOS ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OG PRIVATE SAMT SALG TIL ANDRE KOMMUNER

I nedenstående tabel ses budgettet til køb af pladser i andre kommuner og hos private fordelt på paragraf -

K Ø B A FTilPsammenligning
L A DSE R H OS
NDR E en
O Fkolonne
F E N T L med
IG E de
M Ybudgetterede
Nområderne.
er A
tilknyttet
indtægter for salg af pladser til andre
DIG HECenter
DE R Ofor
G Arbejdsmarked
P R I VAT E SA og
M TCenter
SA LGforTFamilie
IL A NDR
E
kommuner,
og Forebyggelse.
KO MM U NE R

I nedenstående tabel ses budgettet til køb af
pladser
Køb af pladser
Specialiserede
Socialområde
– private fordelt på paragrafi andre kommuner
og hos
køb hos andre offentlige og private
områderne. Til sammenligning er tilknyttet
Regnskaben kolonne
Korr.
Budget
institutioner samt salg til andre
med
de
budgetterede
indtægter
for
salg
af pladser
til
2018
budget
2020
kommuner, Center for Arbejdsmarked
2019
for Arbejdsmarked og Center
ogandre
Centerkommuner,
for Familie &Center
Forebyggelse
(excl.
§ 85)
for Familie
og Forebyggelse.

Salg af pladser
Regnskab
2018

Korr.
budget
2019

Budget
2020

i 1.000 kr.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige
behov

1.858

2.208

1.603

-5.930

-5.588

-5.241

-

-

-

-3.763

-2.060

-4.417

§ 103 Beskyttet beskæftigelse

4.362

4.235

6.713

-2.814

-2.126

-2.018

§ 104 Aktivitets og samværstilbud

9.808

10.142

10.074

-6.445

-4.460

-4.630

§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold

40.990

44.544

43.310

-10.207

-11.669

-12.390

§ 108 Botilbud til længerevarende ophold

38.723

31.747

55.042

-24.023

-22.906

-24.747

Døgninstitution for børn og unge
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Specialiserede Socialområde –
køb hos andre offentlige og
private institutioner samt salg
til andre kommuner, Center for
Arbejdsmarked og Center for
Familie & Forebyggelse (excl.
§ 85) i 1.000 kr.

Køb af pladser

Korr.
budget
2019

Regnskab
2018

Ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov

Salg af pladser

Budget
2020

Korr.
budget
2019

Regnskab
2018

Budget
2020

1.858

2.208

1.603

-5.930

-5.588

-5.241

-

-

-

-3.763

-2.060

-4.417

§ 103 Beskyttet beskæftigelse

4.362

4.235

6.713

-2.814

-2.126

-2.018

§ 104 Aktivitets og samværstilbud

9.808

10.142

10.074

-6.445

-4.460

-4.630

§ 107 Botilbud til midlertidigt
ophold

40.990

44.544

43.310

-10.207

-11.669

-12.390

§ 108 Botilbud til længerevarende
ophold

38.723

31.747

55.042

-24.023

-22.906

-24.747

§ 85 /ABL § 105 Botilbudslignende
tilbud

15.388

20.115

-

-23.684

-24.801

-25.176

299

2.775

-

-

-

-

2.790

3.260

2.653

-2.548

-623

-

10.859

12.089

5.736

-28.997

-25.350

-29.884

589

1.332

1.365

-743

-699

-717

125.667

132.447

126.496

-109.155

-100.282

-109.220

-

-

-

-99.605

-102.389

-97.691

125.667

132.447

126.496

-208.759

-202.671

-206.911

Døgninstitution for børn og unge

§ 238a Særlige psykiatriske
pladser
§ 109 Krisecenter
§ 110 Forsorgshjem
Stof- og Alkoholbehandling
I alt
Internt salg af pladser til Socialområdet
I alt

Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau

Der opleves for tiden større tilgang af komplekse borgersager på §107 midlertidige botilbud med stort støttebehov som forventes at fortsætte i årene fremover.
Denne tilgang vil alt andet lige også presse økonomien
på området i 2020.
I nedenstående tabel ses budgettet til øvrige udgifter
på Visitation og Kvalitetssikring.

Specialiserede Socialområde –
Øvrigt (excl. § 85) i 1.000 kr.

§§ 95 - 96 Tilskud til ansættelse af hjælpere
§§ 97 -99 Kontakt- og ledsagerordning
§ 107 Plejevederlag
I alt

Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau
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Regnskab
2018

Korrigeret
budget 2019

Budget
2020

15.397

15.087

15.310

2.517

2.851

2.334

217

991

1.023

18.131

18.929

18.667

I nedenstående graf ses udviklingen i økonomien på
udvalgte paragraf-områder med stor økonomi.
UDV IK L IN G EN I ØKON OMIEN PÅ § 107, § 108 O G
§85/§105, K Ø B A F PL A DSER H OS A NDR E OF F EN T L IG E
O G PR IUdviklingen
VAT E IN S T I iTøkonomien
U T IONER på § 107, § 108 og §85/§105, køb
af pladser hos andre offentlige og private institutioner
120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

-

Regnskab 2017

Regnskab 2018

Korr. budget 2019

Budget 2020

§§ 107, 108 og 85/105 Botilbud

§ 108 Botilbud til længerevarende ophold

§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold

§ 85/105 Botilbudslignende tilbud

Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau og angivet i 1.000 kr.

Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau og angivet i
1.000 kr.

Som det ses i ovenstående graf falder udgiften for § 108 Længerevarende tilbud fra 2017 til 2018 markant. Dette
skyldes at en del af borgerne er overgået til § 85 efter Almen Boligloven’s § 105 (Botilbudslignede tilbud) fra 2018,
ses samlet, da der oftest ses
Som
ses isøjle
ovenstående
graf falder udgiften for §
som kan ses
somdet
særskilt
i grafen.

sammenhæng mellem
disse 3 paragrafområder.
108 Længerevarende tilbud fra 2017 til 2018 markant.
Udviklingen i økonomien på §§ 107, 108 og 85/105 skal ses samlet, da der oftest ses sammenhæng mellem disse 3
Dette skyldes at en del af borgerne er overgået til §
paragrafområder.
Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af Guld85 efter Almen Boligloven’s § 105 (Botilbudslignede tilborgsundborgere der er placeret i andre kommuner
bud)graf
fraviser
2018,
som kan
ses som
særskilt søjle i grafen.
Nedenstående
udviklingen
i antallet
af Guldborgsundborgere
der er placere t i andre kommuner eller i
eller i private institutioner.
private institutioner.
Udviklingen i økonomien på §§ 107, 108 og 85/105 skal
A N TA L G UL DB ORG SUNDB ORG ER E I A NDR E
OF F EN T L IG E OAntal
G PR IGuldborgsundborgere
VAT E IN S T I T U T IONER i andre offentlige og private

institutioner

60
50
40
30
20
10
0

pr. 31.12.2017

pr. 31.12.2018

2019
estimeret

2020
estimeret

§ 108 Længerevarende botilbud

§ 85 / ABL §105 Botilbudslignende tilbud

§ 107 Midlertidige botilbud

§ 104 Aktivitets- og samværstilbud

§ 85 Støtte i egen bolig

§ 103 Beskyttet beskæftigelse

Som det ses i ovenstående graf falder antallet af

som særskilt linje i grafen. Der opleves for tiden større

Som det ses i ovenstående graf falder antallet af Guldborgsundborgere for § 108 Længerevarende tilbud fra 2017 til
tilgang
afBoligloven’s
komplekse§ borgersager
på §107 midlertidige
Guldborgsundborgere
§ 108
tilbud
2018
markant. Dette skyldes for
at en
del afLængerevarende
borgerne er overgået
til § 85 efter
Almen
105
botilbud
medfor
stort
støttebehov
fra 2017 til 2018
markant.
skyldes
atsærskilt
en del af
(Botilbudslignede
tilbud)
fra 2018,Dette
som kan
ses som
linje i grafen.
Der opleves
tiden
større tilgangsom
af forventes at fortkomplekse
borgersager
på §107
botilbud
med stort støttebehov
somi forventes
at fortsætte i årene
sætte
årene fremover.
borgerne
er overgået
til §midlertidige
85 efter Almen
Boligloven’s
fremover.
§ 105 (Botilbudslignede tilbud) fra 2018, som kan ses
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§85 OMSORG, STØTTE OG OP TRÆNING

Området omfatter primært de afsatte beløb i henhold til rammeaftalerne mellem forvaltningen og institutionerne.
Herudover budgetteres med salg og køb til andre kommuner/private.

Udviklingen i køb og salg af § 85 timer for årene 20172020 ses i nedenstående graf. Som det ses har køb af
pladser været stigende fra 2018 til 2019, hvilket hænger sammen med tilgang af nogle få dyre borgere. Der
forventes et mere stabilt niveau i 2020.

§85 O M S O RG, S TØ T T E O G O P T R Æ NIN G

Området omfatter primært de afsatte beløb i henhold
til rammeaftalerne mellem forvaltningen og institutionerne. Herudover budgetteres med salg og køb til
andre kommuner/private.
UDV IK L IN G I SA LG/K Ø B A F § 85

Udvikling i salg/køb af § 85

18.000
17.500

17.000
16.500

Salg af § 85
til andre

16.000

15.500

Køb af § 85
hos andre
offentlige og
private
institutioner

15.000
14.500
14.000
13.500

Regnskab 2017

Regnskab 2018

Korr. budget 2019

Budget 2020

Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau og angivet i 1.000 kr.

Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau og angivet i
1.000 kr.

MELLEMKOMMUNALE BETALINGER

Dette
område
omhandler
indtægter
ME
L L E MKO
MM U N
A L E B Esamt
TA Ludgifter
IN G E Ri forbindelse med sager, hvor der er/har været uklarheder, om
hvilken
kommune
der er
betalingskommune
for en borger.
Dette
område
omhandler
indtægter
samt udgifter

i forog ender for en dels vedkommende i Det Sociale Nævn
bindelse med sager, hvor der er/har været uklarheder,
og enkelte sager afgøres af Ankestyrelsen og domNår om
en borger
medkommune
et betalings-/refusionstilsagn
fra en anden kommune
modtager ydelser
af Guldborgsund
hvilken
der er betalingskommune
for en
stolene.
Det er det økonomiske resultat af disse sager
Kommune, indhentes der betalinger efter Retssikkerhedslovens § 9 C fra hjemkommunen. Der kan nogle gange være
borger.
som registreres under dette område.
uklarheder om, hvilken kommune, der er rette betalingskommune for en borger. Disse uklarheder kræver særlig

dokumentation og argumentation, og ender for en dels vedkommende i Det Sociale Nævn og enkelte sager afgøres af

Når en borger med et betalings-/refusionstilsagn fra
Kommunen er part i flere sager, hvor domstole, sociale
en anden kommune modtager ydelser af Guldborgsund
nævn m.fl. er i gang med at afgøre sager, hvor komKommune,
betalinger
efter
Retssikkermunerne
kunnet blive enige om, hvem der
Kommunen
er part indhentes
i flere sager, der
hvor domstole,
sociale
nævn
m.fl. er i gang med at afgøre
sager,ikke
hvor har
kommunerne
hedslovens
§
9
C
fra
hjemkommunen.
Der
kan
nogle
er
retslig
betalingskommune.
Afgørelsen af, hvilken
ikke har kunnet blive enige om, hvem der er retslig betalingskommune. Afgørelsen af, hvilken kommune der er retslig
gange værekan
uklarheder
om,økonomien
hvilken både
kommune,
er
kommune der er retslig betalingskommune kan således
betalingskommune
således påvirke
positivt ogder
negativt.
rette betalingskommune for en borger. Disse uklarhepåvirke økonomien både positivt og negativt.
der kræver særlig dokumentation og argumentation,
Regnskab Regnskab Korrigeret Budget
Ankestyrelsen og domstolene. Det er det økonomiske resultat af disse sager som registreres under dette område.

Mellemkommunale refusioner
i 1.000 kr.

2017

2018

budget
2019

Korrigeret
Mellemkommunale
Budget
Regnskab Regnskab
Nettoindtægter
-625 Budget
1.170
-15.691
2020
2017
2018
refusioner i 1.000 kr.
2019
Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau
Nettoindtægter

-625

1.170

-15.691

2020

0

0

I ovenstående tabel ses regnskabstallene for 2017-2018 samt budget for 2019 og 2020.

Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau
Området er begæret med megen budgetusikkerhed, idet landets øvrige kommuner gør en tilsvarende ihærdig indsats
for at optimere deres mellemkommunale indtægter, i lighed med Guldborgsund Kommunes indsats. Derfor
budgetteres
der normalttabel
ikke med
indtægter/udgifter
på dette område. I korrigeret
budget
2019 ermed
der dog
I ovenstående
sesforventede
regnskabstallene
for 2017indtægter,
i lighed
Guldborgsund
budgetteret
med en
indtægt,for
da der
er kommet
en ekstraordinær stor indtægt.
2018 samt
budget
2019
og 2020.

Området er begæret med megen budgetusikkerhed,
idet landets øvrige kommuner gør en tilsvarende ihærdig indsats for at optimere deres mellemkommunale

STATSREFUSION - DYRE ENKELTSAGER
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Kommunes indsats. Derfor budgetteres der normalt ikke med forventede indtægter/udgifter på dette område. I korrigeret
budget 2019 er der dog budgetteret med en indtægt,
da der er kommet en ekstraordinær stor indtægt.

For at skabe overblik, er der udarbejdet modeller hvor
anbringelser og økonomi følges på CPR-nr.-niveau.
Dette har skabt en langt bedre styringsmulighed
både i dialogen med udfører, men også som redskab i
forbindelse med Visitationsudvalgets beslutninger om
fremadrettede, tilpassede og alternative anbringelsesmuligheder.

S TAT SR E F USIO N - DY R E E NK E LT SAG E R

I lov om Social Service refunderer staten på en lang
række paragrafområder 25 % i de tilfælde hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år ligger mellem 1,070 mio. kr. og 2,010 mio. kr. Overstiger
udgiften 2,010 mio. kr. årligt refunderer staten 50 %
heraf. Satserne er i niveau 2019 priser.

Salg af pladser
De kommende år vil områdets udfordringer være at
tilpasse sig efterspørgslen, hvilket
Særlige dyre enkeltsager
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2017
31.12.2018
bl.a. vil omfatte
GBS-borgere
(estimeret)
(estimeret)
effektivisering af
tilbuddene til bor• antal personer
58 personer
63 personer
63 personer
63 personer
gerne og kompeten- 25% refusion
ceudvikling af per• heraf antal personer
sonalet, så de også
12 personer
15 personer
15 Personer
15 personer
- 50% refusion
i fremtiden kan
løfte opgaverne.
• samlet statsrefusion
-8.888
-9.100
-9.442
-9.564
Disse udfordringer
(i 1.000 kr.)
har udvalget fokus
på og fremgår af
udvalgsstrategierne og fokusområderne som beskrevet
Ø V R IG S TAT SR E F USIO N
Ud over refusion af særligt dyre enkeltsager modtatidligere i denne redegørelse.
ger kommunen 50 % i statsrefusion af udgifterne til
sociale formål §100, Forsorgshjem §110 og Krisecentre
§109.
Lovændringer på social- og beskæftigelsesområdet
Nedenstående tabel viser refusionen heraf i årene fra
Regeringen fremsætter i lighed med tidligere år en
2017-2018, samt de budgetterede forventede refusiorække lovændringer i henhold til Lov og Cirkulærener i 2019 og 2020.
programmet. Dette bevirker en række ændringer på
Socialområdet hvilket oplistes i nedenstående punkter:
Nedenfor vises en oversigt over antal aktive og samlet
statsrefusion.

Statsrefusion på §§
100, 109 og 110 Sociale Regnskab
2017
formål, Krisecenter og
Forsorgshjem i 1.000 kr.

§§ 109 og 110 Krisecenter
og Forsorgshjem
§ 100 Udgifter til
Sociale formål

Regnskab
2018

Korrigeret
budget
2019

Budget
2020

-9.260

-10.676

-13.779

-7.291

-280

-293

-312

-674

• Forslag til ændring af lov om anven
delse af tvang i psykiatrien
• Tilbageførelse af uforbrugte midler
vedr. forbruget af VISO-ydelser i 		
2018
• Synlighed og åbenhed om resultater

Beløbsangivelsen er i årets løn- og prisniveau

U DF O R DR IN G E R

Økonomistyring
Hele det specialiserede socialområde er og skal fortsat være under nøje observation for at sikre fortsat
budget-overholdelse.

Nye borgere
Der opleves for tiden større tilgang af komplekse borgersager på §107 midlertidige botilbud med stort støttebehov som forventes at fortsætte i årene fremover.

I forhold til hjælp, omsorg og støtte efter Servicelovens § 85 er der siden 2011 arbejdet ud fra en
samarbejds-aftale/rammeaftale med Handicapområdet, Psykiatrien og med Forsorgshjemmet Saxenhøj,
hvilket har været med til at skabe budgetsikkerhed på
området.
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POLITIKOMR ÅDE: SSO - ADMINISTR ATION
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)

Regnskab
2018

Udgifter
Indtægter

Budget
2020

Budget
2019

34.751

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

32.372

32.752

32.667

32.495

32.495

-61

Nettodriftsbevilling

34.690

32.372

32.752

32.667

32.495

32.495

Heraf lønsum

32.587

30.662

30.711

30.626

30.454

30.454

Fordelingen er sket for at sikre en klar og gennemskuelig opfølgning af budget og forbrug for hver enkelt leder på området. Samtidig er myndighedsfunktionerne
for Social og Handicap samt Omsorg samlet i en administrativ enhed fra 2. halvår 2016, hvilket i særlig grad
gør det nødvendigt med nedenstående opsplitning.

B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet.
B E SK R I V E L SE A F P O L I T IKO MR Å DE T

Administrationsområdet omfatter budget til lønninger
og afledte driftsudgifter på det administrative personale.
Administrationsdelen er fordelt ud på de relevante
ledelsesområder.
F O R DE L IN G A F B U D G E T (1.000 K R.)

2020

2021

2022

2023

Centerledelse, sundhed og omsorg

1.041

1.041

1.041

1.041

Udvikling og uddannelse

3.021

3.021

3.021

3.021

Folkesundhed

1.158

1.158

1.158

1.158

30

30

30

30

1.074

1.074

1.074

1.074

Socialområdet, adm.

24.167

24.082

23.910

23.910

Kvalitetssikring, adm.

2.261

2.261

2.261

2.261

32.752

32.667

32.495

32.495

Fællesudgifter, sundhed og omsorg
Centerledelse, socialområdet

Administration, sum

Budgettet falder fra 32,752 mio. kr. i 2020 til 32,495
mio. kr. i 2022 og frem. Faldet skyldes at der vedtaget
etablering af fremskudt visitationsteam i en periode på
3 år fra 1. september 2018 og frem til 31. august 2021.
Området er tilført ekstra budget i perioden, dog kun
svarende til 8 måneder i 2021.
Derudover er budgettet påvirket af en kombination af
dels budgettilførsler fra lov og cirkulæreprogrammer
samt budgetforlig 2019, dels budgetreduktioner vedr.
besparelsessager samt finansiering af økonomiske
udfordringer hos SSO i 2019 og frem.
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S TAT US PÅ T IDL IG E R E DE M O G R A F I- O G
B E SPA R E L SE SK R AV

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2019 og efterfølgende år.
Det fremgår af budgetaftalen, at forligsparterne forudsætter, at udvalgenes driftsmæssige udfordringer
løses inden for udvalgenes samlede driftsrammer, dog
således at der er mulighed for at dele de konstaterede
driftsmæssige udfordringer over de to første år i budgetperioden.

F OTO: G U L DB O RG SU ND KO MM U NE
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BØRN, FAMILIE OG
UDDANNELSESUDVALG
BFU-UDVALG

INDLEDNING

Ved udvalgsformand Simon Hansen
Guldborgsund Kommune arbejder ud fra kerneopgaven: ”Vi skal styrke borgernes muligheder for at
mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne
sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.”
Udvalget arbejder for, at alle børn og unge får den
bedste start i livet. De skal kunne spejle sig i gode
rollemodeller i dagtilbud og skole. De skal møde engagerede voksne, der skaber det fundament, de har
brug for, så de kan blive den bedste udgave af sig selv.
Udvalgsstrategien er med til at skabe grundlaget for,
at vi kan lære vores børn og unge at tage aktivt del i
fælleskaber og få en uddannelse.

Kontinuitet er derfor afgørende for denne strategi, da
omlægning mod tidlig indsats og inddragelse af familien kræver både tid, men også en mental kulturforandring blandt medarbejdere og borgere.
Børnene og de unge er grundlaget for fremtidens kommune og dermed en af de allervigtigste målgrupper at
arbejde og lykkes med.

R A MME R O G V ISIO N

•
•
•
•
•
•

Udvalgets vision er at skabe fagligt udfordrende og
socialt stimulerende miljøer til gavn for børn og unges
dannelse og uddannelse. Dette for at give børn og
unge, bosiddende i Guldborgsund Kommune, mulighed for at udvikle sig og blive den bedste udgave af
sig selv. Udgangspunktet for denne vision er, at alle
børn og unge mødes af fagligt dygtige medarbejdere i
dagtilbud og skoler, som i samarbejde og dialog med
forældrene, arbejder ambitiøst med udvikling, trivsel,
læring og dannelse for det enkelte barn.

T VÆ RG Å E NDE E L E ME N T E R

Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske
udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre
sammenhænge:
Kerneopgave
Grundfortælling
Planstrategien
De strategiske målsætninger
De tværpolitiske mål
Det Guldborgsundske mindset;
de 4 tilgange i organisationen

Med denne vision følger også, at de børn, unge og familier som har behov for ekstra hjælp, gribes tidligt og
at der arbejdes med familien i centrum, så de udsatte
børn og unge kan blive livsduelige på lige vilkår med
alle andre børn og unge.
Udvalget ønsker fortsat fokus på kvalitet og samarbejde på tværs - både inden for Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets eget arbejdsfelt og i samarbejdet
med andre udvalg, f.eks. Beskæftigelses- og Social,
Sundhed og Omsorgsudvalget.
Med denne udvalgsstrategi bygges der videre på den
foregående udvalgsstrategi, hvor tidlig og rettidig indsats samt samarbejde og inddragelse af familien står
som helt centrale fokusområder. Det er i dialogen, vi
skaber de bedste løsninger.

VORES KERNEOPGAVE:
”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at
alle kan indgå i relevante fællesskaber”.
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1

SAMMENHÆNG TIL KERNEOPGAVE OG STR ATEGISKE MÅLSÆTNINGER
Uddannelse, Dannelse og Ambitioner
Børn, Familie og Uddannelsesudvalget vil skabe fagligt udfordrende og socialt stimulerende miljøer til gavn for
børn og unges dannelse.
Gode rammer for sundhed og hverdagsliv
Børn, Familie og Uddannelsesudvalget vil skabe gode og sunde rammer i dagtilbud og skoler som en tryg base
for leg og læring, og i lokalsamfundet hvor familien bor og lever.
Begge strategiske målsætninger har en væsentlig betydning for, og sammenhæng med, kerneopgaven.

2

TVÆRPOLITISKE MÅL
Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har en andel af ejerskab til langt de fleste af de tværpolitiske mål. Fed
markering angiver de tværpolitiske mål, hvor udvalget har en særlig andel i forhold til at løse kerneopgaven
inden for Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets område.
Vi vil
• At Nykøbing er en stærk hovedby
• At alle får en uddannelse eller kommer i
beskæftigelse
• At vores landdistrikter er attraktive
• Mere mobilitet og sammenhæng
• At flere lever sunde liv

3

• Mangfoldige fællesskaber
• At alle kommer godt fra start i livet - gennem
hele livet
• Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri
• At talent og potentialer udvikles
• At flere borgere bosætter sig og bliver her

UDVALGETS MÅL
For at omsætte de tværpolitiske mål på børne- og ungeområdet vil udvalget sætte fokus på:

1. ALLE BØRN FÅR ET GODT FUNDAMENT FOR VIDEN OG UDVIKLING
Udvalget ønsker at have fokus på de 0-6-årige, deres familier og nære netværk ud fra viden om, at særligt de
første 1000 dage i barnets liv har en stor betydning for barnets fremtidige fysiske, sociale og mentale sundhed.
Der skal her være en tydelig og professionel opsporingsmodel, med fokus på tidlig og rettidig hjælp til familien.

2. SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGDOMSLIV
De fleste børn bevæger sig på ganske få år fra hjem til dagpleje/vuggestue, fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. Disse skift skal være præget af tryghed og forudsigelighed. Det kræver kompetent personale, som forstår både egen og andres faglighed, og som formår den gode dialog med forældrene.

3. ALLE BØRN OG UNGE UDFORDRES, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, SOM DE K AN
Udvalget ønsker, at alle børn og unge uanset udgangspunkt bliver udfordret, så både trivsel og faglighed sikres
for den enkelte. Dette gøres gennem kvalitet og faglighed i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal mødes
af kompetente fagpersoner, der udfordrer, guider og understøtter børn og unges individuelle potentialer og
talenter.

4. FREMMØDEKULTUR I FOLKESKOLEN
Fremmøde i folkeskolen har en afgørende betydning for elevens faglige og sociale udvikling, og øger samtidig
elevens muligheder for efterfølgende at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der skal derfor være fokus på
fremmøde gennem en rettidig og helhedsorienteret indsats, der beror på forståelse, indsigt og faglighed. Kommunikation og dialog mellem fagpersoner, forældre og eleven er afgørende for at få skabt en god fremmødekultur.
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4

UDVALGETS MÅL OG TILKNYTTEDE INDIK ATORER
Udvalgets mål

Alle børn får et godt fundament for
viden og udvikling.

Sammenhængende børne- og
ungdomsliv.

Alle børn og unge udfordres, så de
bliver så dygtige, som de kan.

Fremmødekultur i folkeskolen.
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Den tilknyttede indikator

Slutmål 2022

•A
 ndelen af børn i dagtilbud i
KOMPAS.
• Andelen af oprettede GUSAdialoger med familier med børn i
alderen 0-6 år.

•A
 ndelen af børn i dagtilbud i
KOMPAS (arbejdet med læreplanstemaer i dagtilbud) øges til
95 % i 2022
• Andelen af GUSA-dialoger, hvor
der ved dialogens oprettelse
indgår familier med børn i alderen 0 – 6 år, er steget til 60 %
ud af det samlede antal dialoger
for alle familier (børn og unge i
alderen 0-17 år) i 2022

• Forældretilfredshedsundersøgelse ift. overgang fra børnehave
til skole.
•T
 rivselsmåling i indskolingen.

•D
 er er tale om en ny måling,
som laves første gang ved
skolestart 2019. Når baseline
kendes, vil der blive fastsat et
slutmål for 2022
• Trivslen i indskolingen øges til
3.9 målt i ministeriets indikatorer

•S
 progvurdering i dagtilbud – progression fra
3 – 5-årsvurderingerne.
• Udvikling i uddannelsesparate fra
8. klasse til 9. klasse.

•A
 ndelen af børn der ligger i
”særlig indsats” og ”fokuseret
indsats” falder med 10% om
året, målt i 5 års vurderingerne.
• Der er en stigning i andelen af
uddannelsesparate på 10% i 9.
årgang, målt i samme årgangs
baseline fra 8. årgang

• Elevfremmøde.

•E
 n fælles definition af de tre
fraværskategorier der fremgår
af lovgivningen –
- og en ensartet registrering af
elevfraværet i Guldborgsund
Kommunes folkeskoler
• At alle elever møder relevant
undervisning i planlagte forløb.
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UDVALGETS FOKUSOMR ÅDER
Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets fokusområder er gældende for alle udvalgsmål, og ses som helt naturlige forudsætninger for at lykkes i arbejdet med børn og unge:
FAG L IG HE D O G A MBI T IO NE R

Børn og unge skal mødes af kompetente medarbejdere, der har ambitioner på alle børn og unges vegne.
T ID T IL K VA L I T E T

Udvikling af kvalitet kræver, at der er tid til refleksion over egen praksis, som det eksempelvis praktiseres i
KUP (KompetenceUdvikling i Praksis) og KOMPAS (arbejdet med læreplanstemaer i dagtilbud).
KO MM U NIK AT IO N O G DI A LO G

Forældre og fagfolk skal kommunikere, forventningsafstemme og påtage sig et ansvar for barnets trivsel og
udvikling.
DATA

Arbejdet med familierne skal understøttes med data. Vi skal være nysgerrige på data, for at undersøge, hvad
der virker. Data i sig selv er ikke et kvalitetsstempel, men værdien af data skabes, når data omsættes til indsigt, viden samt revurdering og ændring af praksis.
DE T G U L DB O RG SU NDSK E MINDSE T

At arbejde helhedsorienteret og med rettidig og tidlig indsats er helt centralt i arbejdet med børn og
unge. Gennem samskabelse & dialog med familien, finder vi de bedste løsninger for netop deres børn og
unge. Vi skal desuden være ambitiøse på alle børns vegne og være i stand til at udnytte potentialerne, så
alle bliver så dygtige, som de kan.

S T R AT E GIE N E R V E DTAG E T A F B Ø R N, FA MIL IE O G U DDA NNE L SE SU DVA LG E T DE N 22.10.2018
O G BY R Å DE T DE N 15.11.2018
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Sammenhængende
børne- og
ungdomsliv

Fremme
lighed i
sundhed

Bosætning; at der
laves en ny
bosætningsstrategi

Tidlig indsats
og forebyggelse

At idræt og bevægelse
er en mulighed for
alle

Bæredygtig
vækst gennem
Bioøkonomisk
Videnscenter

Nykøbing som
uddannelsesby;
styrke
uddannelsesfora, og
tværkommunalt
samarbejde

Vi vil fremme
lokale værdier i
købstæder og på
landet

Vi vil at Nykøbing er
en stærk hovedby

At et rigt og
tilgængeligt
kulturliv er en
del af hverdagen

At
landdistrikterne
prioriteres og
udvikles

At turismen
understøttes

SSO

KFB

BES

ØK

TME

BFU

Samarbejdet med
virksomhederne skal
styrkes med fokus på
viden og attraktivitet

Det skal være
attraktivt for ledige
at blive iværksætter

At skabe et bredere
uddannelsesudbud
lokalt

Lolland-Falster skal
være et af de
bedste steder at
drive virksomhed

Uddannelsesniveauet skal hæves,
og skal medvirke til
at virksomheder får
adgang til kvalificeret
arbejdskraft

For de unge skal
det være
attraktivt at være i
job eller
uddannelse

Flere flygtninge/
familiesammenførte
skal være selvforsørgende

Fremmødekultur
i folkeskolen

Styrket
detailhandel og
byudvikling

Flere jobparate skal
i beskæftigelse og
flere aktivitetsparate
skal tættere på
arbejds-markedet

Alle børn og unge
udfordres så de
bliver så dygtige
som de kan

Uddannelse,
dannelse &
ambitioner

Vi vil en
bæredygtig
kommune

Vi skal styrke borgernes
mulighed for at mestre
egen tilværelse og, i
samarbejde med
borgerne, sikre, at alle
kan indgå i relevante
fællesskaber

Gode rammer
for sundhed
& hverdagsliv

Dannelsesanledninger
for alle

Vi vil understøtte
et mangfoldigt
friluftsliv

Vi vil mere
mobilitet og
sammenhæng

Flere
arbejdspladser

Samskabelse og
inddragelse af
borgerne

Den internationale
rammeplan og EUkoordinatorfunktionen

Alle børn får et godt
fundament for viden
og udvikling

Faglig kvalitet

Borgeroplevet
kvalitet i tilbuddene

Sundhed på tværs

STYRINGSBLOMSTEN

POLITIKOMR ÅDE: FAMILIER ÅDGIVNINGEN
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

Udgifter

198.406

181.139

184.993

183.724

179.601

178.128

Indtægter

-15.649

-17.681

-14.648

-14.648

-14.648

-14.648

Nettodriftsbevilling

182.756

163.458

170.345

169.076

164.953

163.480

Heraf lønsum

110.655

103.424

106.975

105.880

103.643

101.389

udgiftsbehov på Myndigheden Børn & Familie (0-14 år).
Byrådet godkendte på møde d. 15. august 2019, at den
oprindelige indgåede afdragsordning på tilbagebetaling
af lån på Familierådgivningen med start i 2020 og 4 år
frem udskydes til start i 2022 og 3 år frem.

B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet.
S TAT US PÅ T IDL IG E R E DE M O G R A F I- O G
B E SPA R E L SE SK R AV

Som følge af budgetopfølgningerne i løbet af 2018 har
der også i 2019 og frem kunne konstateres et øget

De samlede økonomiske udfordringer i 2020 udgør på
nuværende tidspunkt 6,335 mio. kr. i 2020.

Ø KO N O MISK E U DF O R DR IN G E R
(1.000 K R.)

2020

2021

Myndighedens udgiftsbehov

-6.335

-2.085

1.593

4.867

4.867

4.867

0

0

-2.288

-3.744

-1.461

0

-6.335

-2.085

-695

1.123

3.406

4.867

Tilbagebetaling af lån fra innovationspuljen
Samlede økonomiske udfordringer

Estimatet for årene 2023-2025 er behæftet med usikkerhed, da alderen på de hjemgivne og adopterede
børn i 2019-2022 ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

2022

2023

2024

2025

løses inden for udvalgenes samlede driftsrammer, dog
således at der er mulighed for at dele de konstaterede
driftsmæssige udfordringer over de to første år i budgetperioden.

Det fremgår af budgetaftalen, at forligsparterne forudsætter, at udvalgenes driftsmæssige udfordringer
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B E SK R I V E L SE A F O MR Å DE T

Center for Familie & Forebyggelse består af en myndighedsdel i forhold til særlig indsats for børn (0-14 år)
og deres familie (Børn & Familie), samt fire udførerenheder på børne- og ungeområdet. De to enheder
Pædagogisk Forebyggende Indsats (PFI) og Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) er placeret under politiDE T SA ML E DE B U D G E T F O R P O L I T IKO MR Å DE T FA MIL IE R Å D GI V NIN G E N E R
SA MME N SAT SÅ L E DE S (1.000 K R.)
Politikområdet Familierådgivningen

kområdet Familierådgivning. Børns Sundhed & Trivsel
er finansieret med midler fra to udvalg – Børn, Familie
& Uddannelsesudvalget og Social, Sundhed & Omsorgsudvalget. Den sidste udførende enhed Tandplejen er
alene placeret under politikområdet Folkesundhed i
regi af Social, Sundhed og Omsorgsudvalget.

2020

2021

2022

2023

170.345

169.076

164.953

163.480

3.826

3.834

3.834

3.834

-165

-165

-165

-165

2.437

2.445

2.445

2.445

349

349

349

349

1.205

1.205

1.205

1.205

140.195

138.404

134.279

132.806

144.499

138.458

132.943

129.652

Økonomiske udfordringer

-6.335

-2.085

-695

1.123

- heraf Myndighedens udgiftsbehov

-6.335

-2.085

1.593

4.867

0

0

-2.288

-3.744

2.031

2.031

2.031

2.031

26.324

26.838

26.840

26.840

19.665

19.665

19.667

19.667

390

390

390

390

6.269

6.783

6.783

6.783

Familie, Centerledelse

Fælles udgifter og indtægter (Budgetreg.pulje & Broen)
Forstærket indsats for udsatte børnefamilier (Spor 4 )
Puljemidler (Sygdomspulje)
Skole, Socialområdet og Politi (SSP-konsulenter)
Myndigheden Børn & Familie (0-14 år)
Myndigheden Børn & Familie (0-14 år)

- heraf tilbagebetaling af lån fra innovationspuljen
Tilsynsenheden
Udførende enheder
Psykologisk Pædagogisk Center (PPC)
Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) inkl. Polaris
Børns Sundhed & Trivsel

Myndighedsdelen er ansvarlig for udredningen af børn
og familiers problemer samt den bevilgende kompetence i forhold til, hvilken indsats der er nødvendig
omkring det enkelte barn. Den kommunale tilsynsopgave med alle plejefamilier, hvor børn og unge i alderen 0-15 år er placeret, er forankret i Børn & Familie.

• At alle børn får et godt fundament for viden og udvikling
• At sikre et sammenhængende børne- og ungdomsliv
• At alle børn og unge udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan
• At understøtte en god fremmødekultur i folkeskolen

Der arbejdes i de fire udføreenheder i henhold til Lov
om Social Service og i mindre omfang i forhold til
Folke- og Dagtilbudsloven. I alle fire enheder arbejdes
der ligeledes generelt med afsæt i Det Guldborgsundske Mindset og udvalgsstrategien for Børn, Familie og
Uddannelsesudvalget med følgende pejlemærker:

Der tages afsæt i forskning og solide kommunale erfaringer på området vedrørende effektfulde indsatser i
forhold til barnets alder.
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BØRN & FAMILIE
Myndighedsafdelingens bemanding på 42,20 personaleenheder (PE) indgår ikke på dette politikområde,
idet de indgår på politikområdet BFU Administration.
På dette politikområde indgår udelukkende udgifter
relateret til de faktiske foranstaltninger målrettet børn,
unge samt deres familier.
Organisering af Børn & Familie
Center for Familie & Forebyggelses Myndighed (Børn
& Familie) har en organisering, der bygger på en øget
specialisering hos den enkelte medarbejder, optimering af arbejdsgange og skærpede kvalitetsmål for
indsatsen, hvilket blandt andet har til formål:

samtidige sager afprøves i de to geografier - Sydfalster og Sakskøbing - via Frikommune projektet. Med
fokus på borgerperspektivet og samarbejdsrummene
samt omlægningen mod en tidlig forebyggende indsats
er formålet at finde og levere den bedste løsning og
ydelse til børn og børnefamilier i Guldborgsund Kommune.
U DF O R DR IN G E R O G T ILTAG

Myndighedsdelen – Børn & Familie
Mange forskellige forhold påvirker aktivitets- og udgiftsniveauet i foranstaltningerne på børneområdet.
Det gælder antallet af anbringelser, antallet af underretninger, implementeringen af overgrebspakken, omlægning til tidlig indsats, effekten af den meget tidlige
forebyggende indsats før underretning etc.

• At styrke indsatser i forhold til hurtig udredning af
underretninger.
• At afkorte produktionstid på børnefaglige undersøSiden 2013 har lovændringer skabt øget fokus i forhold
gelser.
til opsporing og forebyggelse af overgreb på børn og
• At øge kvaliteten af den assistance, som ydes børneunge under 18 år. I slutningen af 2015 og i begyndelse
familierne, og derved gøre deres forløb kortere.
af 2016 blev der på hele børne- og ungeområdet gen• At styrke fokus på den gode anbringelse og mulighenemført en større satsning ift. håndtering af mistanke
UDFORDRINGER
den for hjemgivelse til de biologiske
forældre.OG TILTAG om overgreb i Guldborgsund Kommune. Et arbejde
Myndighedsdelen
– Børn
• At anvende de muligheder for
adoption, som den
nye & Familie
der løbende bliver fulgt op på med efteruddannelse og
aktivitetsog udgiftsniveauet
lovgivning juni 2019 åbner opMange
for. forskelige forhold påvirker
revidering
af retningslinjer
etc. Eni foranstaltningerne
revideret udgave på børneområ
antallet af anbringelser, antallet
af
underretninger,
implementeringen
affor
overgrebspakken,
omlægn
af Guldborgsund Kommunes handleguide
beredindsats,
af den megetskab
tidlige
underretning
etc.
Denne organisering af myndigheden
er effekten
koblet med
til forebyggende
håndtering af indsats
vold og før
seksuelle
overgreb
er
øget økonomistyring på alle niveauer i centeret, hvilblevet politisk godkendt i december 2019. Flere sager
Siden
2013
lovændringer skabt
øget fokus
i forhold
til er
opsporing
og forebyggelse
af overgreb p
ket har vist sig at have en positiv
effekt
påhar
centerets
med mistanke
om
overgreb
blevet taget
op i regi
under 18
I slutningen
og i begyndelse af 2016
blev der på ihele
børne- og ungeområde
samlede økonomistyring og forventes
påår.
sigt
at kunne af 2015
af Børnehus-Sjælland,
hvor kommunen
samarbejde
større& satsning
af mistanke
om overgreb
i Guldborgsund
Kommune.
Et arbejde der
nedbringe ressourcetrækket i Børn
Familie. ift. håndtering med
politi, sygehus
og Børnehusets
personale
udreder
op på med efteruddannelse ogsagen,
revidering
af retningslinjer
etc.om
Ender
revideret
udgave
og der
tages stilling til,
skal rejses
sig-af Guldborgsun
handleguide for beredskab til håndtering
af vold
og seksuelle
overgreb
er blevet politisk
godkendt
FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER
telse. Se tabel
nedenfor
som skitserer
udviklingen
fra
Flereersager
med mistanke
om 2015
overgreb
blevet
taget
op i regi af Børnehus-Sjælland,
hvor komm
PPC, PFI og Polaris (udførerdelen)
bemandet
med
til ogermed
2018
i Guldborgsund
Kommunes brug
med
politi, sygehus
og Børnehusets
personale udreder
sagen,
derforeligger
tages stilling
4 (niveau 3) ledere, 5 (niveau 4)
mellemledere
og 126
af Børnehus-Sjælland.
Tallet
for og
2019
ikke til, om der skal
tabel på:
nedenfor som skitserer udviklingen
fra 2015
ogforventes,
med 2018at
i Guldborgsund
Kommunes brug
faste medarbejdere, som er fordelt
for nuværende,
mentildet
de foreløbige tal
Sjælland. Tallet for 2019 foreligger
for tre
nuværende,
detindikerer,
forventes,atattallet
de foreløbige
tal for
for deikke
første
kvartaler men
af 2019
i
• Psykologisk Pædagogisk Center
(PPC) af
– 12019
leder,
2
til at ligge
påligge
et højere
2017
kvartaler
indikerer,
at 2019
talletkommer
i 2019 kommer
til at
på etniveau
højere end
niveau
end 2017 og 20
mellemledere og 35 ansatte.
og 2018.
• Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) – 1 leder,
Guldborgsund Kommunes brug af Børnehus-Sjælland
2 mellemledere og 65 fastansatte. Herudover et
Guldborgsund Kommunes brug af Børnehus-Sjælland
varierende antal begivenhedsansatte, som løser
Antal af overgrebssager 2015-2018
specifikke opgaver omkring familier og unge.
• Polaris (under PFI) – 1 mellemleder og 14 fastan50
satte.
47
46
40
• Børns Sundhed & Trivsel – hvor der er 1 (niveau 3)
38
leder og 12 faste medarbejdere (Tidlig Forebyg36
30
gelseskonsulenter (TFK)). Sundhedsplejen indgår
27
20
ikke i disse tal, da Sundhedsplejen er placeret under
16
politikområdet Folkesundhed.
10

0

8

6
Samarbejdsrum
2015
2016
2017
2018
Med fokus på kerneopgaven er der på tværs af PPC,
PFI og Børn & Familie etableret forskellige samarbejdsBørnehus sager
Konsultative sager
rum på ledelsesniveau omkring selve visitationen af
de forebyggende ydelser og psykologiske undersøgelser, hvor familiens behov, målsætning med indsatsen,
Det øget antal overgrebssager har medført en stigDet øget antal overgrebssager har medført en stigning i udgifter til sikkerhedsplaner, anbringelse,
typen af indsats etc. afklares.
ning i udgifter til sikkerhedsplaner, anbringelse, etc.
stigning i overgrebssager har ligeledes medført en markant stigning i efterspørgslen efter forældre
Den samlede stigning i overgrebssager har ligeledes
undersøgelser og børnepsykologiske undersøgelser og –terapiforløb i Psykologisk Pædagogisk Cen
På sags niveau foregår samarbejdet med deltagelse af
medført en markant stigning i efterspørgslen efter
flere aktører og familierne i mange sager via en GUSA
forældreevne undersøgelser og børnepsykologiske unEfter flere år med en stigning i antallet af anbringelser efter kommunalreformen har Børn & Famili
dialog og GUSA netværksmøder (GUldborgsund SAmdersøgelser og –terapiforløb i Psykologisk Pædagogisk
til 2017 oplevet et fald i antallet af anbringelser på 10,5 årspersoner. I efteråret 2018 havde Børn
arbejdsmodel for udsatte børn og unge). Etableringen
Center (PPC).
unormalt højt antal anbringelser, idet der blev anbragt 30. Til sammenligning blev det i 2016 og 2
af et sags specifikt samarbejdsrum via GUSA dialog på
12 og 14 børn i sidste halvår. Denne stigning i antallet af nyanbringelser påvirker forbruget i 2020
ligger kommunens antal af tvangsmæssige anbringelser højere end landsgennemsnittet, hvilket de
på løbende at nedbringe gennem øget dialog og inddragelse af forældrene.
Udviklingen i antallet af anbragte årspersoner fordelt efter anbringelsestype:
Anbringelsestype
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Antal årspersoner
Samlet antal
2018*

Budgetforudsætninger
2019

Estimeret sager
for 2019**

Budge

Efter flere år med en stigning i antallet af anbringelser
efter kommunalreformen har Børn & Familie i perioden
2014 til 2017 oplevet et fald i antallet af anbringelser
på 10,5 årspersoner. I efteråret 2018 havde Børn &
Familie et unormalt højt antal anbringelser, idet der
blev anbragt 30. Til sammenligning blev det i 2016 og
2017 anbragt hhv. 12 og 14 børn i sidste halvår. Denne

stigning i antallet af nyanbringelser påvirker forbruget i 2020 og 2021. Endelig ligger kommunens antal
af tvangsmæssige anbringelser højere end landsgennemsnittet, hvilket der bliver arbejdet på løbende
at nedbringe gennem øget dialog og inddragelse af
forældrene.

Udviklingen i antallet af anbragte årspersoner fordelt efter anbringelsestype:
Antal årspersoner
Anbringelsestype

Netværksplejefamilier

Samlet antal
2018*

Budgetforudsætninger 2019

Estimeret sager
for 2019**

Budgetforudsætninger 2020

7,0

7,67

7,17

8,00

Alm. plejefamilier

90,54

108,23

101,24

103,43

Opholdssteder

21,14

23,57

29,31

24,02

1,42

2,5

2,43

4,00

24,56

20,99

19,10

16,16

144,66

162,96

159,24

155,61

Kost- og efterskoler
Døgninstitutioner
I alt anbragte 0-14 årige

*Hertil kommer 4 anbragte med anden betalingskommune
** Antal årspersoner i denne kolonne er udtryk for, hvor meget de allerede estimeret og kendte sager forventes at
ville udgøre i 2019 pr. ultimo juli 2019, plus et skøn over tilgangen af sager i perioden august til og med december
2019.

I juni 2019 kom den sidste lovændring vedrørende
adoption uden samtykke, hvor det forventes, at kommunerne i deres sagsbehandling vurderer, om adoption vil være hensigtsmæssigt for barnets sundhed og
trivsel. Processen omkring adoption uden samtykke og
screening af eksisterende og kommende børnesager er
en kompleks og tidskrævende proces. Overordnet viser
det sig, at det går godt for adopterede børn, som vokser op hos ressourcestærke familier. Adoption sikrer
de bedste rammer for barnets trivsel og udvikling, og
en stigning i antallet af adoptioner vil ligeledes påvirke
økonomien positivt. Tidligere var det alene muligt at
bortadoptere uden samtykke, når et barn havde været
anbragt i en længere årrække uden kontakt til sine
forældre, men fra 2009 kunne barnet adopteres uden
samtykke efter 3 års anbringelse eller i barnets første
leveår. Der har i 2019 været iværksat undersøgelse af
flere adoptioner, og det forventes, at der ultimo 2019
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vil være gennemført en adoption uden samtykke, og
flere i løbet af 2020.
Det samlede antal af underretninger har været stigende frem til 2016, som det fremgår af nedenstående
tabel. Barnets Reform medførte fra 2011 en række
lovændringer i Lov om Social Service. I oktober 2013
blev overgrebspakken implementeret i lovgivningen.
Som en konsekvens af disse lovændringer skal offentligt ansatte med skærpet underretningspligt i højere
grad underrette til Center for Familie & Forebyggelse,
såfremt et barn antages at kunne have brug for en foranstaltning. Der har generelt været en øget opmærksomhed fra alle i samfundet omkring den enkeltes pligt
til at underrette, såfremt et barn har brug for særlig
støtte. Et øget antal af underretninger medfører et
øget antal sager.

kunne have brug for en foranstaltning. Der har generelt været en øget opmærksomhed fra alle i samfundet omkring
den enkeltes pligt til at underrette, såfremt et barn har brug for særlig støtte. Et øget antal af underretninger
medfører et øget antal sager.

Antal underretninger - 0-14 årige
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Det samlede antal af underretninger i 2017 ligger betyden nødvendige støtte ydes tidligere, og der derfor er
Det samlede antal af underretninger i 2017 ligger betydeligt lavere end det tilsvarende tal i 2016. I 2018 ses en
deligt lavere end det tilsvarende tal i 2016. I 2018 ses
færre situationer i børnenes og de unges liv, der udstabilisering i antallet af underretninger, som vidner om, at den samlede strategi med fokus på en tidlig
en stabilisering i antallet af underretninger, som vidner
vikler sig negativt og derved kræver en underretning.
forebyggende og helhedsorienteret indsats omkring børnefamilierne virker. Det er sket, fordi det tættere tværfaglige
om, at den samlede strategi med fokus på en tidlig
Antallet for underretninger forventes i 2019 at ligge en
samarbejde omkring barnet betyder, at den nødvendige støtte ydes tidligere, og der derfor er færre situationer i
forebyggende og helhedsorienteret indsats omkring
smule højere end 2018. Tyngden i underretningerne er
børnenes og de unges liv, der udvikler sig negativt og derved kræver en underretning. Antallet for underretninger
børnefamilierne virker. Det er sket, fordi det tættere
stigende, hvilket delvist kan forklares ved det øgede
forventes i 2019 at ligge en smule højere end 2018. Tyngden i underretningerne er stigende, hvilket delvist kan
tværfaglige samarbejde omkring barnet betyder, at
fokus på det forebyggende arbejde.
forklares ved det øgede fokus på det forebyggende arbejde.
Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI)

Der er gennem de sidste år arbejdet med udvikling af tilbudsviften i PFI. Der er øget fokus på gruppetiltag, både i
forhold til børn og voksne. PFI har ibrugtaget ”Eggertsvej” (tidligere Sundloppen) - aktivitetshus for unge og
familiebehandling. PFI indgår også som en integreret del af den Helhedsorienterede Indsats målrettet de me st
udsatte familier i Guldborgsund Kommune. To-sprogsindsatsen 3-6 år er reduceret pga. besparelse på 300.000 kr.,
som er vedtaget tilbage i 2018.
Psykologisk Pædagogisk Center (PPC)

PPC er særligt udfordret på, at folkeskolereformen og udviklingen af inkluderende miljøer i folkeskolen og på
daginstitutionsområdet har medført øget pres på PPR konsulentfunktion (Psykolog isk Pædagogisk Rådgivning). Der
arbejdes løbende på at udarbejde forskellige temapakker, således at konsulentbistanden også kan tilbydes til større
personalegrupper, hvilket må formodes at kunne reducere det samlede ressourceforbrug på området.
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Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI)
Der er gennem de sidste år arbejdet med udvikling af
tilbudsviften i PFI. Der er øget fokus på gruppetiltag,
både i forhold til børn og voksne. PFI har ibrugtaget
”Eggertsvej” (tidligere Sundloppen) - aktivitetshus for
unge og familiebehandling. PFI indgår også som en integreret del af den Helhedsorienterede Indsats målrettet de mest udsatte familier i Guldborgsund Kommune.
To-sprogsindsatsen 3-6 år er reduceret pga. besparelse på 300.000 kr., som er vedtaget tilbage i 2018.
Psykologisk Pædagogisk Center (PPC)
PPC er særligt udfordret på, at folkeskolereformen og
udviklingen af inkluderende miljøer i folkeskolen og på
daginstitutionsområdet har medført øget pres på PPR
konsulentfunktion (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning). Der arbejdes løbende på at udarbejde forskellige
temapakker, således at konsulentbistanden også kan
tilbydes til større personalegrupper, hvilket må formodes at kunne reducere det samlede ressourceforbrug
på området.
En betydelig del af PPC’s aktiviteter bliver iværksat på
indstillinger fra myndigheden i forhold til et specifikt
barn eller familie. På dette område er PPC udfordret af
en forsat stigning i indstillinger til behandlingsforløb og
henvendelser direkte fra borgerne.
Der er et fortsat pres og venteliste på udførelse af
psykologiske undersøgelser blandt andet på grund af
den øget aktivitet relateret til overgreb og adoption
uden samtykke. Siden indførslen af GUSA dialog den 1.
januar 2017 er efterspørgslen på råd og vejledning fra
PPC’s psykologer ligeledes steget.
Børns Sundhed & Trivsel
Den 1. januar 2019 blev der i Center for Familie &
Forebyggelse oprettet en hel ny enhed – Børns Sundhed & Trivsel, hvor ambitionen er at styrke den tidlig
forebyggelse og sundhedsfremmende indsats. Enheden
er en fusionering af sundhedsplejen og den del af PFI,
som indtil da arbejdede tidligt forebyggende.
Børns Sundhed & Trivsel har i deres tidlige forebyggende indsats et særligt blik for social ulighed, hvorfor
tilbuddene på børneområdet er tilpasset efter behov.
Enhedens arbejde understøttes med implementeringen
af det anerkendte screeningsværktøj ADBB (Alarm Distress Baby Scale), som bruges til at identificere tidlig
mistrivsel og stress hos spædbørn. Børns Sundhed &
Trivsel har som en væsentlig opgave at understøtte
implementeringen af GUSA dialog på tværs af den
kommunale organisation.
Det pædagogiske personale i Børns Sundhed & Trivsel
har ansvaret for pædagogisk vejledning i dagtilbud og
skoler, åben rådgivning, forældrevejledning i forhold
til GUSA, primus motor i forældreprogrammer, uddannelse af personalet på børne- og ungeområdet i LØFT
”Den Løsningsfokuserende tilgang” mv.

FOREBYGGENDE FOR ANSTALTNINGER
P O L A R IS:

I august 2015 vedtog Byrådet, at der skulle tages
initiativ til at etablere et lokalt kommunalt skole- og
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dagbehandlingstilbud. Det nye tilbud, Polaris, åbnede
den 15. februar 2016 og er et tværgående tilbud, som
er udviklet i tæt samarbejde med Center for Børn &
Læring. Tilbuddet udføres af PFI og Eskilstrup skole.
G USA:

2008 markerede året, hvor der på hele børneområdet
blev iværksat en samlet model for tværfagligt samarbejde – GUSA: GUldborgsund SAmarbejdsmodel for
udsatte børn og unge. I løbet af 2015 er GUSA blevet
evalueret, og der er igangsat et arbejde med modernisering af GUSA – GUSA 2.0. Et arbejde der har
følgende fokusområder:
1. Familien i fokus. Det er en familie-GUSA, hvor der
ses på hele familien og ikke kun det enkelte barn.
2. Borgerinddragelse. Tilgangen i den nye GUSA vil
være mere borgerinddragende og samskabende.
Dette sker bl.a. ved brug af et IT-værktøj, der giver
forældrene direkte adgang til deres børns GUSA og
inddrager forældrene mere målrettet i etableringen
og afviklingen af en GUSA-sag.
3. Ressourcefokuserende. Den nye version af GUSA
vil i langt højere grad være nysgerrig efter at identificere familiens og netværkets egne ressourcer.
4. Obligatorisk. Det nye GUSA bliver obligatorisk for
alle. Dette var bl.a. én af de væsentligste anbefalinger i den indledende evaluering af GUSA.
5. Medarbejderbårent. På anbefaling fra særligt
praksisfeltet vil medarbejderne (og ikke kun lederne) kunne tilgå det nye GUSA.
6. Alt i et system. I det nye GUSA vil alle procedurer på børneområdet være inkorporeret i samme
system.
7. Indsatstrappe. Det nye GUSA understøttes af en
’Indsatstrappe’.
Udviklingen af GUSA 2.0 er et samarbejde, der går på
tværs af flere centre – Center for Børn & Læring, Center for Familie & Forebyggelse, Center for Arbejdsmarked, Center for Socialområdet og Center for Sundhed,
hvorfor der er nedsat en styregruppe med chefer fra
de respektive centre og en repræsentant fra direktionen. 1.300 medarbejdere i de fem centre er i løbet af
efteråret 2016 uddannet i brugen af GUSA 2.0.
Den 1. januar 2017 blev GUSA 2.0 iværksat på hele
børneområdet og dele af voksen området. I første
halvdel af 2017 er der oprettet 311 GUSA dialoger
med 1.400 deltagere. GUSA 2.0 og en systematisk
brug af tidlig forebyggende indsatser vurderes at være
afgørende for nedgangen i antallet af underretninger.
Fokus på GUSA 2.0 og tidlig forebyggelse fortsætter
i de kommende år, for at understøtte den kulturforandring, som er en forudsætning for at få det fulde
udbytte af indsatsen. Det består i løbende udvidelse
og tilpasning af tilbud til børnefamilierne før udfordringerne for familierne udvikler sig til at blive mere
massive problemer, der medfører en underretning. Et
andet fokusområde er fortsat kompetenceudvikling af
frontpersonale i brugen af GUSA 2.0 samt løsningsfokuseret dialog tilgang.

F R IKO MM U NE P ROJE K T

Frikommuneforsøget med en ny standard for myndighedsbehandling i sociale sager på børneområdet er i
fuld gang. For 2019 vil det betyde ny læring i organisationen, hvor den første delevaluering er gennemført
medio 2019. Der er i sommeren 2018 rekrutteret yderligere en medarbejder til frikommuneforsøget, hvor en
del af medarbejdernes tid indgår som en intervention
bevilliget efter servicelovens paragraffer omkring kort
midlertidig indsats. Det sker på baggrund af dels en
forventet reduktion i udgifter på foranstaltningsbudgettet svarende til ca. en medarbejder, samt at der
skal være plads i opgaveporteføljen til at uddanne,
evaluere og drøfte at arbejde ud fra en ny tilgang,
samt at dokumentere projektet. Reduktionerne i foranstaltning ses på baggrund af en hyppigere opfølgning,
hvor sagsbehandler overtager konsulentfunktionen fra
udfører leddet. Der faktureres på tid for udførerdelen.
Der arbejdes efter LØFT og IT platformen GUSA i alle
sager med undtagelse af handicapsager og eksisterende anbringelsessager. Det forventes, at der yderligere
igennem målrettet anvendelse af denne tilgang også
ses en reduktion i foranstaltningsbudgettet gennem
fald i varighed af foranstaltningen.

Børn & Familie gået sammen med øvrige kommuners
udbud af kurser i et samlet kursuskatalog til plejefamilierne og har en forventning om en større tilslutning til
disse kurser.
Der er i 2017 vedtaget en ny model for vederlag til
plejefamilier. Alle nye plejefamilier bliver automatisk
indplaceret efter den nye model. Plejefamilier, der allerede har en aftale med Guldborgsund Kommune, får
valget mellem den tidligere aflønningsform og den nye
model. På opfordring fra KL vil det i 2020 blive vurderet, om denne model skal justeres.

F O R S TÆ R K E T INDSAT S F O R DE ME S T U DSAT T E
B Ø R NE FA MIL IE R (SP O R 4)

Budgetforliget 2017-2020 indeholdt en budgetramme
på 5 mio. kr. årligt til nye indsatser på det tidligt
forebyggende område, primært før børnenes eller
børnefamiliernes udfordringer har givet anledning til
en underretning, samt en forstærket indsats for de
mest udsatte børnefamilier (Spor 4). Denne indsats er
i 2019 og frem blevet nedjusteret til 2,4 mio. kr., hvor
det fremtidige fokus er på kommunal medfinansiering
til Familie & Alkohol (et tilbud til familier, hvor alkohol
fylder for meget, der løber frem til og med udgangen
af 2020), udviklingen af forældreprogrammer, styrket
inddragelse af familie, børn og netværk, dialogbaseret
underretning og den helhedsorienterede indsats omkring de familier, som er i mest udsatte positioner.
S T Y R K E T F O K US PÅ O PK VA L IF IC E R IN G A F
P L E JE FA MIL IE R

Forpligtigelsen vedrørende at yde supervision til
plejefamilier er skærpet. Plejefamilierne har ret til uddannelse og supervision, og plejefamilier skal tilbydes
to årlige dages efteruddannelser. Familieplejekonsulenterne, som varetager supervisionen, er forankret
i Team Forebyggelse & Anbringelse sammen med de
sagsbehandlere, som arbejder med de forebyggende
foranstaltninger og de anbragte børn.
Børn & Familie har i samarbejde med en arbejdsgruppe fra plejefamilierne, familieplejekonsulenter
samt tidligere deltagere på kurserne og SOSU skolen,
udarbejdet en vifte af forskellige relevante kurser med
fokus på en høj faglig standard. Dette udbud af kurser
har imidlertid haft en mindre tilslutning end forventet,
hvorfor flere af kurserne er blevet aflyst. Derfor er
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POLITIKOMRÅDE: BØRN OG LÆRING
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

826.930

828.098

827.199

824.643

-119.063

-120.149

-120.149

-120.149

-120.149

687.767

687.596

706.781

707.949

707.050

704.494

567.062

540.617

550.608

550.313

549.743

549.743

Budget
2019

Budget
2020

825.424

806.659

-137.658

Nettodriftsbevilling
Heraf lønsum

Udgifter
Indtægter

Regnskab
2018

nye demografimodeller, som blev godkendt i Økonomiudvalget den 5. marts 2019 (sag nr. 46).

B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet.

I sag om Økonomiske udfordringer i budget 2020-2023
for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, som blev
godkendt den 24. juni 2019 (sag nr. 57), udestod nedenstående besparelseskrav:

S TAT US PÅ T IDL IG E R E DE M O G R A F I- O G
B E SPA R E L SE SK R AV

Dagtilbuds- og Undervisningsområdet er reguleret i
budget 2020 og frem i henhold til principperne for de
B E SPA R E L SE SK R AV (2019-P R ISNI V E AU)

2021

2022

2023

-9.657

-12.064

-13.156

-15.671

- Heraf Dagtilbud besparelse

-6.640

-6.640

-6.640

-6.640

- Heraf Dagtilbud demografi

2.238

4.013

4.794

2.660

-5.255

-9.437

-11.310

-11.691

Besparelseskrav (ej udmøntet)

- Heraf Undervisning demografi

2020

De økonomiske udfordringer for 2020 og 2021 er
håndteret i budgettet. Størstedelen drejer sig om
demografitilpasninger baseret på lavere børnetal.
Dagtilbudsområdet tilføres for meget budget i forhold
til det aktuelle børnetal, og skoleområdets faldende
elevtal stemmer overens med den budgetmæssige
regulering relateret til antal klasser og elevtal. Tilbage
er udmøntningen af tidligere besparelse på dagtilbudsområdet, der ikke er udmøntet ved en politisk beslutning. Besparelsen er i stedet administrativt håndteret
ved en regulering af de centrale konti til uddannelse,
udviklingstiltag og budget til flere børn, end der er
indmeldt i dagtilbuddene.

skolen), hvor Børn, Familie og Uddannelsesudvalget
kan disponere 2,500 mio. kr. pr. år til digital læring og
dannelse samt ved reduktion af timer til 5 årige børns
sprogvurderinger.
I alt en budgetreduktion på 10,956 mio. kr. Her er de
1,299 mio. kr. overført til Center for Familie og Forebyggelses samlede økonomiske udfordringer.
Der er således i budgetmaterialet indarbejdet nedenstående forhold, som er budgetlagt i en pulje, da den
resterende demografitilpasning endnu ikke er udmøntet jf. ovenstående sag.

Center for Børn & Læring har foreslået besparelser
ved en øgning af takst for frokostordning, aflevering
af budgetaftale 2017 spor 3 (Partnerskab om FolkeB E SPA R E L SE SK R AV (2020-P R ISNI V E AU)

2021

2022

2023

0

0

-3.738

-6.295

- Heraf Dagtilbud besparelse

0

0

0

0

- Heraf Dagtilbud demografi

0

0

0

0

- Heraf Undervisning demografi

0

0

-3.738

-6.295

Besparelseskrav (ej udmøntet)
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2020

B E SK R I V E L SE A F O MR Å DE T C E N T E R F O R
B Ø R N & L Æ R IN G

CENTRETS AFDELING PÅ R ÅDHUSET
Center for Børn & Læring har et fælles sekretariat
på rådhuset, der løser opgaver i dagtilbud og skoler.
Afdelingen på rådhuset har det overordnede ansvar for
koordinering og samarbejde med en række kommunale, private og regionale samarbejdsparter, herunder
tilvejebringelse af muligheden for sammenhængende
læringsforløb mellem dagtilbud og skole og mellem
skole og ungdomsuddannelse. Endvidere har centeret ansvaret for den samlede ledelse og udvikling af
området samt en række driftsopgaver: Ledelsesudvikling, tilvejebringelse af data for kvalitetsudviklingen,
tilsyn, indikatorer for kvalitetsudvikling, samarbejder
med ministerier for området, implementering af ny
lovgivning, analyser, kvalitetsrapporter, studerende fra
seminarier og SOSU skoler, fælles kompetenceudvikling, politisk sagshåndtering, frikommuneforsøg samt
visitation inden for det specialpædagogiske felt. Dette
er ikke udtømmende og beskriver hovedtrækkene i
opgaveporteføljen for afdelingen.
Myndighedsopgaven består i at sikre, at alle børn og
unge har et relevant undervisnings- og dagtilbud.
Ligeledes varetager centeret administrative myndighedsopgaver som f.eks. pladsanvisning, behandling
af fripladstilskud, betaling til og fra andre kommuner,
klage- og ankesager, udbetaling af tilskud til private
pasningsordninger og lignende.
I samarbejde med ledergruppen varetages udviklingen
af de overordnede mål og strategier, evalueringsdesign, datagrundlag til ressourcetildelingsmodeller,
evaluering samt kvalitetssikring og praksisrealisering
af de politiske og faglige udviklingsprocesser. Fokus er
børnenes/elevernes udbytte af alle indsatserne.
Ligeledes varetager centeret projektlederopgaven i de
større udviklingstiltag, f.eks. A. P. Møller donationen,
der udmøntes i Kompetenceudvikling i praksis (KUP)
samt KOMPAS.
For yderligere uddybning af budget og antal medarbejdere henvises til budgetredegørelsen for
konto 6, der udgør en selvstændig redegørelse
under politikområdet BFU Administration.
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DAG T IL B U D

O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

Udgifter

231.871

234.121

239.457

239.118

239.293

239.294

Indtægter

-65.511

-69.260

-70.543

-70.543

-70.543

-70.543

Nettodriftsbevilling

166.360

164.861

168.914

168.575

168.750

168.751

Heraf lønsum

167.557

170.054

168.862

168.862

168.862

168.862

Budgetområdet ”Dagtilbud” består af kommunale dagtilbud, private dagtilbud og private pasningsordninger,
der tilsammen rummer ca. 2.600 børn. Området drives
efter Dagtilbudslovens formålsparagraf, læreplanerne
i KOMPAS, Guldborgsund Kommunes Børnepolitik samt
de politiske udvalgsstrategier, der tilsammen danner
grundlaget for den faglige, pædagogiske udvikling og
kvalitet i børnenes hverdag i dagtilbuddene – læringsmiljøet.

• Fripladstilskud: Økonomiske fripladser, socialpædagogiske fripladser, behandlingsmæssigt fripladstilskud samt søskendetilskud.
• Tilskud: til pasning af egne børn, privat pasning og
pasning over kommunegrænsen.
• Driftstilskud til private institutioner
• Aktiviteter fælles for hele dagtilbudsområdet: Politisk
vedtaget indsatsområder, kvalitetsudvikling, kurser/
uddannelse, sprogarbejde samt motorikindsats.
• Studerende: Pædagogstuderende i lønnet praktik og
Pædagogisk Assistent-elever.

Dagtilbuds budget indeholder følgende væsentligste hovedområder:
• De kommunale dagtilbuds drift: Daginstitutioner og
dagpleje
• Pædagogiske tilbud til børn med særlige udviklingsbehov eller varig nedsat funktionsevne (minigrupper,
Solsikken og handicapstøtte)

Dagtilbud rummer følgende tilbud (2017-2018 er faktiske antal og 2019-2020 er budgetterede antal):
Antal børn
Aldersintegreret dagtilbud VG/BH

2017

2018

2019

2020

519/1.232

564/1.207

510/1.343

501/1.344

25/17

32/20

26/20

26/20

Dagpleje (dagplejere/antal børn)

89/295

87/295

90/306

85/289

Private dagtilbud (7 private institutioner i 2019)
VG/BH

73/223

78/218

70/235

71/241

0/1

0/3

2/5

0/3

80

74

75

75

0

0

0

22

Antal pladser i specialtilbud/minigruppe

Private tilbud i andre kommuner VG/BH
Tilskud til privat pasning

1

Tilskud til pasning af egne børn
VG= Vuggestueafdeling / BH= Børnehaveafdeling
1

Tilskud privat pasning (=forældrene aftaler/ansætter selv dagpasning)

Antal ansatte (budget 2020):
• Dagtilbud består af – 1 pædagogisk konsulent/faglig
koordinator (0,5 PE) og 2 fagkonsulenter (1,86 PE), i
alt 2,36 årsværk (PE).
• Dagplejen – 1 leder, 1 souschef, 6,32 PE tilsynsførende pædagoger og 85 dagplejere.
• Dagtilbuddene består af – 18 ledere, 18 souschefer,
4 pædagogiske ledere, 6 afdelingsledere, 285,30 PE
pædagoger og pædagogmedhjælpere og 17,39 PE
køkkenmedarbejdere.
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• Som følge af beslutningen om flere ansatte i dagtilbuddene (læringsmakkere/feedback) er der afsat
budget til yderligere 12,32 ansatte eller 4.847.000
kr.

L A NDSBYO R DNIN G E R

O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)
Udgifter

Regnskab
2018

Budget
2020

Budget
2019

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

114.098

97.858

100.325

100.325

100.325

100.325

-7.252

-484

-496

-496

-496

-496

Nettodriftsbevilling

106.846

97.374

99.829

99.829

99.829

99.829

Heraf lønsum

107.270

96.798

99.415

99.415

99.415

99.415

Indtægter

Der er etableret 4 landsbyordninger, der i alt inkluderer 7 dagtilbud og 4 folkeskoler. I opgørelserne ved
dagtilbud og skoler er børne-/elevtal delt i de respektive områder. Det vil sige, at børn i dagtilbud, som er en

del af landsbyordningerne, tæller med i ovenstående
afsnit vedrørende dagtilbud og elever i skole og SFO’er,
som ligeledes er en del af landsbyordningerne, tæller
med i nedenstående afsnit vedrørene undervisning.

U NDE RV ISNIN G

O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

Udgifter

479.455

474.680

487.148

488.655

487.581

485.024

Indtægter

-64.894

-49.319

-49.110

-49.110

-49.110

-49.110

Nettodriftsbevilling

414.561

425.361

438.038

439.545

438.471

435.914

Heraf lønsum

292.235

273.765

282.331

282.036

281.466

281.466

Budgetområdet ”Undervisning” består af Folkeskolen
med tilhørende SFO, Ungdomsskolen, Ungdommens
Uddannelsesvejledning samt den kommunale ungdomsuddannelse, hvilket uddybes i nedenstående.
Overordnet drives området efter Folkeskolelovens for-

målsparagraffer, Guldborgsund Kommunes børnepolitik
samt de politiske udvalgsstrategier og retningslinjerne
for Ungdommens Uddannelsesvejledning Guldborgsund
(UU) og ungdomsskoler.

Følgende områder udgør de væsentligste
hovedområder:
F O L K E SKO L E N

Området Folkeskolen omfatter undervisning i 0. – 10.
klasse. Den specialpædagogiske bistand er en del af
folkeskolens samlede tilbud.
Budgetår
Skoleår
Antal elever
Antal klasser

Guldborgsund Kommune har 14 skoler heraf 4 folkeskoler i forbindelse med landsbyordninger:

2017

2018

2019

2020

2016/2017

2017/2018

2018/2019

5.282

5.165

5.093

4.924

242

241

238

232

2019/2020

Optælling er opgjort pr. 5. marts til brug for tildeling af ressourcer til det kommende skoleår.

Hver skole har en skolebestyrelse, der har delegeret
en række opgaver, som fremgår af Styrelsesvedtægten. Skolen ledes af et ledelsesteam bestående af en

skoleleder, viceskoleleder og en SFO-leder, dog ikke
ved landsbyordninger hvor ledelsesteamet består af en
skoleleder, viceskoleleder samt en pædagogisk leder.
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Antal ansatte (budgettildeling 2020)
Folkeskolerne har for skoleåret 2019/2020 fået tildelt
budget til:
• Ledelses- og administrationsteam - 14 PE Skoleledere, 14 x 0,3 PE Viceskoleledere (i alt 4,5 PE), 14 x
0,86 PE Sekretær (i alt 12,11 PE) og 6,865 mio. kr.
pulje til variabel ledelse
• 275,25 PE lærer ekskl. vikar, vejledere (AKT, MAT,
LÆSE, IT), SSP samt TR og AMR

SF O

Alle folkeskoler har en SFO med mulighed for at optage
børn for alle klassetrin. Alle SFO tilbyder ”morgenSFO” og desuden gives mulighed for, at den enkelte

Budgetår
Skoleår
Antal børn (ex. SFO klub)

• 29,43 PE pædagoger ekskl. vikar, TR og AMR
• Som følge af beslutningen om flere ansatte i skolerne (læringsmakkere/feedback) er der afsat budget til
yderligere 10,30 lærere og 1,10 pædagoger svarende
til 5,817 mio. kr.

skole/skolebestyrelse kan vælge at oprette en SFOKlub til de ældste årgange. Herudover kan kommende
børnehaveklassebørn indskrives i SFO fra 1. april.

2017

2018

2019

2020

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2.567

2.416

2.508

2.471

Antal ansatte (budgettildeling 2020)
SFO’erne har for skoleåret 2019/2020 fået tildelt budget til:
• 7,2 PE SFO ledere
• 108,57 PE pædagoger ekskl. vikar.
• Som følge af beslutningen om flere ansatte i SFO’erne, er der afsat budget til yderligere ca. 4,06 ansatte
svarende til 1,625 mio. kr.

U N G D O M S SKO L E N

Ungdomsskolen drives i henhold til ungdomsskoleloven. Ungdomsskolens virksomhed retter sig mod 4
områder:
Almen og special undervisning (herunder valgfag),
Erhvervsklassetilbud, Cross samt Klubvirksomhed.
Ungdomsskolen står for de intensive læringsforløb for
elever, der er vurderet til vanskeligt at kunne opnå 2
+ 2 i afgangskarakter. 2talCamp med sommerskole
er pt. de intensive læringsforløb, som Ungdomsskolen
tilbyder.
Ungdomsskolen understøtter desuden folkeskolereformen med valghold, et 3. fremmedsprog og bevægelsesaktiviteter. Herudover har ungdomsskolen
forskellige lejerskole-tilbud til de unge. Ungdomsskolen driver ligeledes Heltidsundervisning (HU), der er
særligt tilrettelagt undervisning for de ældste elever,
der er udfordret af sociale eller udviklingspsykologiske
vanskeligheder. Folkeskolerne kan visitere elever til
tilbuddene, ligesom Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) kan indstille til tilbuddet.
Der er iværksat tiltag til varetagelse af sygeundervisning i tæt samarbejde mellem folkeskolerne og
ungdomsskolen. Tiltaget er helt nyt, og det forventes
at blive yderligere udfoldet og afprøvet i en bredere
praksis i kommende skoleår 2019/2020.
U U G U L DB O RG SU ND

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) gennemfører uddannelsesvejledning for alle unge i alderen
13 – 25 år i henhold til vejledningsloven. UU samar-
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bejder tæt med alle uddannelsesinstitutioner og øvrige
kommunale enheder, herunder familieafdelingen og
arbejdsmarkedsafdelingen. UU er ligeledes tovholder
for hele FGU indsatsen i Center for Børn & Læring.
KO MM U N A L E U N G D O M SU DDA NNE L SE R: S Æ R L IG T
T IL R E T T E L AG T U N G D O M SU DDA NNE L SE (S T U),
E R H V E RVS G RU NDU DDA NNE L SE (E G U) O G A L ME N
VO K SE N U DDA NNE L SE (AV U)

STU, EGU og AVU retter sig mod grupper af unge, der
har vanskeligt ved at gennemføre ordinære ungdomsuddannelser. Der pågår et tæt samarbejde mellem
ungeenheden, social og handicapområdet og Center
for Børn & Læring om de unge og deres uddannelsestilbud. Pr. 1. august 2019 udgår EGU til fordel for den
nye FGU uddannelse som et led i Regeringens reform
af ungdomsuddannelserne til unge, der er vurderet
ikke uddannelsesparate efter grundskolen. FGU organiseres i tæt samarbejde med Center for Arbejdsmarked
og serviceres bl.a. af UU. Der vil således være et tæt
samarbejde mellem de to centre i denne anledning.
SKO L E B USK Ø R SE L

Kørsel af elever til og fra skole følger særlige bestemmelser. Der gælder særlige regler for elever, der er
visiteret til et specialpædagogisk tilbud.
Skolebuskørslen var udbudt som lukkede skolebusruter
i en 5 årig kontraktperiode, og den sidste kontraktperiode udløb i august 2019. Der har derfor været afholdt
en ny udbudsrunde, hvor bl.a. skolebusruterne er
blevet åbne ruter, hvor ledige pladser kan anvendes af

alle øvrige borgere i kommunen. Anvendelsesprocenten for den enkelte busrute følges løbende og opgøres
første gang februar 2020 med henblik på at justere
antallet af busser til det reelle behov – samt at vise
antallet af tomme pladser (gennemsnitligt) til eventuelle andre brugere af ruterne.

PRC er henlagt under Østre Skoles ledelse, og det skal
afklares, hvor PRC skal tilknyttes i forbindelse med
den forestående sammenlægning af Østre Skole og
Lindeskovskolen.

SP E C I A LU NDE RV ISNIN G

I undervisningsområdets budget indgår kommunale
bidrag til Staten for elever i frie grundskoler og private
gymnasiers grundskoleafdelinger, samt for elever i
skolefritidsordninger, tilknyttet forannævnte skoler.
Desuden indgår kommunale bidrag til staten for elever
på efterskoler, frie fagskoler og ungdomshøjskoler
samt produktionsskoler. Elever, der tidligere blev visiteret til produktionsskole, vil fremadrettede visiteres
til FGU. Udviklingen i elevtallet og det kommunale
bidrag til privatskoler, efterskoler og produktionsskoler
fremgår af tabellerne.

Under det fælles skolevæsen drives to undervisningsenheder; centerklasserækken ved SUNDskolen og
autismetilbuddet ved Nørre Vedby Skole & Børnehus. I
centerklasserækken undervises børn med varig nedsat
funktionsevne og fysisk og psykisk handicap, og i
autismetilbuddet undervises børn med svære autistiske vanskeligheder.
Tilbuddene er oprettet med eget centralt budget og
drives af den stedlige skole. For autismetilbuddet
gælder, at budgettet løbende overgår delvist til den
enkelte skoles budget til elever med særlige behov
(også kaldet inklusionspuljen).

KO MM U N A L E BIDR AG T IL P R I VAT SKO L E R, E F T E RSKO L E R O G P RO DUK T IO N S SKO L E R

Bidraget betales for elever med bopæl i Guldborgsund
Kommune pr. 5. september i kalenderåret før budgetåret.

SKO L E BIB L IOT E K E T, PÆ DAG O GISK R E S S O U RC EC E N T E R (P RC)

For produktionsskolerne gælder særlig beregning, se
tekst under tabellen.

PRC er oprettet som et fælles skolebibliotek for alle
folkeskolerne. Gennem PRC formidles nye materialer,
viden og informationer på det pædagogiske område.
PR I VAT SKOL ER
Elever i private
skoler

2018

2019

2020

Antal elever i alt

1.069

1.102

1.081

1.101

Andel af elever1

16,8%

17,6%

17,5%

17,5%

34.162

36.116

36.738

37.725

36.519

39.800

39.714

41.535

2017

2018

2019

2020

Sats pr. år pr. elev
i kr.
Netto i alt (1.000
kr.)
SFO-elever i
private skoler
Antal elever i alt
Andel af elever

1

Sats pr. år pr. elev
i kr.
Netto i alt (1.000
kr.)
1

2017

366

368

391

368

12,5%

13,2%

13,5%

13,0%

8.909

7.314

7.380

7.483

3.261

2.692

2.885

2.754

Andel i forhold til elever på normalundervisningsområdet

(ekskl. Efterskoler, frie fagskoler, ungdomshøjskoler samt frit valg elever i andre kommuner)

Stigningen i 2017 skyldes reformen (mere skoletid og
mindre SFO-tid). Konsekvenser på folkeskoleområdet
får indflydelse på bidragssatsen på private skoler 3 år
efter.
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EF T ER SKOL ER

T ILTAG O G U DF O R DR IN G E R

Antal elever

2017

Efterskoler
Frie Fagskoler
Bidrag pr. elev,
nettobeløb

2018

2019

2020

261

266

252

219

5

3

0

0

2017

2018

2019

2020

Efterskoler

34.039

34.957

35.272

35.766

Frie Fagskoler

33.564

34.471

34.781

35.268

9.054

9.403

8.889

7.833

2017

2018

2019

2020

Under 18 år

33,966

36,252

38,829

21,731

Over 18 år

69,168

71,976

49,969

22,336

Bidrag pr. elev

2017

2018

2019

2020

Netto i alt (1.000 kr.)

PRODUK T ION SSKO L ER
Antal elever

Under 18 år

35.276

35.700

36.664

36.994

Over 18 år

60.746

61.480

63.135

63.703

5.400

5.719

4.389

2.227

Netto i alt (1.000 kr.)

Vedrørende produktionsskoler er antallet af årselever
beregnet ud fra Undervisningsministeriets kvartalsvise
orientering om kommunalt bidrag på produktionsskolerne i finansåret før budgetåret. Til budget 2020
er antallet af årselever beregnet for perioden januar
til juli 2019, hvorefter eleverne forventes at overgå til
forberedende grunduddannelse. Der afregnes i 2020
for aktiviteten i 2019.
F OR B ER EDENDE G RUNDUDDA NNEL SE (F G U)
FGU

2020

2021

Antal årselever

91,25

219

Driftstilskud pr.
årselev

67.400

67.400

6.150

14.760

I alt drift (1.000 kr.)

Vedrørende FGU er antallet af årselever for 2020 fastsat efter Undervisningsministeriets skøn for elevgrundlag for Guldborgsund Kommune på i alt forventede 219
elever. FGU starter pr. 1. august 2019, hvorfor antal
årselever udgør 5/12-dele af 219 elever. Der afregnes
i 2020 for aktiviteten i 2019. Center for Børn & Læring
afholder udgiften til driftstilskud til FGU-institutionen
og Center for Arbejdsmarked afholder udgiften til forsørgelse til eleverne på uddannelsen.

Center for Børn & Læring rummer en række fælles tiltag og udfordringer, der er udgangspunktet for
centerets bidrag til indfrielse af Guldborgsund Kommunes kerneopgave og udvalgsstrategiske målsætninger. Centeret dækker et bredt serviceområde og har
således flere tiltag, der stræber mod samme ambition
om at højne alle børns trivsel og sociale kompetencer
med henblik på at skabe social mobilitet og mest mulig
trivsel og læring som grundlag for et godt (børne)liv.
Alle børn får et godt fundament for viden og udvikling.
Ressourcer skal prioriteres – også de økonomiske hvilket argumenterer for tydelige prioriteringer og en
kontinuerlig opfølgning på, om indsatserne bidrager
med den ønskede effekt. Der kan derfor være tiltag,
der stoppes eller redesignes i løbet af et budgetår
(bl.a. i målaftalerne) med henblik på at anvende
ressourcerne endnu mere optimalt vurderet ud fra
kerneopgave, udvalgsstrategien samt de lovgivningsmæssige angivelser.
Den følgende redegørelse rummer de temaer med konkrete emner, der tilsammen beskriver Center for Børn
& Lærings budgetmæssige fokus for det kommende
budgetår. De største udgiftsdrivere for området er
driften til dagtilbuddene og skolernes lønudgifter. De
følgende temaer er derfor et udtryk for, hvilke prioriteringer i ressourceanvendelsen, der fører frem til
indfrielse af kerneopgaven, samt hvilke udfordringer
der ses, og derfor skal tages højde for i organiseringen
og planlægningen af indsatserne. Først og fremmest
er det budgetaftalen for 2018-2021, 2019-2022 samt
2020-2023, der sætter rammen for de budgetmæssige
prioriteringer og vil således udvikles i tæt samspil med
de politiske beslutninger.
LÆRINGSSYN, PROFFESIONELLE LÆRINGSMILJØER OG FAGLIG LEDELSE
Læringssynet og læringsmiljøerne udvikles ud fra de
pejlemærker forskningen viser har en god effekt på
børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring. Der
anvendes mange ressourcer på at indføre de metoder,
som er mest fremmende for børnenes positive udbytte. Vaner og rutiner skal brydes – nye kulture skal
opbygges – i en hverdag, der mødes af børn/forældre,
”som de plejer”. Det kræver tydelige, målsættende
ledelse, høj systematik og vedholdenhed blandt medarbejderne og fælles opfølgning, opfølgning og opfølgning på tværs af alle niveauer.
KUP og KOMPAS
Forskningsresultater fra John Hattie, Brenda Taggart
og Viviane Robinsson er Center for Børn & Lærings
udgangspunkt i to store udviklingstiltag: KOMPAS i
dagtilbuddene om styrkede læringsplaner med udgangspunkt i barnets kompetencer og nærmeste
læringszone og pædagogens tilrettelæggelse af læringsmiljøet med fokus på barnets udviklingsbehov og
udbytte af hverdagens pædagogik.
KUP i folkeskolerne, hvor metoder for feedback og læringsmakker, virkningsvurderinger for undervisningens
og pædagogikkens tilrettelæggelse og dermed retter
fokus på elevens læringsudbytte af undervisningen
samt underviserens virkning på eleven/gruppen.
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I KOMPAS og KUP arbejdes der med et progressionsperspektiv, der tager udgangspunkt i barnets trivsel og
kompetencer og læringsmiljøets indretning/justering.
Temaet skal ses i forhold til kerneopgaven: ”Vi skal
styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan
indgå i relevante fællesskaber.”
Indsatserne foregår i et inkluderende perspektiv,
hvor pædagogikken/undervisningen tilrettelægges, så
barnets potentiale kan udfoldes i kendte omgivelser og
blandt kendte relationer.
KOMPAS og KUP er en læringsmæssige ramme for al
praksisudvikling i dagtilbud og skoler, der skal understøtte den ønskede kulturændring fra evaluering af
selve aktiviteten, til en kultur der har fokus på barnets
udbytte af at være i dagtilbuddet/skolen og udbyttet af indsatsen. Det er udbyttet, der er indikatoren
for evalueringen. Indsatsen skal ligeledes sikre en
udmøntning af udvalgsstrategien, kerneopgaven for
Guldborgsund Kommune, justeringerne i skolereformen samt de ”styrkede læreplaner” der er udarbejdet
for dagtilbudsområdet.

KUP finansieres af en stor A. P Møller donation på 19
mio. kr., der er tildelt frem til sommeren 2018. Der er i
efteråret 2017 indsendt en ny projektansøgning til KUP
II og denne gang med øgede fokus på kapacitetsopbygning og forankring af viden på de enkelte skoler – og
det samlede skolevæsen. Fonden imødekom ansøgningen med 17 mio. kr., så indsatsen kan fortsætte i
indeværende skoleår 2019/2020. I alt har fonden tildelt
36 mio. kr., der deles med Lolland Kommune.

Meget overordnede kan man forklare, at metoderne i
KOMPAS og KUP bygger på afdækning (og observation)
af barnets udviklings- og læringsbehov, opstilling af
aktiviteter der indfrier behovet og herefter refleksion
og feedback fra praksisvejlederen, kollegaen eller
lederen. Barnets udbytte (eller manglende udbytte)
er stærkeste indikator for, om noget i metoden eller
indsatsen skal justeres.

Ovenstående danner grundlag for følgende udviklingstiltag:

Alle i Center for Børn & Læring modtager vejledning
og undervisning i disse metoder i 2019-2020 og i 2020
rettes fokus på læringsmakker-metoden og metoder for kollegiale sparring. Relations-kompetence og
vejledningskultur er næste skridt og følges i gang med
kompetenceudvikling og indikatorer medio 2020. Vi
skal turde reflektere over egen og kollegas virkning på
læringsmiljøet.
PÆDAGOGISK LÆRINGS CENTER (PLC)
Et led i kapacitetsopbygningen af KUP og KOMPAS
er opprioritering af PLC. PLC er en koordineret vejlederindsats. F.eks. læse- og matematikvejledere, AKT
vejledere, motorik og sprogvejledere osv. Pointen med
PLC er, dels at kunne få fagspecifik og didaktisk vejledning i sine fag/ansvarsområder. Dels at opbygge en
vejlederkultur på kolleganiveau. At skabe en kultur der
bygger på et professionelt læringssyn, hvor vi giver
hinanden feedback og sammen kvalificere indsatserne,
så børnene får størst muligt udbytte. Politisk er der investeret i alle skolers og dagtilbuds PLC og i 2020 uddannes det nødvendige antal vejledere samtidig med,
at strategien for PLCére udrulles i praksis. Timer, uddannelse og ledelsesmæssige mål skal understøtte en
praksisrealisering i løbet af de kommende to skoleår.
FAGLIG LEDELSE - LEDERUDVIKLING
Den ledelsesmæssige opmærksomhed er afgørende
i en forandringsproces med henblik på at forankre
metoderne i praksis. Det er ledernes opgave at rammesætte personalets faglige udvikling og sikre en
faglig udviklings- og evalueringskultur med fokus på
progression hos det enkelte barn.

KOMPAS bygger på forskningsresultater fra Fremtidens
Dagtilbud, der sluttede i 2016. Disse er nu indarbejdet i
”Styrkede læreplaner”, der udgør et væsentlig bidrag til
en ny Dagtilbudslov, der er tiltrådt af Folketinget sommeren 2018. I de kommende 2 år (2019/2020) arbejdes
der med implementering af den ny styrkede læreplan,
som et led i en justering af KOMPAS. Det forventes, at
de pædagogiske materiale i KOMPAS digitaliseres med
henblik på dels at reducere tidsforbruget på børnenes
kompetenceprofiler, dels for at dele materialer i endnu
højere grad med forældrene.

• Lederudvikling – mod et mere fagligt ledelsessyn.
Det er indikatorer for børnenes udviklingsbehov og
udbyttet af læringsmiljøet og undervisningen, der
skal være i ledernes fokus.
• Læringsmiljøernes faglige og metodiske indhold samt
fysiske indretning. Børnenes forskellige læringsstile
skal afspejles i læringsmiljøernes indretning
• Ledelse af medarbejdernes faglige udvikling. Opstille
forventninger og vejledningsmuligheder således
at medarbejderne arbejder reflekteret med egen
virkning. Særligt læringsmakkerbegrebet kommer i
fokus i 2020.
• Kendte og praksisnære mål, hvor den ledelsesmæssige opfølgning og evaluering er vigtigste værktøjer.
• Ledelse af den teknologiske og digitale fremtid –
digital læringsstrategi – bliver fokusområde fra
medio 2020.
En forankring af nye metoder – dannelse af nye faglige
kulture for samarbejdet, hviler ofte på den ledelsesmæssige opmærksomhed og kompetence til at drive
udviklingen. Det er derfor positivt, at ledelseskraften
på dagtilbud og skoler er til stede. I Guldborgsund
Kommune har man politisk fastholdt, at der skal være
ledelse til stede på alle matrikler – og det fremmer det
igangværende udviklingsarbejde.
FREMMØDESTRATEGI
Størstedelen af børnene i Guldborgsund Kommune møder deres kammarater og sociale læringsmiljø hver dag
i deres dagtilbud eller skole. Der er en mindre del, der
har et vigende fremmøde, hvor netop det sociale netværk ikke kan regne med deres tilstedeværelse. Det
hæmmer muligheden for at udvikle stærke relations
kompetencer. Og desværre har vi en lille gruppe børn,
der ikke møder kammeraterne gennem flere måneder
sågar år.
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Der er udarbejdet en fremmødestrategi, der i skoleåret
2019/2020 kvalificeres i mødet med praksis. Det har
ledergruppen i Center for Børn & Læring og Center for
Familie og Forebyggelse arbejdet med via de kendte
samarbejdsmetoder. Vigtigheden af at kunne indgå i
sociale relationer begynder i dagtilbudsalderen og derfor dækker fremmødestrategien det samlede område.
Med udgangspunkt i børnelinealen og en tydelig handleplan iværksættes der i 2020 en fælles tilgang og
registreringsmetode af børnenes fremmøde. Dette skal
ligeledes understøtte ny lov om ”tilbagehold af børnefamilieydelsen” ved langtidsfravær fra folkeskolen.
NY LOVGIVNING
2019/20 indebærer implementering af større lovændringer på politikområdet. Dels nyt udspil for parallelsamfundet, dels ny ungdomsuddannelse (FGU).
Ligeledes er justeringer af folkeskolereformen med en
afkortning af skoledagen for de yngste årgange samt
de kreative fag som eksamensfag - der således skal
udbydes som to-årige valgfag - tiltag, der skal implementeres.
Fremmøde i skolen er ligeledes skærpet ved lovændringer, hvor der er krav om ensartede registreringer
af lovens fraværskategorier samt mulighed for/eller
krav om tilbageholdelse af børnefamilieydelsen ved
mere end 15% fravær fra skolen.
Dagtilbudslovens justeringer af læreplanerne er fortsat
i implementeringsfasen. Dels skal der uddannes ”Faglige Fyrtårne” i samarbejde mellem kommunerne og
Absalon ud fra et centralt fastlagt tema, dels skal der
arbejdes endnu mere intenst med indretningen af læringsmiljøerne. (Hertil er etableret en kommunal pulje
fra budgetaftale 2018 og 2019 til indretning af udendørs læringsmiljøer – legepladser). De Faglige fyrtårne
bliver kernen i dagtilbuddenes PLC.
Ligeledes har Finanslovsaftalen for 2019 udløst budget
til såkaldt ”sociale normeringer”. Kriterierne er andelen
af børn med økonomisk og socialpædagogisk friplads.
Der er sendt en ansøgning til puljen og 5 dagtilbud
forventes at modtage ekstra budget til øgede normeringer.
Udspil om parallelsamfundet har indbygget 4-5 dellovgivninger for dagtilbud og skoleområdet, der forventes
at træde i kraft hen over årsskiftet mellem 2019/2020:
• Maximalt 30% ny optaget børn, med bopæl i en udsat boligområde, i hvert dagtilbud.
• Obligatoriske sprogprøver i 0.-9. klasse, på skoler
der har mere end 30% elever der er bosat i et socialt
udsat boligområde.
• Sommerskole til elever der ikke består sprogprøverne i folkeskolerne.
• Obligatorisk dagtilbud 25 timer om ugen, til børn der
har bopæl i et socialt udsat boligområde, og ikke er
indskrevet i et alment pasningstilbud/dagtilbud.
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FGU er den ny koordineret ungeindsats og den udfoldes i én samlet indgang til uddannelsestilbud, der skal
gøre den unge i stand til at tage en ordinær ungdomsuddannelse.
FGU har en selveje-form og bygger på det antal unge
og hertil hørende budget, kommunerne har anvendt
til målgruppen. I Guldborgsund Kommune har staten vurderet, at der er 219 unge, der i indeværende
skoleår 2019/2020 skal overgå til FGU. Den kommunale
indsats i FGU koordineres i et tæt samarbejde mellem
Beskæftigelsesudvalgets og Børn, Familie og Uddannelsesområdets ressortområder. UU Guldborgsund er
tovholder på opgaven.
TILBUD TIL BØRN MED SÆRLIGE BEHOV
Andelen af børn med behov for anden pædagogisk
bistand, end almenområdet pt. råder over, er stigende.
Der ses en stigning i antal af børn med diagnoser og
en almen opfattelse blandt forældre og samarbejdspartnere, at en diagnose bør udløse en visitation til
specialpædagogisk bistand. Der opleves en stigende
fokus på diagnosen frem for barnets konkrete individuelle behov. Der ses ligeledes en tendens til, at forventningerne til barnets evner og udvikling sænkes i takt
med diagnosticeringen. En påstand er, at et barn med
diagnose ikke mødes med samme ambition og tro på
udvikling, som et barn uden diagnose.
Forandringen i børnegruppernes behov har gjort det
nødvendigt at iværksætte en analyse af det specialpædagogiske område. Har vi de rette tilbud? Hvilke tilbud
ville være de rette? Hvilke faglige kompetencer skal
medarbejderne have? Hvordan kan mål og handleplan
for barnet i endnu højere grad være i centrum for tilbuddenes profil og pædagogiske metoder? Hvordan er
flowet i ressourcerne? Og hvordan kan vi skabe endnu
højre grad af tværfaglig sammenhæng i visitationerne.
Formålet er, at alle børn skal møde inkluderende miljøer, hvor de indgår i fællesskaber og sociale relationer
i den udstrækning de har kompetencerne til det.
Analysen forventes færdig primo 2020 og vil få betydning for tilbuddenes organisering og pædagogiske
profil, for visitationsprocedurer og den ressourceanvendelse, der er for den enkelte skole. Ligeledes
ønskes det, at der etableres tilbud, der er tæt på de
lokalsamfund, børnene lever i.
TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS
– TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDER
Dagtilbud og skoler arbejder dagligt med forebyggende
indsatser. Det kan bl.a. ses i individuelle tilpassede læringsmiljøer, vejledning til forældrene om forældrerollen generelt og specifikt om det enkelte barns behov.
Formålet er, at alle børn skal opleve meningsfulde fællesskaber, hvor alle har en betydning og positiv rolle,
samt at alle børn bliver så dygtige, som de kan og
trives uanset hvem de er, og hvor de kommer fra.
En stor del af det forebyggende arbejde foregår i tværfaglige sammenhænge, og i de(t) kommende budgetår
rettes der ressourcemæssigt fokus på følgende indsatser, hvor der bl.a. skal metodeudvikles i fællesskab:

GUSA II (Guldborgsund Samarbejdsmodel) – en
tværfaglig samarbejdsmodel og samarbejdsportal
der binder forældre og alle relevante samarbejdspartnere sammen i en handlingsorienteret dialog om barnets og familiens situation og tiltag, der skal fremme
trivsel og udviklingsmuligheder. De første erfaringer
viser, at der arbejdes i platformen, og at metoden omsættes til praksis. Erfaringerne viser også, at der skal
endnu stærkere fokus på ”børnelinealen”1, hvor børn i
det såkaldt grønne område skal mere i fokus. Pointen
med tidligt forebyggende arbejde er at skabe muligheden for, at barnet/familien forbliver i det grønne
eller grøn/gule område og ikke regredierer yderligere i
udviklingsmulighederne.
Det fordrer bl.a., at medarbejderne i dagtilbud og
skoler reagerer langt tidligere, Både over for forældrene og i samarbejdet med de tværfaglige samarbejdspartnere (PPC, PFI, Ungeenheden osv.), og at
samarbejdspartnerne responderer med vejledning eller
bistand. Pædagoger og lærere KAN have en tendens til
at klare opgaven inden for egen faglige værktøjskasse
alt for længe – og dermed udsætte sig selv for unødig
belastning og øge risikoen for, at barnets udvikling
stagnerer. Ligeledes ses en tendens til, at socialrådgivere, psykologer, sundhedsplejersker og øvrige faglige
samarbejdspartnere ikke byder ind i de sager, der
ligger i det såkaldt ”grønne område”. Også her skal en
kulturforandring i begge medarbejdergrupper udvikles.
Det er på vej – og har fortsat et stykke vej til mål.
UDFORDRINGER I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV
Guldborgsund Kommune – og herunder Center for
Børn & Læring - rummer mange typer virksomheder,
opgaver og samarbejdsformer. Der opstår derfor ofte
en række dilemmaer og udfordringer. Et vigtigt led i
centerets arbejde med at skabe retning og mål for den
samlede virksomhed er, at identificere de udfordringer
der er. Set i et budgetmæssigt perspektiv er følgende
afsnit de primære udfordringer, som centeret må tage
højde for:
AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER TIL ANLÆG
En række anlægsønsker er imødekommet gennem
de sidste 2-3 budgetår. Eksempelvis til en udflytterlokation i Nr. Alslev, udvidelse af Krummerne og en
yderligere pavillon i SUNDby Børnehus. Af de fremlagte anlægsønsker er der ligeledes opstillet den afledte
drift at bygningerne (rengøring, varme, vedligehold og
lign). Disse driftsudgifter er ikke imødekommet og er
pt. uden budget. De kan dermed alene finansieres af
driftsmidlerne til dagtilbud og skoler, hvilket reducerer
serviceniveauet.
Anlæg af køkkenfaciliteter til frokostordninger i dagtilbuddene er fortsat ikke afsluttet med et anlægsbudget. Det drejer sig om ca. 1,1 mio. kr., der søges
placeret i 2020 – eventuelt også i driften.
NY SKOLE PÅ ØSTERBRO
I 2020 skal der etableres en fælles ny skole på Østerbro i Nykøbing. Skolen vil bygge på en sammenlæg-
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ning af de nuværende Østre Skole og Lindeskovskolen.
Processen er i skrivende stund ved at blive planlagt og
aftalt med styregruppe og sammenlægningsudvalg.
Der er en række udgifter forbundet med en sammenlægning, herunder til medarbejdertimer, bygningsrenovering og lign. Disse udgifter er ikke budgetteret.
DEMOGRAFITILPASNINGERNE PÅ
FOLKESKOLEOMRÅDET
Af hovedtallene for Børn & Læring-området fremgår
beregningerne af den ny demografitilpasning. Det er
forventningen, at elevtallet i de kommende år fortsat
vil være faldende. På den baggrund er der indarbejdet
demografibesparelser i undervisningsområdets samlede budget fra 2020 og frem. Den nuværende skolestruktur medfører, at nogle skoler har en forholdsvis
høj udgift pr. elev grundet en lavere klassekvotient
sammenlignet med øvrige skoler. Idet skolestrukturen
er fastlagt, er det umiddelbart vanskeligt at lade det
faldende elevtal finansiere det reducerede budget, idet
der oprettes klasser på alle matrikler – og oprettelse
af klasser er den primære udgiftsdrivende faktor på
skoleområdet. Det beløb, folkeskoleområdet reduceres med begrundet i faldende elevtal, afspejles ikke
i faldet af antal klasser. Det kan medføre, at der skal
findes besparelser på området.
ØKONOMI TIL DIGITALISERING OG
FORÆLDREDIALOG
KL og regeringen har vedtaget et brugerportalsinitiativ, der medfører, at der skal etableres nye digitale
løsninger på dagtilbuds- og skoleområdet.
Ud over etablering af en læringsplatform (der er
implementeret rent teknisk – og fortsat mangler en
sidste forankring i praksis på enkelte skoler) handler
Brugerportalsinitiativet om, at Skoleintra og Nem Børn
overgår til AULA til håndtering af kommunikation mellem hjem og dagtilbud/skole på anden vis end i dag.
Begge systemer kræver en økonomisk investering, der
i ringe grad er dækning til inden for de kendte økonomiske rammer.
AULA skal også implementeres i alle børnefamilier, og
kommunerne skal varetage den såkaldte 1. hånds support til både medarbejdere og forældre. Dette er der
ikke afsat budget til fuldt ud, og midlerne skal således
findes i dagtilbud og skolers driftsbudgetter.
Ligeledes vil der være forventning om udvidet adgang
til IT udstyr blandt medarbejdere i kommunens dagtilbud. Både til håndtering af kommunikation og administration i AULA – f.eks. KOMPAS og sprogvurderinger
samt til kommunikationen mellem hjem og institution/
skole.
Der deltages i ”KL partnerskabet om morgendagens
folkeskole med fokus på IT”, hvor formålet er at udvikle strategier for IT i fællesskab med sparring, videndeling og inspiration på tværs af kommunerne. Der er
fokus på tilgang til aktuel viden fra national og international forskning om den digitale udvikling og nye tek-

Børnelinealen er en risikovurdering af barnets trivsel. Den spænder over 1-10 og fra grøn til rød. I første del af det

gule felt, skal der oprettes en GUSA dialog af den medarbejder, der har ”bekymringen”.
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nologiers betydning for børn og unges læring, trivsel
og udvikling. KL har nedlagt partnerskabet ultimo 2019
og der iværksættes en proces i eget kommunalt regi
i samarbejde med nationale uddannelsesinstitutioner.
Dette bliver delvist finansieret af KL for de ubrugte
midler fra KL partnerskabet.
I Guldborgsund ønsker vi at skabe en læringskultur,
hvor teknologiforståelse og digitale værktøjer medvirker til at fremme den kreative og entreprenante
kompetence hos børn og unge i kommunen.
Hvordan skaber vi en digital læringskultur, som bedst
muligt forbereder børn og unge til at blive aktive mennesker og borgere i et foranderligt og højteknologisk
samfund? I svaret på dette arbejdes der med beskrivelser og ønsker for kapacitet og kompetencer på
elev-, forældre-, medarbejder- og ledelsesniveau, så
der sikres ens muligheder for at inddrage og anvende
IT og plads til lokale løsninger og eksperimenter. Nye
investeringer i IT afventer denne strategiske proces.
ELEVER DER UNDERVISES ”OVER KOMMUNEGRÆNSEN” (SKOLEVALG I ANDEN KOMMUNE
SAMT ANBRAGTE ELEVERS SKOLEGANG)
Gennem en årrække har området været underbudgetteret. Den væsentligste årsag er, at der siden 2011 er
tilført anbringelsesområdet to større budgetudvidelser
til finansiering af udgifterne til anbragte børn. Når
der anbringes flere børn, er der flere børn, der skal
modtage undervisning i forbindelse med deres anbringelse. Merforbruget er dermed oparbejdet gennem en
længere årrække.
Da budgetområdet ligger uden for reglerne om
overførselsadgang betyder det, at der ikke overføres
mer- eller mindreforbrug mellem budgetårene. Idet
udgiften har været stigende, dels grundet flere anbringelser i aldersgruppen, dels grundet takststigninger
på skoledelen af anbringelsen, har Center for Børn &
Læring fremhævet udfordringen i de to forgående års
årsberetninger samt ved de årlige budgetopfølgninger.
Området er blevet tildelt et øget budget for budgetperioden 2018-2021, der dækker størstedelen. Der er
fortsat opmærksomhed på, om budgettet er i overensstemmelse med aktiviteten, idet der ses en stigning
i antallet af anbringelser i efteråret 2018, hvilket kan
medføre, at der må fremlægges besparelsesforslag til
politisk stillingtagen. Det er vigtigt, at ovenstående,
samt øvrige følgeudgifter som fx ekstra støtte og
transport, indgår i den planlagte analyse af anbringelsesområdet.
RÅDHUSAFDELINGEN
Center for Børn & Læring har nogle fag-konsulenter,
der er placeret i afdelingen på rådhuset. De varetager
en lang række opgaver, der er beskrevet tidligere. Der
opleves et stigende ressourcetræk på afdelingen, dels
begrundet i nationale tiltag fra ministerierne (skolepuljen, frikommuneforsøg, Aula, analyser og udviklings
projekter, hvor kommunerne udpeges, ny lovgivning,
der skal implementeres og lignende), dels begrundet
i egne kommunale tiltag med partnerskaber, politiske målsætninger, målaftaler, GDPR, kommunikationsopgaver og faglige udviklingstiltag. Ligeledes ses
en tendens til, at reduktioner på stabsfunktionerne
skubber opgaver ud på fagforvaltningerne. Det har
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delvist bevirket, at der ikke kan produceres de politisk
efterspurgte analyser og processer samt, at lederne og
institutionerne ikke kan få den efterspurgte proceshjælp til diverse tiltag. Der bør derfor være fokus på,
at der ikke iværksættes mange udviklingstiltag samtidig – eller uden at andre tiltag standses. Alternativt
kan det blive nødvendigt at omlægge en mindre del af
driftsbudgetterne til konsultativ bistand.
NORMERING DAGTILBUD OG SKOLE
I budget 2020 er dagtilbud og skoler tilført ressourcer svarende til en øgning af normeringen på 27,78
medarbejdere. Budgettet skal anvendes til læringsmakkere (KUP og KOMPAS) og udmøntes til formålet.
Det kan være vanskeligt at vise udmøntningen i en
drift, der også påvirkes af udsving i børnetallene. Når
et dagtilbud har 4 vuggestuepladser ledige, svarer det
til en fuldtidsstilling. Pointen er, at tildelingen er til den
medarbejdergruppe, der udløses af det aktuelle børnetal - også på skolerne.
Som det fremgår af denne budgetredegørelse er der
mange tiltag i det samlede Center for Børn & Læring.
Kompetenceudvikling og læring fylder en del – og
ikke mindst den kompetenceudvikling, der pågår i
de tværfaglige og fagfaglige tiltag. Når pædagoger/
lærere skal arbejde med deres egen virkning, og vi
måler virkningen i børnenes udvikling, når ledere skal
erhverve kompetencer i børnecentreret ledelse, hvor
de skal tættere på udviklingen af praksis, når pædagoger/lærere skal lære at anvende GUSA, lære at opstille
konkrete mål for indsatsen for det enkelte barn, lære
hvordan man arbejder løsningsfokuseret i GUSA og
i udformningen af en underretning, når lederne skal
arbejde med trivsel og sygefravær eller når der skal
udarbejdes målaftaler – så kræver det de vigtigste
ressourcer af alle: TID og OPMÆRKSOMHED.
Medarbejderne i Center for Børn & Læring - på alle
dagtilbud og skoler - er kendetegnet ved stort engagement og ambition om at skabe de bedst mulige betingelser for børnene i Guldborgsund Kommune. Med den
nuværende ”normering” (som både er antal voksne til
opgaven, tiden til kompetenceudviklingen, tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats eller undervisning)
bør der ikke iværksættes yderligere tiltag, uden at der
tilføres midler til flere medarbejdere. Center for Børn
& Læring tager ansvar for at prioritere i opgaverne og
fremlægge til politisk stillingtagen, såfremt tiltag stoppes eller ændres væsentligt.
GENERELT PERSPEKTIV
Dagtilbud og skoler og ledelsen heraf tager store skridt
på en spændende kvalitets- og dannelsesdagsorden.
Ovenstående tiltag med KUP – KOMPAS – PLC viser
tegn på, at professionalismen er stærkt øget, og værktøjer som feedback, læringsmakkere og kollegial refleksion og sparring er blevet en velimplementeret del
af hverdagen i størstedelen af dagtilbud og skoler. Der
ses således en reduceret privatisering af læringsmiljøet. Det er en unik udvikling, som en stærk ledergruppe
og dygtig medarbejdergruppe bærer hver dag. Det bør
møde opbakning, så momentum kan holdes. Effekten
kommer til udtryk i lidt højere fremmøde, flere børn
med alderssvarende sprog og motorik, øgede tilgang
til erhvervsuddannelserne og stigning i afgangskaraktererne.
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POLITIKOMR ÅDE: BFU - ADMINISTR ATION
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)
Udgifter

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

29.435

29.716

29.350

28.663

28.646

28.646

-17

0

0

0

0

0

Nettodriftsbevilling

29.418

29.716

29.350

28.663

28.646

28.646

Heraf lønsum

27.843

27.526

26.820

26.133

26.116

26.116

Indtægter

gen, at der fortsat kan være udfordringer på dette
felt i det kommende år. De nævnte udfordringer har
påvirket muligheden for løbende at gennemføre efterreguleringer for fripladstilskud mv.

B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet.

CENTER FOR BØRN & LÆRING ADMINISTR ATION
B E SK R I V E L SE A F O MR Å DE T

Center for Børn & Læring – administration indeholder
Centerledelse (2 PE), Pladsanvisning (1,95 PE, inkl.
pladsanviser vedr. ny dagtilbudslov), administrative
medarbejder (3,73 PE) og pædagogisk konsulent (0,5
PE). Alle områder indeholder budget til løn, uddannelse, personalerelaterede forsikringer, øvrige personaleudgifter, administrationsudgifter, møder, IT, inventar
og telefoni. Endvidere er der afsat budget til tolkebistand for alle daginstitutioner.

Udgiften til tolkebistand skal konteres på konto 6 jf.
gældende regler. Udgiften har over en årrække været
stigende, og dette påvirker samlet set budgettet på
konto 6.
Center for Børn & Læring – administrations budget:

1.000 K R.

2020

2021

2022

2023

Center for Børn &
Læring

5.249

4.998

4.998

4.998

Center for Børn & Læring – administration udfører understøttende opgaver for direktionen, Børn, Familie og
Uddannelsesudvalget, dagtilbuddene, skolerne, øvrige
uddannelsesinstitutioner, borgere og eksterne samarbejdspartnere.
U DF O R DR IN G E R O G T ILTAG

I forbindelse med vedtagelsen af den nye dagtilbudslov, som trådte i kraft 1. juli 2018 blev Guldborgsund
Kommune kompenseret budgetmæssigt via DUT-princippet med følgende beløb:
1.000 K R.

2018

2019

2020

2021

2022

Ny dagtilbudslov

391

402

374

368

368

- Heraf på BFUadministration

282

218

218

218

218

Center for Børn & Læring er tidligere år pålagt besparelser som følge af krav om øget digitalisering (moderniseringsaftalen). Parallelt hermed er der udviklet
digitale redskaber, der havde til formål at understøtte
den digitale satsning. Udvikling og implementering af
IT-systemerne udestår fortsat, og det er forventnin-
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CENTER FOR FAMILIE & FOREBYGGELSE –
ADMINISTR ATION
B E SK R I V E L SE A F O MR Å DE T

Center for Familie & Forebyggelse – administration
består af en centerledelse og en myndighedsafdeling
(Børn & Familie).
I centerledelse indgår en centerchef (1 PE) og en
stabsfunktion med en AC konsulent (1 PE).
Myndighedsafdelingen (Børn & Familie) har følgende
bemanding: En leder (1 PE), en sekretariatsleder (1
PE) og socialfaglige medarbejdere inkl. familieplejekonsulenter (32,47 PE). Ydermere er der en række
medarbejdere (5,73 PE) til administrativ understøttelse, opfølgning og kvalitetssikring af myndighedens
arbejde og store økonomi.
Børn & Familie består af Familierådgivere, Familieplejekonsulenter samt administrative medarbejdere, som
er fordelt mellem nedenstående 4 teams:
Team Visitation og Undersøgelse
Team Visitation og Undersøgelse tager sig af alle nye
henvendelser og underretninger og ud fra dem vurderer, undersøger og vejleder, så barnet og familien
tilbydes bedst mulige hjælp. Teamet er også ansvarlig for målgruppevurderingen i forhold til børn med
funktionsnedsættelse. Teamet har derudover ansvar
for det tværfaglige samarbejde med skole og dagsinstitutioner.
Team Forebyggelse & Anbringelse
Team Forebyggelse & Anbringelse har til opgave at
varetage og koordinere øvrige indsatser for familien
f.eks. med jobcenteret, psykiatrien m.m. Teamets
opgave er at sikre bedst mulige tilbud for familien,
som støtte i hverdagen med de udfordringer, man
som familie måtte have. Hvor det er besluttet, at der
er grundlag for en anbringelse, er teamets opgave at
finde et godt match mellem barn og anbringelsessted.
Samtidigt har teamet fokus på at arbejde med barnets biologiske forældre og tilbyde dem tilbud, der kan
være med til at forbedre forældreevnen og dermed
muligheden for, at barnet kan vende tilbage til sine
biologiske forældre. Det er i dette team den kommunale tilsynsopgave med plejefamilier er forankret.
Team Handicap
Team Handicap varetager sagsbehandling og rådgivning vedrørende handicappede børn/unge eller børn/
unge med kroniske og langvarige lidelser. Teamet er
også ansvarlig for målgruppevurderingen i forhold til
børn med funktionsnedsættelse. Teamet varetager
al sagsbehandling vedrørende merudgifter vedrørende børn og tabt arbejdsfortjeneste, samt andre
foranstaltninger der kan være nødvendige i forhold til
målgruppen.
Team Administration & Kvalitet
Team Administration & Kvalitet varetager økonomiske
og administrative supportfunktioner i forhold til de
enkelte teams og ledelsen og sikrer rettidig økonomisk
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og juridisk opfølgning og bidrag til budgetprocessen.
Teamet har en væsentlig funktion i forhold til analyse og kvalitetssikring både i forhold til socialfaglige,
juridiske og økonomiske aspekter af centerets drift
samt konsulentbistand til procesoptimering i de øvrige
teams, herunder systemanvendelse mv. Team Administration & Kvalitet varetager også udvikling, implementering og drift af IT-systemet DUBU (Digitalisering
Udsatte Børn og Unge).
Området indeholder budget til løn, uddannelse, personalerelaterede forsikringer, øvrige personaleudgifter, administrationsudgifter, møder, IT, inventar og
telefoni. Ydermere indeholder budget 2020-2023 et
udgiftsbudget til DUBU.
U DF O R DR IN G E R O G T ILTAG

Børn & Familie er udfordret på flere forskellige forhold
- vigtigst er:
• 2019 har været præget af det særligt høje antal
af nye anbringelser, som fandt sted i slutningen af
2018. Foreløbig tyder det på, at 2019 bliver et mere
roligt år i forhold til nyanbringelser, hvilket vil influere positivt på arbejdsmængden i 2020.
• I anbringelsessager er den direkte dialog med forældrene hæmmet af, at borgerne i højere grad lader
sig repræsentere af partrepræsentanter og advokater. Dette kan være godt for borgerens retstilling,
men i mange tilfælde vil det mindske den direkte
dialog med forældrene.
• En forsat stigende interesse for anmodning om aktindsigt, samt en mere omfattende og præcis procedure for håndtering af aktindsigtssager.
• Alvoren i/tyngden af underretningerne er stor. Der er
en højere procent af overgrebssager i 2017 og 2018
sammenlignet med årerne før, og der er ligeledes
en stigning i antallet af underretninger, der bliver til
børnehussager. Der er ultimo 2019 blevet forelagt
og godkendt en revision af beredskabet vedrørende
forebyggelse og håndtering af mistanke om overgreb
til politisk godkendelse. Behandlingen af overgrebsunderretningerne kræver betydelige ekstra ressourcer – alene opfølgningen på underretningerne
estimeres at kræve 12-13 timer mere i sagsbehandlingstid i den initiale fase end en underretning uden
mistanke om overgreb.
• Arbejdet med anvendelse af nye og mere inddragende metoder for partshøring, som blev iværksat
i 2019 forventes at fortsætte i 2020, hvilket må
forventes at påvirke antallet af underretninger i nedadgående retning.
• Højt antal af tvangsanbringelser – 30 % mod et
landsgennemsnit på omkring 15 %. Der arbejdes
målrettet i Børn & Familie med nedbringelse af antallet af tvangssager gennem et øget fokus på forældresamarbejde.
• Børn & Familie fik i 2019 bevilliget et årsværk til
implementering af en proaktiv strategi omkring
adoption. Denne bevilling bortfalder på grund af
besparelser i 2020 og frem, men der arbejdes fortsat
med en systematisk gennemgang af alle anbringelsessager med henblik på, at adoption sikres de
bedste rammer for barnets trivsel og udvikling. Da

der er prioriteret ressourcer fra andre områder til
adoption, betyder dette længere sagsbehandlingstid
på andre områder.
• I Børn & Familie er der gennem de sidste fem år
blevet etableret et administrationsgrundlag i form
af håndbøger for god sagsbehandling. For at sikre
at praksis og administrationsgrundlaget hænger
sammen og for at fastholde et fokus på brugen af
håndbøgerne, er det væsentligt at sikre indholdet af
håndbøgerne løbende bliver opdateret. Dette sker
ved, at der er etableret en redaktionsgruppe med
repræsentanter fra hvert team. Der afholdes redaktionsmøder en gang i kvartalet, hvor ny lovgivning
drøftes og de nødvendige tilpasninger af håndbøgerne foretages.
• Børn & Familie har fokus på en øget inddragelse af
forældre og børn i løsningen af de udfordringer, som
bliver identificeret, hvilket kræver stærke kommunikationskompetencer, hvorfor undervisning med fokus
på kommunikation og løsningsfokuseret tilgang har
været i højsæde. Kommunikation er derfor et tydeligt fokusområde i ledelsestilsyn og ledelsesparring.
• Børn & Familie har fokus på det øgede dokumentationskrav til den kommunale sagsbehandling på børneområdet, samt en ensartet registreringspraksis,
hvorfor det er en prioritet, at der er en høj faglighed
i forhold til arbejdet med DUBU, hvilket der arbejdes
målrettet med.

1. april 2018 trådte lovændring om ophævelse af forældelsesfrister i kraft og indebærer, at der ikke længere gælder nogen forældelsesfrister for erstatningsog godtgørelseskrav mod kommuner for tilsidesættelse
af lovbestemte forpligtelser i sager om overgreb mod
børn. Med lovændringen ophæves forældelsesfristen
både fremadrettet samt med tilbagevirkende kraft.
Lovændringen ændrer ikke på vurderingen af, hvornår
en kommune er erstatningsansvarlig.
Kommunerne er kompenseret for de samlede sagsomkostninger for sager, hvor kommunerne frifindes. Dette
inkluderer udgifter til advokater samt administrative
udgifter til sagsoplysninger. Grundet begrænset retspraksis på området og et begrænset datagrundlag efterreguleres den økonomiske kompensation i 2021 for
perioden 2021 og frem. Der er tildelt 64.000 kr. i 2019
og 33.000 kr. pr. år i efterfølgende år til Guldborgsund
Kommune.

Center for Familie & Forebyggelse – administrationsbudget:

1.000 K R.

2020

Center for Familie & Forebyggelse

24.101

2021
23.665

2022

23.648

2023

23.648
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KULTUR, FRITID OG
BOSÆTNINGSUDVALG
KFB-UDVALG
INDLEDNING

Ved udvalgsformand Martin Lohse
Udvalget arbejder for, at Kultur- og Fritidsliv, Turisme
og Bosætning bliver styrket, og at vi gennem fællesskaber og dannelse kan være med til at udleve kerneopgaven. Denne strategi sætter rammerne for arbejdet
på udvalgets område og giver retningen for, hvordan
KFB vil være med til at styrke borgernes muligheder
for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med
borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber. Det er således med udgangspunkt i netop fællesskaber og evnen til at mestre egen tilværelse, at vi
sætter rammerne for udvalgets arbejde de næste fire
år.

T VÆ RG Å E NDE E L E ME N T E R

Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske
udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre
sammenhænge:
•
•
•
•
•
•

Kerneopgave
Grundfortælling
Planstrategien
De strategiske målsætninger
De tværpolitiske mål
Det Guldborgsundske mindset;
de 4 tilgange i organisationen

R A MME R O G V ISIO N

KFB-udvalget vil med denne strategi sætte retning på
udvalgets indsatsområder for de næste 4 år. Vi er ambitiøse og vil være på forkant i arbejdet med dannelse
for børn og unge. Målet er klart: Alle børn og unge fra
Guldborgsund kommune skal være den bedste udgave
af dem selv. Vi vil gennem de næste fire år prioritere
dannelse og fællesskaber højt, da vi mener, det er helt
grundlæggende for at leve et rigere liv.
		
Guldborgsund Kommune er kendetegnet ved et rigt
foreningsliv, hvor fællesskaber danner rammen om
aktiviteter for børn, unge og voksne. Samtidig har vi
et variereret kulturliv med attraktive tilbud til alle.
En nylig foretaget borgerundersøgelser viser, at vi er
glade for den egn, vi bor i – og her er jeg ikke i tvivl
om, at en målrettet og langsigtet indsats for at styrke
rammerne for foreningslivet, kulturen og turismen har
haft stor indflydelse. Vi har derved et godt fundament
at arbejde videre med i de næste 4 år, og forhåbentligt
bygge bedre faciliteter, fællesskaber og liv.
KFB-udvalget vil prioritere mangfoldige fællesskaber
og dannelse gennem en målrettet indsats, hvor alle
børn og unge møder foreningsliv, kunst og kultur som
en vigtig forudsætning for at leve det rige hverdagsliv.
Slutteligt vil vi sikre rammerne for, at idrætten kan udvikle sig gennem Guldborgsund Kommunes udpegelse
til visionskommune af DGI.

VORES KERNEOPGAVE:
”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i
samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber”
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SAMMENHÆNG TIL KERNEOPGAVE OG STR ATEGISKE MÅLSÆTNINGER
KFB-udvalget har med de nedenfor oplistede tværpolitiske og politiske mål lagt en klar retning for deres bidrag
til både kerneopgave og de strategiske målsætninger. KFB-udvalget bidrager med en styrkelse af de frivillige
fællesskaber som et led i målsætningen om at gøre dannelsesanledninger til en folkeret i Guldborgsund Kommune. Udvalget lægger vægt på fællesskaber som et åbenlyst middel til at skabe disse anledninger, men åbner
samtidigt op for et bredere perspektiv inden for udvalgets andre områder. Samtidigt bidrager en styrkelse af
både kultur og fritidsliv til at klæde borgerne på til at mestre egen tilværelse, og målsætningen om et forskelligartet og rigt foreningsliv med plads til bredden giver bedre mulighed for netop at rammesætte relationen
med de relevante fællesskaber.
KFB-udvalget bidrager til:
• Uddannelse, dannelse og ambitioner (45%)
		 o Dannelsesanledninger for alle
		 o Et rigt og tilgængeligt kulturliv i hverdagen
		 o Mangfoldige fællesskaber
		 o At idræt og bevægelse er en mulighed for alle
• Gode rammer for sundhed og hverdagsliv (45%)
		 o Mangfoldige fællesskaber
		 o At idræt og bevægelse er en mulighed for alle

2

TVÆRPOLITISKE MÅL
At Nykøbing er en stærk hovedby
At vores landdistrikter er attraktive
Mere mobilitet og sammenhæng
At alle får en uddannelse eller kommer i
beskæftigelse
• At flere lever sunde liv
• Mangfoldige fællesskaber
•
•
•
•

3

		 o At flere borgere bosætter sig og bliver her
		 o At vores landdistrikter er attraktive
• Flere arbejdspladser (10%)
		 o At flere borgere bosætter sig og bliver her
		 o At turismen understøttes
		 o At vores landdistrikter er attraktive
		 o At idræt og bevægelse er en mulighed for alle

UDVALGETS MÅL
1. At turismen understøttes
2. Dannelsesanledninger for alle
3. At et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af
hverdagen
4. At idræt og bevægelse er en mulighed for alle
5. Bosætning - At der laves en ny bosætningsstrategi
6. At landdistrikterne prioriteres og udvikles
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• At alle kommer godt fra start i livet - gennem hele
livet
• Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri
• At talent og potentialer udvikles
• At flere borgere bosætter sig og bliver her
• At internationalisering er øget
• En bæredygtig kommune

4

UDVALGETS MÅL OG TILKNYTTEDE INDIK ATORER
Udvalgets mål

Den tilknyttede indikator

Slutmål 2022
Den øgede aktivitet tolkes som
målinger på 4 specifikke parametre:
• 1.Besøgstal:
5 % vækst i perioden (7 udvalgte seværdigheder)
• 2.Kapacitetsudnyttelse:
Udnyttelsen skal ligge over gennemsnittet for landsdelen

At turismen understøttes.

•Ø
 get aktivitet hos de små turismeaktører (den lille turisme).

• 3.Overnatningstal:
5 % vækst i perioden 2019-2022
målt som gennemsnittet af de
to seneste år (udjævner udsving
som følge af dårligt vejr og
lignende)
• 4.Gæstesejlere:
Andelen af overnatninger skal
i gennemsnit være over 2018
niveau i perioden 2019-2022

Dannelsesanledninger for alle.

•A
 ntal børn og unge der deltager i
aktiviteter i regi af Bobleriet.

• I 2022 er det målet, at i alt
2.000 børn har deltaget i perioden 2019-2022.

At et rigt og tilgængeligt kulturliv
er en del af hverdagen.

• Brugerandel i kulturaktiviteter.

• Stigning på 5 % besøgende.

At idræt, læring og bevægelse er
en mulighed for alle hverdagen.

•A
 ntal fysisk aktive voksne Antal
fysisk aktive børn.

• 1.Voksne: 64 % skal være fysisk
aktive
• 2.Børn: 81 % skal være medlem
af en forening i slutningen af
2022

Bosætning – At der laves en ny
bosætningsstrategi.

•A
 ndel borgere, der er stolte af at
bo i Guldborgsund Kommune via
borgerundersøgelse.

• Opretholdelse af den høje stolthed over at bo i kommunen, så
vi ligger minimum 8 %-point
over landsgennemsnittet i 2022.

•A
 ntallet af aktiviteter i foreninger
der arbejder med lokal udvikling.

• 1.Puljerne skal have haft gennemsnitligt 45 ansøgninger fra
landdistrikterne om året i 2022
• 2.4 udvalgte landsbyer/lokalsamfund har der været en
prioriteret indsats for brug af
økonomiske midler til nedrivninger, kondemneringer og landsbyfornyelse
• 3.Vækst på 50 % i forhold til
baseline 2018

At landdistrikterne prioriteres og
udvikles.
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UDVALGETS FOKUSOMR ÅDER
1. AT TURISMEN UNDERSTØTTES
F Ø DE VA R E R

Fødevarer er et af de områder, hvor vi på Lolland og Falster har en særlig force. Udvalget vil tilrettelægge sin
indsats omkring tre punkter, dog med størst vægt på punkt 3:
1. Identitet og markedsføring
2. Autentiske fødevarer
3. Fødevareturisme
KFB-udvalget vil udvikle fortællingen om vores fødevarer og skabe gode betingelser for at udvikle nye
ogspændende fødevareoplevelser for turister og lokale. Vi vil bruge fødevarerne som vækstdriver i landdistrikterne ved at stimulere den fortsatte positive udvikling, der allerede nu møder stor opbakning lokalt.
Dette skal gøres både inden for udvalgets eget politikområde, men også gennem samarbejder med andre
udvalg, kommuner og organisationer. KFB-udvalget har et særligt fokus på samarbejdet med Turismedestinationsselskabet, så indsatsen bliver gensidigt koordineret og understøttet
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Helhedsorienteret tilgang
o Samskabelse & dialog
VA ND, K YS T O G N AT U R

KFB-udvalget vil have fokus på at fremhæve de geologisk betingede herligheder, vi har i kommunen i form
af tæthed til vandet og en lang og flot kyststrækning med alt fra flade strande til klinter og klitter. Vi har en
forskelligartet natur i kommunen, og det er udvalgets intention, at disse herligheder skal bruges i brandingen af
Guldborgsund som en turistdestination, der kan tilbyde maritime events, afslapning på stranden og natur, der
inviterer til at blive udforsket af gæsterne.
Udvalget vil gennem fokus på ovenstående i samarbejde med Turismedestinationsselskabet styrke den turismemæssige position, vi allerede har i dag, men også bruge fortællingen og synliggørelsen til at positionere
kommunen i potentielle tilflytteres bevidsthed.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang
SP O RT S T U R ISME

Turisme udsprunget af store internationale sportsbegivenheder og tiltrækning af disse store begivenheder er
et fokus for udvalget. Det er udvalgets opfattelse, at det vil generere både turisme, et styrket image, og et
styrket foreningsliv.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne

94

2. DANNELSESANLEDNINGER FOR ALLE
K U N S T E N S E G E N VÆ R DI

KFB-udvalget vil gerne arbejde med at styrke kunst i Guldborgsund Kommune. Udvalget mener, at kunst i sig
selv er med til at danne, og der vil derfor være fokus på at øge adgangen til kunst for kommunens borgere, og
tænke kunsten sammen med de øvrige indsatser.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Helhedsorienteret tilgang
U DV IK L IN G A F A K T I V I T E T E R DE R SK A L U NDE R S TØ T T E DA NNE L SE

Bobleriet og Kulturtjenesten er vigtige for indsatsen omkring dannelse, da de faciliterer dannelsesprojekter.
Det er udvalgets ambition at sætte skub i aktiviteter og events, der har med dannelse at gøre. Dannelse er højt
prioriteret på udvalgets dagsorden, og kan derfor ses hele vejen gennem denne strategi og som et bærende
element i udvalgets arbejde.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog

3. AT ET RIGT OG TILGÆNGELIGT KULTURLIV ER EN DEL AF HVERDAGEN
P R IO R I T E R IN G O G F O RV E N T NIN G E R

Udvalget vil gerne prioritere de midler, der er til rådighed, så de områder, man gerne vil udvikle, understøttes.
Udvalget vil ligeså arbejde mere målrettet med at turde stille krav til, hvad man gerne vil have for pengene, og
således sikre sig, at strategien også får lov at leve gennem de bevillinger, der gives eksterne aktører.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Helhedsorienteret tilgang
FÆ L L E S SK A B E R PÅ M A N G E NI V E AU E R

Udvalget prioriterer fællesskaber i alle former, og vil have fokus på udviklingen af disse. Med fællesskaber
forstås både formelle og uformelle fællesskaber på udvalgets område. Fællesskaberne går ligeledes på tværs af
målsætninger og skal forstås som en understøttelse af de fællesskaber, der er inden for hver målsætning. Der
er derved et fokus på at sikre, at borgeren kan tilgå fællesskaber, der giver mening for den enkelte.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang
S Y NL IG HE D, G E NNE M SK U E L IG HE D O G DI A LO G

KFB-udvalget vil gerne arbejde hen mod en større gennemskuelighed i forhold til hvor de penge, der bruges,
kanaliseres hen og hvorfor. Det handler for udvalget om at vise de prioriteringer, der laves, og kunne begrunde
til og fravalg i forbindelse med politiske prioriteringer. Udvalget vil derfor gerne have fokus på kommunikationen af de prioriteringer, de laver, ud til de relevante aktører, da det kan give grundlag for en dialog om, hvordan prioriteringerne netop skal foretages.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o
Udnyt potentialerne
o
Helhedsorienteret tilgang
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4. AT IDR ÆT OG BEVÆGELSE ER EN MULIGHED FOR ALLE
U DM Ø N T NIN G O G IMP L E ME N T E R IN G A F IDR Æ T SP O L I T IK O G FAC IL I T E T S S T R AT E GI

KFB-udvalget vil arbejde med idrætspolitikken og facilitetsstrategien i tæt tilknytning til visionskommuneprojektet. Begge dele afspejler og komplimenterer hinanden, og implementeringen af målsætningerne på området
er et klart fokus for udvalgets arbejde de næste 4 år.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang
FA S T H O L DE L SE A F T E E N AG E R E, SA M T R E K RU T T E R IN G A F F R I V IL L IG E

Det er vigtigt at sikre det etablerede foreningsliv i fremtiden, og en af måderne at gøre dette på er gennem
arbejde med at skaffe både frivillige og unge mennesker til foreningen. Det er typisk i alderen 18-34 år, at
aktivitetsprocenten i foreninger er lavest, og udvalget ønsker gennem et fokus på øget rekruttering af denne
målgruppe at styrke foreningslivet i Guldborgsund.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Tidlig og rettidig indsats

5. BOSÆTNING - AT DER LAVES EN NY BOSÆTNINGSSTR ATEGI
N Y B OS Æ T NIN G S S T R AT E GI

Udvalget har i den kommende periode fokus på at lave en ny og ambitiøs strategi for den videre bosætning i
Guldborgsund Kommune. En bosætningsstrategi, der i højere grad end hidtil, fokuserer på målgrupper og de
forskellige bosætningstiltag, der kan matche forskellige ”segmenter”, herunder særlige bebyggelser mv.
S Y NE RGI ME L L E M U DVA LG E T S O MR Å DE R

For at der kan blive en positiv bosætning i Guldborgsund Kommune, vil udvalget arbejde for at skabe synergi
mellem de tiltag, der foregår på tværs af ikke blot KFB-udvalgets område, men alle de områder, der kan have
afgørende betydning for en øget bosætning i kommunen. Det er et fokus at blive bedre til at samarbejde på
tværs af såvel administrative enheder som politiske udvalg om at løse denne komplekse, men vigtige opgave
og også at indtænke samarbejde med øvrige regionale og tværregionale tiltag.
Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang

6. AT LANDDISTRIKTERNE PRIORITERES OG UDVIKLES
AT T R A K T I V E B O L IG E R

Attraktive boliger er et fokusområde for KFB-udvalget med afsæt i at udvikle landdistrikterne i kommunen i en
positiv retning. På baggrund af LTU’s anbefalinger arbejder KFB-udvalget med den del af anbefalingerne, der
vedrører deres politikområde og sætter derfor fokus på at øge attraktiviteten af boligerne i landdistrikterne ved
at understøtte følgende:
o Undersøge interessen for at flytte til kommunens landdistrikter i forskellige boformer og understøtte
udviklingen af alternative boformer.
o Understøtte projekter der skaber let adgang til den bedste natur
o Understøtte behovet for gode fælles områder til oplevelser og friluftsliv
KFB lægger endvidere op til et øget samarbejde med TME-udvalget omkring fokusområdet, der i høj grad går
på tværs af de to politikområder.
Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang
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M A N G F O L DIG E LO K A L SA MF U ND O G SU NDE H V E R DAG SL I V

Udvalget vil fokusere på at skabe rammerne for sprudlende og mangfoldige lokalsamfund for at sikre, at de
eksisterende lokalsamfund vokser, er aktive og arbejder for at udvikle sig selv og hinanden. Her er timing,
initiativret og proces nøglefaktorer for en succesfuld udvikling. Anbefalingerne fra LTU beskriver, hvordan udviklingen skal være både bottom-up og top-down og med denne tilgang, som i høj grad er samskabende, tager
KFB-udvalget fat på opgaven med at udvikle vores landdistrikter. I den forbindelse vil udvalget have særligt
fokus på følgende:
o Udvikling i samspil med vidensinstitutioner
o Udvikling af dialogen med landdistrikterne
o Understøtte og motivere til lokalt forankrede strategier for landsbyudvikling
o Udvikling og afprøvning af privat-offentlige samarbejder
Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang
DY N A MISK E E R H V E RV O G U DDA NNE L SE R

Udvalget vil arbejde understøttende i forhold til de indsatser, der har med erhverv og uddannelser at gøre
i landdistrikterne. Det skal forstås på den måde, at KFB-udvalget specielt har turisme og turismeudvikling i
landdistrikterne i tankerne og vil arbejde for at forbedre rammebetingelserne og udnytte de potentialer, der er
for øget erhvervsaktivitet i landdistrikterne, samt bedre mulighed for at uddanne sig lokalt eller med en lokal
tilknytning. Udvalget vil have fokus på følgende:
o At bruge den strategiske satsning på udvikling af lokale fødevarer til at fremme bl.a. turisme
o Skabe gode vækstbetingelser for mindre virksomheder i landdistrikter
Fokusområdet lægger i høj grad op til samarbejde med TME-udvalget og Økonomiudvalget omkring erhvervsudvikling og –service samt involvering af BLF i forhold til særlige indsatser.
Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang
G O DE F O R BINDE L SE R

Landdistrikterne kan ikke fungere uden gode forbindelser og kommunikationsveje. KFB-udvalget vil derfor have
fokus på udviklingen, implementeringen og driften af bedre kommunikationsredskaber i landdistrikterne. Dette
er bl.a. allerede understøttet af Min landsby-app’en, men indsatsen på området skal skærpes og samtænkes
med andre relevante indsatser. Fokus er derfor på at understøtte lokalsamfundenes brug af f.eks. digital kommunikation til at løse nogle af de udfordringer, der findes på området. Udvalget vil ligeledes være med til at
fremme udviklingen af løsninger, der kan bidrage til øget mobilitet i landdistrikterne.
Fokusområdet understøttes ligeledes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang
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7. GENERELT
I forhold til samtlige udvalgsmål gælder følgende tilgange:
FÆ L L E S SK A B E R PÅ M A N G E NI V E AU E R

Udvalget prioriterer fællesskaber i alle former og vil have fokus på udviklingen af disse. Med fællesskaber forstås både formelle og uformelle fællesskaber på udvalgets område. Fællesskaberne går ligeledes på tværs af
målsætninger og skal forstås som en understøttelse af de fællesskaber, der er inden for hver målsætning. Der
er derved et fokus på at sikre, at borgeren kan tilgå fællesskaber, der giver mening for den enkelte.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang
S Y NL IG HE D, G E NNE M SK U E L IG HE D O G DI A LO G

KFB-udvalget vil gerne arbejde hen mod en større gennemskuelighed i forhold til hvor de penge, der bruges,
kanaliseres hen og hvorfor. Det handler for udvalget om at vise de prioriteringer, der laves, og kunne begrunde
til- og fravalg i forbindelse med politiske prioriteringer. Udvalget vil derfor gerne have fokus på kommunikationen af de prioriteringer, de laver ud til de relevante aktører, da det kan give grundlag for en dialog om, hvordan
prioriteringerne netop skal foretages.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Helhedsorienteret tilgang
U NDE R S TØ T T E L SE O G M OT I VAT IO N

Det er vigtigt at understøtte og motivere de forskellige organisationer og borgergrupper, der arbejder på udvalgets område. De kan eksempelvis være foreninger, hvis primære formål er at udvikle et lokalområde. Her er
det vigtigt, at de kan finde støtte og vejledning i administrationen, samt at udvalget arbejder med tiltag for at
gøre det nemmere for dem.
Fokusområdet understøttes af følgende tilgange:
o Udnyt potentialerne
o Samskabelse & dialog
o Helhedsorienteret tilgang

S T R AT E GIE N E R V E DTAG E T A F K F B-U DVA LG E T DE N 24.10.2018 O G BY R Å DE T DE N 15.11.2018
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Sammenhængende
børne- og
ungdomsliv

Fremme
lighed i
sundhed

Bosætning; at
der laves en ny
bosætningsstrategi

Tidlig indsats
og forebyggelse

At idræt og bevægelse
er en mulighed for alle

Bæredygtig
vækst gennem
Bioøkonomisk
Videnscenter

Nykøbing som
uddannelsesby;
styrke
uddannelsesfora, og
tværkommunalt
samarbejde

Vi vil fremme
lokale værdier i
købstæder og på
landet

Vi vil at Nykøbing er
en stærk hovedby

At et rigt og
tilgængeligt
kulturliv er en
del af hverdagen

At landdistrikterne
prioriteres og
udvikles

At turismen
understøttes

SSO

KFB

BES

ØK

TME

BFU

Samarbejdet med
virksomhederne skal
styrkes med fokus på
viden og attraktivitet

Det skal være
attraktivt for ledige
at blive iværksætter

At skabe et bredere
uddannelsesudbud
lokalt

Lolland-Falster skal
være et af de
bedste steder at
drive virksomhed

Uddannelsesniveauet skal hæves,
og skal medvirke til
at virksomheder får
adgang til kvalificeret
arbejdskraft

For de unge skal
det være
attraktivt at være i
job eller
uddannelse

Flere flygtninge/
familiesammenførte
skal være selvforsørgende

Fremmødekultur
i folkeskolen

Styrket
detailhandel og
byudvikling

Flere jobparate skal
i beskæftigelse og
flere aktivitetsparate
skal tættere på
arbejds-markedet

Alle børn og unge
udfordres så de
bliver så dygtige
som de kan

Uddannelse,
dannelse &
ambitioner

Vi vil en
bæredygtig
kommune

Vi skal styrke borgernes
mulighed for at mestre
egen tilværelse og, i
samarbejde med
borgerne, sikre, at alle
kan indgå i relevante
fællesskaber

Gode rammer
for sundhed
& hverdagsliv

Dannelsesanledninger
for alle

Vi vil understøtte
et mangfoldigt
friluftsliv

Vi vil mere
mobilitet og
sammenhæng

Flere
arbejdspladser

Samskabelse og
inddragelse af
borgerne

Den internationale
rammeplan og EUkoordinatorfunktionen

Alle børn får et godt
fundament for
viden og udvikling

Faglig kvalitet

Borgeroplevet
kvalitet i tilbuddene

Sundhed på tværs

STYRINGSBLOMSTEN

LYS OV E R LO L L A ND 2019
F OTO: L E IF L A R SE N
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POLITIKOMR ÅDE: KULTUR OG TURISME
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

Udgifter

68.044

65.519

68.489

68.741

68.741

68.741

Indtægter

-9.142

-7.222

-7.345

-7.345

-7.345

-7.345

Nettodriftsbevilling

58.902

58.297

61.144

61.396

61.396

61.396

Heraf lønsum

30.172

32.214

32.821

33.360

33.360

33.360

B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet.

Desuden undervises der i dagplejen samt på flere af
daginstitutionerne i Guldborgsund Kommune.

S TAT US PÅ T IDL IG E R E DE M O G R A F I- O G
B E SPA R E L SE SK R AV

Der er i alt ansat 20 medarbejdere i musikskolen. Derudover varetager nogle af Ensemblets musikere også
noget undervisning. På GITA linjen (Guldborgsunds
Internationale TalentAkademi) benyttes der i perioder
gæsteundervisere i kortere eller længere forløb.

B E SK R I V E L SE A F O MR Å DE T - K U LT U R

I sæson 17/18 var der 596 aktivitetselever, i sæson
2018/2019 var der 576 aktivitetselever og i 2019/2020
er der på pt. 662. Derudover har musikskolen på nuværende tidspunkt aftaler med 7 hold med et gennemsnit på 15 børn i dagplejen og daginstitutioner, altså i
alt ca. 105 børn. Der forventes at indgå flere aftaler.
Disse børn kan ikke registreres i musikskolens studieadministrative system, hvorfor de heller ikke vil indgå i
musikskolens samlede aktivitetstal. Der arbejdes på at
finde en løsning på landsplan. Hvis holdene i dagplejen
og daginstitutionerne kunne registreres korrekt, ville
der i sæson 2019/2020 være ca. 772 aktivitetselever.

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2019 og efterfølgende år.

Under politikområdet Kultur yder Guldborgsund Kommune driftsstøtte til en række kommunale kulturinstitutioner og selvejende kulturinstitutioner.
KO MM U N A L E K U LT U R IN S T I T U T IO NE R

Størstedelen af det kommunale kulturbudget anvendes
som driftsstøtte til en række kommunale kulturinstitutioner bl.a.:
Guldborgsund-Bibliotekerne, som alle har åbent
dagligt fra 7-22, består af følgende afdelinger:
•
•
•
•
•
•
•

Hovedbiblioteket
Nysted Bibliotek
Nørre Alslev Bibliotek
Sakskøbing Bibliotek
Stubbekøbing Bibliotek
Væggerløse Bibliotek
Storstrøm Fængsel

Der er i alt 45 personer ansat på biblioteket, heraf er 3
ansat i flexjob. Desuden er der ansat 8 bogopsættere.
Guldborgsund Musikskole består af flg.
undervisningssteder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centermusikskolen i Nykøbing F.
Østre skole
Nordbyskolen
Sophieskolen
Nr. Vedby Skole
Lindeskovskolen
Eskilstrup Skole
Nørre Alslev Skole
Stubbekøbing Skole
Fritidscentret i Kettinge
Sakskøbing Skole
Ellekildeskolen
Møllebakkeskolen
Nysted Skole
Sct. Joseph skole
Realskolen
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Ud over den almindelige musikskoleundervisning deltager musikskolen også i projekterne ’Dannelsesrygsækken’ samt ’Klar, parat, kultur fra start’. I Dannelsesrygsækken underviser musikskolen alle 2. klasser i
Guldborgsund Kommunes folkeskoler ½ dag i musik – i
alt ca. 480 børn i sæson 2019/2020.
Musikskolen har desuden i projektugen (uge 46)
promoveret musik/undervist på udvalgte skoler og
daginstitutioner og har været i kontakt med 10 klasser
og været på besøg i 10 institutioner.
Culthus består af flg. institutioner:
• Kulturforsyningen
• Kulturfabrikken
• Billedfabrikken (på Kulturfabrikken)
Der er ansat i alt 12 medarbejdere i Culthus – heraf
2 fuldtidsansatte, 1 på 30 timer, 5 i skåne/flexjob, 2
seniormedarbejdere, 1 projektansat Multimediedesigner samt 1 handicaphjælper. Ud over de 12 medarbejdere har Culthus 2 volontører fra ESC-projektet
(European Solidarity Corps) og plads til to praktikanter
fra Jobcentret.
Nykøbing F. Teater
Der er ansat 3 medarbejdere på fuld tid, 1 efterlønner og 3 medarbejdere i flexjob og 1 flexjob, som
deles med Masken. Herudover er der mange freelance

ansatte, som bliver ansat ad hoc ved arrangementer
og spidsbelastninger. Fordelen ved at have mange
freelance medarbejdere er, at man nemt kan regulere
ressourcetrækket afhængigt at aktiviteter. Det giver
samtidig mulighed for specialister, som således sikrer
den bedst mulige bemanding.
Nykøbing F. Teater videreudvikler stadig og understøtter større lokale fællesskaber ved arrangementer. Teaterforeningen og håndboldklubbens koncerter er gode
eksempler på lokale fællesskaber, som når bredt ud.

Det er ikke lykkedes at opnå tilstrækkelige fondsbevillinger til Fabeldyrsprojektet, men i 2017 fik Middelaldercentret derimod en bevilling fra Nordea Fonden på
6,100 mio. kr. til at lave et nyt skoleprojekt - Tro og
Overtro og Sære Væsner - og samtidig kom en bevilling fra staten på 1,500 mio. kr. over tre år (20182020) til udvikling af nye formidlingsmetoder. Bl.a. på
den baggrund åbnede centret i juli 2019 en ny, stor
satsning: Griffenholm.

SE LV E JE NDE K U LT U R IN S T I T U T IO NE R

Guldborgsund Kommune yder tillige driftsstøtte til en
række kommunale og selvejende forsamlingshuse,
lokalhistoriske arkiver, møller og små museer.

•
•
•
•
•
•

B E SK R I V E L SE A F C E N T R A L E U DF O R DR IN G E R
O G T ILTAG

Ø V R IG E K U LT U R IN S T I T U T IO NE R

Blandt de selvejende kulturinstitutioner, der modtager
kommunale driftsmidler, kan nævnes:
Fuglsang Kunstmuseum
Museum Lolland-Falster
Ensemble Storstrøm
Middelaldercentret
Egnsteatret MASKEN
Danmarks Motorcykelmuseum

Fuglsang Kunstmuseum
Som led i samdriftsaftalen for 2016–2019 blev Kunstmuseets driftsstøtte forøget med ca. 0,100 mio. kr. i
2016 og yderligere 0,100 mio. kr. i 2017 fra både Lolland og Guldborgsund Kommuner (beløbet er reguleret
af befolkningstallet de pågældende år og varierer derfor). Formålet er en styrkelse af museets driftsgrundlag. Med baggrund i at museets driftsgrundlag stadig
er lavt sammenlignet med lignende danske museer (og
for lavt for en statsanerkendt institution), bevilgede
Økonomiudvalget et etårigt ekstraordinært tilskud fra
Guldborgsund Kommune på 0,500 mio. kr. i 2018. Med
budgetaftalen for 2019-2022 er der nu bevilget en fast
øgning af tilskuddet på 0,500 mio. kr. fra 2019 som
supplement til det øvrige driftstilskud. Ultimo 2019 er
der indgået ny samdriftsaftale for museet gældende
for perioden 2020-2023.
Museum Lolland-Falster
Med ny samdriftsaftale for 2019-2022 blev museets
driftstilskud øget med 0,300 mio. kr. årligt til at gøre
op med skævheden i, hvilke borgere der benytter museets faciliteter og aktiviteter. I forvejen ydede Guldborgsund Kommune et tilskud på ca. 3,600 mio. kr.
årligt til Museum Lolland-Falster. Museet havde også
ønsket yderligere driftstilskud til udvikling af et nyt
museum, som dog ikke blev imødekommet, idet det
forventes at kunne ske inden for det ordinære driftstilskud eller ved fondsmidler. Ved budgetaftalen for
2020-2023 er endvidere afsat 10 mio. kr. i henholdsvis
2021 og 2022 til nyt Museum Lolland- Falster.
Middelaldercentret
Som led i en fokuseret indsats for at udvikle Middelaldercentret i henhold til Middelaldercentrets Strategiog forretningsplan 2015-2020 bevilgede Guldborgsund
Kommune i 2014 et ekstraordinært tilskud på 0,600
mio. kr. samt 0,855 mio. kr. årligt i 2015-2020, bl.a.
til satsning på et fabeldyrsprojekt. Dog blev dette
tilskud ved beslutning i december 2016 reduceret til
0,600 mio. kr. i 2017 (målrettet et styrket samarbejde
med Museum Lolland-Falster), uden beslutning om, at
tilskuddet skulle fortsætte i 2018 og frem.

Kulturpolitiske prioriteringer
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets prioriteringer
fremgår af udvalgets strategi for 2019-2022. Strategien tager udgangspunkt i, hvordan vi gennem
fællesskaber og dannelse kan bidrage til at udleve
kommunens fælles kerneopgave. Det gælder særligt for målgruppen børn og unge, der skal blive den
bedste udgave af dem selv, f.eks. gennem møder med
foreningsliv, kunst og kultur. Konkret har der i 2018 og
2019 været afholdt en national konference om dannelse, som forventeligt gentages de følgende år.
Guldborgsund Bibliotek
I henhold Lov- og Cirkulæreprogrammet 2019 -2023 på
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets område er der
tilført 0,433 mio. kr. i budget 2020 og frem. Folketinget
vedtog i april 2019 en ændring af biblioteksloven. Ændringen giver kommunerne det fulde ansvar for driften
af det data- og IT-system, der danner grundlag for den
daglige drift af bibliotekerne. Som konsekvens heraf
overtager kommunerne det fulde ejerskab af Dansk
BiblioteksCenter A/S (DBC) samt driftsudgifterne til en
række funktioner.
Med indgåelse af de nye målaftaler for 2019-2022 byder biblioteket ind i indsatser om udvikling og prioritering af landområder, kultur i hverdagen og turisme.
Landområderne
For at sikre de bedste bibliotekstilbud for borgerne
vil biblioteket i samarbejde med lokale brugergruppe
undersøge og definere, hvordan bibliotekstilbuddet
skal være i det pågældende område. Tilbuddet omfatter både, hvornår biblioteket skal være bemandet,
hvilke aktiviteter der vil give mening, hvordan de bedst
muligt faciliteres og ønsker til udbud af materialer.
Børne- og ungebiblioteket
Der afsættes ressourcer til nye biblioteksfaglige indsatser, herunder udvikling af dannelsespakker til kulturdannelsesrygsækken. I Nykøbing er der ønske om
at give bedre mulighed for at facilitere fællesskaber
omkring dannelse og læring for unge ved at etablere
et lokale til de unge på hovedbiblioteket og sætte
ressourcer ind på særlige aktiviteter for målgruppen.
Etableringen af ungeafdelingen vil ske i samarbejde
med en ungegruppe.
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Lindholm
Biblioteket ønsker aktivt at medvirke til at udvikle
området i Lindholm. Der arbejdes på at søge fondsmidler til etablering af et mobilt bibliotek, som både kan
indeholde materialer til udlån, men samtidig kan være
samlingssted for læseklubber, lytteklubber, højtlæsning, spilleklub, lektiecafe, strikkeklub og arrangementer, som faciliteres af bibliotekets personale. Målet
med indsatsen er at skabe viden om biblioteks mange
tilbud, som både kan være med til at højne læring,
dannelse og sikre mulighed for relevante fællesskaber.
Storstrøm Fængsel
Der er indgået aftale med Storstrøm Fængsel om betjening af fængselsbiblioteket 34,5 timer ugentligt.
Turisme
Biblioteket støtter op om turismen deltage i relevante
events og undersøge muligheden for at etablere bibliotekstilbud på Marielyst i turistperioderne.
Vagtordning
Efter etablering af vagtordning i december 2017 er
ordningen løbende blevet justeret. Det har vist sig, at
det er nødvendigt med vagtordning, og senest er ordningen udvidet, så børnebiblioteket hver aften lukkes
af kl. 19. Ordningen har betydet en øget årlig udgift på
ca. 0,200 mio. kr.
Guldborgsund Musikskole
Musikskolen arbejder på at udvikle et musikskole- og
talentsamarbejde med Eutin musikskole gældende fra
sæson 2020/2021. Guldborgsund Kommune ønsker
fortsat at være et fyrtårn i forhold til talentudvikling
inden for musik (GITA = Guldborgsunds Internationale
TalentAkademi). Som resultat af Musikalsk GrundKursus’ (MGK) nedlæggelse i Guldborgsund har musikskolen derfor taget initiativ til at etablere et kvalitativt
højt tilbud med en international vinkel. GITA er startet
op i februar 2019 med 6 elever. Håbet er, at fra august
2021 vil modellen være næsten fuld udviklet til at
kunne rumme 15 elever ad gangen.
Talentudviklingen virker som en katalysator i det
samlede kulturtilbud, som borgerne kan inspireres og
beriges af.
Eleverne vil gennemgå en kulturfaglig udvikling
målrettet en eventuel karriere inden for musikkens
verden. I løbet af de år, som eleverne gennemgår
dette forløb på (3 – 5 år), vil de udgøre en vigtig del
af kommunens udadvendte musikliv. De vil således
være synlige i relevante sammenhænge, og derudover
vil eleverne gennemgå en personlig udvikling ud fra
tanken om, at de skal blive den bedste udgave af sig
selv. Der er således stor fokus på det dannende aspekt
i forløbet.
Culthus (Kulturforsyningen, Kulturfabrikken,
Billedfabrikken)
Kulturfabrikken fik bevilliget 0,600 mio. kr. i 2017 til
anlægsprojektet vedrørende et nyt indgangsareal på
modsatte side af Kulturfabrikken via Gartnervænget,
og dette projekt er afsluttet. Culthus modtog ligeledes
0,300 mio. kr. til indretning af gårdmiljø i 2018 ved Bil-
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ledfabrikken. På grund af Brydeklubben Thors bevilling
til bygning af ny hal, har Culthus afventet placering af
gårdmiljø omkring Kulturfabrikken. Projektet forventes
afsluttet medio 2020.
Culthus har ansøgt og fået bevilliget yderligere midler
til etablering af fælles P-plads og udendørs aktivitetsområde til Brydeklubben, LFRC, Skate og klatreforeningen og udvidelse af depot, indgang, og aktivitets–
og kontorfaciliteter på Kulturfabrikken. Fælles P-plads
og udendørs aktivitetsområde forventes færdiggjort
senest medio 2020 og udvidelse af depot, indgang,
og aktivitets– og kontorfaciliteter på Kulturfabrikken
forventes færdigt i efteråret 2020. Når de nye kontorfaciliteter er blevet etableret, flyttes hele Culthusadministrationen på Kulturfabrikken.
Culthus er ved at undersøge muligheden for i samarbejde med Klatreforeningen at etablere en ny klatrefacilitet i forbindelse med Kulturfabrikkens nye indgangsparti. Dansk Klatreforbund er inddraget i processen, og
der skal søges eksterne fondsmidler, hvis man vælger
at gå videre med projektet.
Culthus vil byde ind med omkring 42 kulturpakkeforløb pr. år de næste tre år. Der vil være tale om
billedkunstforløb for alle førskolebørn i Lolland og
Guldborgsund Kommune. På nogle af forløbene har der
været så mange børn, at det vil være nødvendigt med
to undervisere, hvilket vil betyde, at Billedfabrikken
må påregne et underskud på Kulturpakkeforløbene,
da udgiften til lærerkræfterne vil være større end det
tilskud, der gives fra Kulturtjenestens side.
Culthus vil blive udfordret på medarbejdersiden i 2020,
da en fleksjobansat medarbejder ansat på 20 timer er
gået på pension 1. september 2019, og 2 fuldtidsansatte seniormedarbejdere fratræder i januar 2020. Alle
tre medarbejdere er ansat sådan, at Culthus ikke har
lønudgiften, og Culthus har dermed ikke mulighed for
at ansætte andre i stillingerne. Det vil få konsekvenser
i forhold til opfyldelse af de målaftaler, som Culthus
bidrager med, og målaftalerne må derfor justeres i
2020, såfremt der ikke findes andre løsninger.
Culthus har i 2019 haft en merudgift til cafèmedarbejdere til dækning af cafèvagter, fordi det ikke har
været muligt før 1. november 2019 at rekruttere en ny
volontør. Den volontør, som skulle have været her i ni
måneder, forlod Culthus efter 2 måneder, da vedkommende fik job.
Ungerådet i Guldborgsund
Ungerådet i Guldborgsund (GUR) har i 2019 etableret
sig i lokaler i Guldborg og gør et stort arbejde for at
udbrede kendskabet til rådets eksistens og arbejde.
Der er afholdt adskillige events og aktiviteter i GURS
eget regi, f.eks. ”Sommercamp 2019” i samarbejde
med Netværket af Ungeråd (NAU). Rådet vil deltage
i mange af Guldborgsund Kommunes andre events,
hvoraf bl.a. kan nævnes Kulturklashfestival, Study in
Nykøbing, Kulturnatten og Jul på Fabrikken. Culthus vil
fungere som sparrings– og samarbejdspartner og vil
fortsat stille lokaler til rådighed, når rådet har brug for
et sted for deres aktiviteter i Nykøbing.

I forbindelse med ombygningen på Kulturfabrikken
etableres et stort lokale til GUR, som rådet selv er
med til at finansiere.
Nykøbing F. Teater
Teatret er stadig aktivt med at udvikle på snorestræksystemet sammen med Contech, ligesom Teatret har
været med rundt på andre potentielle teatre for at
introducere det danske system. Det er i Nykøbing F.
Teaters interesse, at der bliver flere brugere, så systemet bliver ved med at udvikle sig.
Der er stadig en udfordring for teatret med at kunne
udskifte det tekniske udstyr. Teatret har hidtil været
afhængig af anlægsønsker for at kunne vedligeholde
teatrets tekniske udstyr. Det tekniske udstyr er en
væsentlig indtægtskilde for teatret, og det kræver derfor mulighed for successivt at kunne indkøbe nye og
tidssvarende modeller af udstyret. I forbindelse med
revykontrakten er det aftalt, at revyen kan købe/leje
teknisk udstyr for 0,100 mio. kr.
Som noget nyt har teatret i år søsat en Cristmas
Cabaret. Der skeles til andre kulturhuse, der har haft
stor succes med sådanne stort anlagte julefrokoster.
Det er Wallmans i København, der har været inspirationskilde, og salget sker i samarbejde med Nykøbing
F. Håndboldklub (NFH). NFH er skarpe på netværk og
markedsføring, og Teatret er gode til at lave produktionerne, så derfor er der indgået en samarbejdsaftale
med NFH. Det forventes på sigt at kunne bidrage positivt til teatrets økonomi.
Ventilationsanlægget på teatret er efterhånden udtjent, og det er ikke mere muligt at få reservedele,
ligesom IT-sikkerheden er en udfordring. Ventilationsanlægget kører på en gammel platform, som ikke
opdateres mere, men der arbejdes sammen med Siemens på en ny driftsaftale og en optimering af styringen og motorer, som skulle medvirke til at finansiere
renoveringen.
Nykøbing F. Teater afventer stadig en digital løsning,
som gør det muligt for borgere og publikum at se og
booke aktiviteter.
Kulturpuljen
Kulturpuljen har til formål at fremme kulturel udvikling
i kommunen gennem støtte af kulturprojekter, der lever op til indsatsområderne i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets strategi for 2019-2022. Dertil kommer
fokus på kulturaktiviteter, der understøtter turisme og
besøgstal i kommunen. Ansøgninger vurderes ud fra
udvalgets prioriteringsværktøj, inden de fremlægges
til politisk beslutning.
Teatret MASKEN
Guldborgsund Kommune har indgået en egnsteateraftale med MASKEN for perioden 2017-2020. Ultimo 2019
er arbejdet med en ny aftale for 2021-2024 påbegyndt
grundet tidsfrister fra Slots- og Kulturstyrelsen.
Ved budgetforliget for 2019-2022 er en tidligere udmøntet besparelse for 2017-2020 på 0,300 mio. kr. årligt til forbrugsafgifter tilbageført, således at teatret er
mindre udfordret på driftsudgifterne fra 2019 og frem.

Kulturregion Storstrøm
Kulturregion Storstrøm (Lolland, Guldborgsund,
Vordingborg, Faxe, Næstved og Stevns Kommuner)
har indgået en kulturaftale for perioden 2015-2018.
Formålet med kulturaftaler er med udgangspunkt i det
tværkommunale samarbejde at sætte fokus på kunstog kulturlivet i det pågældende område og sammen
højne kvaliteten af såvel etablerede som nye kulturtilbud og -institutioner. Samtidig fungerer en kulturaftale
som en samlet platform, hvorfra samarbejdet mellem
statslige og kommunale kulturinstanser kan udfolde
sig. Som følge af aftalen er etableret en række kulturprojekter i de deltagende kommuner. Guldborgsund
Kommune er med projektet Fælles-Skabt hjemsted for
udvikling af en regional platform for formidling, udvikling og samarbejde vedrørende kulturtilbud til børn og
unge.
Kulturministeren har tidligere bebudet nye vilkår
og rammer for kulturaftalerne, som endnu ikke er
fastlagt, hvorfor processen for en flerårig aftale er forsinket. Derfor fik kulturregionen forlænget aftale (og
de aktive projekter) et år (2019), så der blev skabt tid
til en gennemarbejdet proces frem mod en ny aftale i
2020. Der arbejdes pt. intensivt i kulturregionsamarbejdet på nye spor for en kommende aftale, som dog
forventes yderligere forsinket, da man stadig afventer
rammer og vilkår fra staten. Derfor er endnu en forlængelse i 2020 blevet en realitet.
Kulturtjenesten
Foreningen Kulturtjenesten er et samfinansieringsprojekt, som årligt modtager 0,340 mio. kr. i tilskud fra
deltagende kulturinstitutioner og aktører. Hertil kommer 50.000 kr. fra Skoletjenesten Sjælland, 40.000 kr.
fra den enkelte kommunes skoleområde, 40.000 kr.
fra den enkelte kommunes dagtilbudsområde og 0,140
mio. kr. fra den enkelte kommunes kulturområde.
Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget besluttede i
december 2016 at fortsætte engagementet i Kulturtjenesten for perioden 1. april 2017 – 31. marts 2020
inden for en årlig bevilling på 0,140 mio. kr. fra udvalgets budgetramme. Lolland Kommune deltager på lige
vilkår i samarbejdet, hvorimod Vordingborg Kommune
trådte ud af samarbejdet, da den hidtidige aftale udløb
i marts 2017. Selve administrationen vil fra 2020 ligge i
Guldborgsund Kommune.
Efter en evaluering af aktiviteter og besøgstal i Kulturtjenesten i 2018 er de to kommuner enedes om
en målrettet dannelsesindsats, der favner alle børn i
offentlige dagtilbud og skoler; den såkaldte Dannelsesrygsæk. Gennem foråret 2019 er der udviklet en
række lærings- og dannelsesforløb (kulturpakker), som
er effektueret fra august 2019. Alle årgange fra opstart
i dagtilbud til 9. klasse deltager i et årligt obligatorisk
forløb i en treårig prøveperiode, som afsluttes med en
evaluering, der forventes at vække national interesse.
Merudgiften for Guldborgsund Kommune i de tre år er
0,258 mio. kr. årligt, der i 2019 finansieres fra udvalgets budgetramme. Finansieringen for 2020-2021 tilrettelægges primo 2020 i samråd med Børn, Familie og
Uddannelsesudvalget/Center for Børn & Læring inden
for de eksisterende økonomiske rammer.
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BYG NIN G SM Æ S SIG E U DF O R DR IN G E R

Flere af de kommunalt ejede bygninger under politikområdet Kultur er en budgetmæssig udfordring, idet
der løbende er udgiftskrævende vedligehold af bygningernes tekniske installationer. Der arbejdes løbende
med en optimering af bygningsmassen.
B E SK R I V E L SE A F O MR Å DE T - T U R ISME

Turisme har stor betydning for Guldborgsund Kommune ikke mindst den såkaldte ”lille turisme”, da kommunen er præget af mange, mindre aktører. Strategiske
prioriteringer tages med udgangspunkt i indsatsområderne i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets strategi
for 2019-2022.
Siden januar 2019 deles turismefremmeopgaven på
Lolland-Falster mellem det nye destinationsselskab
Visit Lolland-Falster A/S (VLF) og de to kommuner.
Mere specifikt varetager VLF markedsføring, herunder
drift af visitlolland-falster.dk, samt den strategiske
turismefremmeindsats, såsom tiltrækning af investeringer og øgning af overnatningskapaciteten. 2019 var
et overgangsår, således at VLF først ville være fuldt
funktionsdygtigt pr. januar 2020 med færdig strategi
mm. Pr. 1. januar 2020 overtager VLF driften af de
kommunale turistkontorer, hvis aftaler udløb med udgangen af 2019 og hermed også den afsatte økonomi
som for Guldborgsunds vedkommende er ca. 1 mio.
kr. årligt. I 2020 drives de eksisterende turistkontorer
forventeligt videre på nuværende vilkår gældende for
hele Lolland-Falster, hvorefter økonomi og drift i 2021
og frem fastlægges efter politisk beslutning.
I forbindelse med budgetforhandlingerne for 20192022 blev der bevilget midler til finansiering af en
kommunal turistkoordinator/oplevelseskonsulent fra
2019 og frem. Konsulenten bistår de små og frivilligt drevne aktører med events og aktiviteter, der kan
fremme turismen og fællesskabet om denne i kommunen.
Turismepuljen
Turismepuljen har til formål at fremme udvikling af
turismen i kommunen gennem støtte af projekter og
events, der lever op til indsatsområderne i Kultur,
Fritid og Bosætningsudvalgets strategi for 2019-2022.
Ansøgninger vurderes ud fra udvalgets prioriteringsværktøj, inden de fremlægges til politisk beslutning.
Modtagelsesapparat
Der er to turistkontorer i hhv. Marielyst og Nykøbing;
en opgave der har været i udbud. I Nykøbing drives
turistkontoret af (og på) Museum Lolland-Falster og i
Marielyst har Sydfalster Turist- og Erhvervsforening
(STEF) etableret et turistkontor centralt på Marielyst
Torv. Der er indgået driftsaftaler for begge kontorer
i årene 2018-2019. De to turistkontorer er suppleret
med fire infocafeer, som drives af frivillige foreninger med et økonomisk tilskud fra kommunen. De fire
infocafeer er i Nysted, Sakskøbing, Stubbekøbing og
Gedser. Driftsaftalerne med de fire infocaféer udløb
med udgangen af 2019. Det gælder for både turistkontorer og infocaféer, at driften af dem overgår til VLF pr.
1. januar 2020, jf. ovenfor.
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Ud over turistkontorer og infocaféer drives et mobilt
turistkontor, turistbilen, der fortsat er meget anvendt
i forbindelse med fremstød på Lolland-Falster og i
særdeleshed uden for landsdelen. Turistbilen har flere
gange været i Tyskland ved større arrangementer,
hvor man får markedsført Guldborgsund Kommune.
Kommunen ejer bilen og betaler for forsikring og vedligeholdelse af bilen samt står for det praktiske med
bookning mm. Aktørerne giver et mindre beløb pr. dag
for at leje bilen, og intentionen er, at regnskabet skal
balancere. Bilen har dog hidtil været en udgift for kommunen, men er en hjælp for de mindre aktører.
C E N T R A L E U DF O R DR IN G E R O G T ILTAG

En af de centrale udfordringer er at få en bedre udnyttelse af kapaciteten uden for højsæsonen. Der arbejdes derfor på at forlænge sæsonen ved at bakke op
om forskellige aktiviteter/events som f.eks. Sydhavsøernes Frugtfestival, Vegvisir Race, Gadeteaterfestival
og Lys over Lolland. I det hele taget er der sat fokus
på betydningen af events.
I forhold til at øge antallet af turister, øge omsætningen og jobskabelse i erhvervet, arbejdes der fortsat
med udvikling af service og områdets attraktivitet.
B E SK R I V E L SE A F O MR Å DE T - B OS Æ T NIN G

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget har et skarpt og
tværgående fokus på at fremme bosætning i Guldborgsund Kommune. Bosætning skal i denne forbindelse forstås som både tiltrækning af nye borgere og
fastholdelse af eksisterende borgere.
For at understøtte fokus på bosætning i kommunen godkendte Byrådet i marts 2015 en tværgående
Bosætningsstrategi 2015-2019 med bidrag fra alle
stående udvalg og fra borgere, foreninger, virksomheder og øvrige interessenter. Strategien har siden været
strategisk ophæng for en række bosætningsmæssige
indsatser under Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget,
herunder to årlige velkomstarrangementer for alle nytilflyttede borgere i kommunen, rekrutteringsindsatser
i forbindelse med kommende statslige arbejdspladser,
udvikling af standardiserede velkomstmaterialer rettet
imod offentligheden, deltagelse i en lang række events
mv.
Bosætningsstrategien blev revideret i 2017 for at sikre
overensstemmelse mellem fokusområder og de politisk
definerede pejlemærker i udvalgsstrategier, Kommuneplanstrategi mv. Byrådet godkendte således i oktober
2017 den reviderede strategi efter forudgående høring
i alle fagudvalgene. Bosætningsstrategien skal i 2020
erstattes af en ny Bosætningsstrategi, der matcher og
understøtter Planstrategi 2018, de nye udvalgsstrategier fra 2019 samt ny kommuneplan, der blev vedtaget
i 2019.
Til målopfyldelse af Bosætningsstrategien er der afsat
2 mio. kr. årligt til en Bosætningspulje, der kan søges
af både interne og eksterne aktører. Puljen søges via
Tilskuds- og Foreningsportalen på kommunens hjemmeside.

Den 1. februar 2017 ansatte kommunen en bosætningskoordinator, der både arbejder med tiltrækning
og fastholdelse af borgere i kommunen. Det foregår både ved ”håndholdt” bistand til tilflyttere, der
søger job og bolig, samt understøttelse af initiativer
i lokalsamfundene, servicering af statsligt udflyttede arbejdspladser og ikke mindst udviklingen af
bosætningskonceptet ”Vores Guldborgsund”. Senest
er bosætningskoordinatoren blevet involveret i uddannelsesområdet, hvor der satses på at tiltrække flere
studerende til Nykøbing bl.a. ved at give boliggaranti i
den første periode og fremme fællesskaber og deltagelse i foreningslivet ved særlige velkomstaktiviteter. I
budgetforhandlingerne for 2019-2022 blev der bevilliget 0,800 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til hhv. løn
og aktiviteter målrettet bosætningsindsatser.
C E N T R A L E U DF O R DR IN G E R O G T ILTAG

Demografisk udvikling
Ultimo 2019 er arbejdet med en ny Bosætningsstrategi
påbegyndt, herunder plan og proces for udvikling. Der
tilrettelægges en samskabelsesproces, hvor relevante
aktører internt såvel som eksternt i kommunen inddrages i at formulere den nye bosætningsstrategi med
arbejdstitlen ”En del af fællesskabet”.

M A DE N S F O L K E M Ø DE 2019
F OTO: L E IF L A R SE N
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POLITIKOMR ÅDE: FRITID
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)

Regnskab
2018

Udgifter

Budget
2019

Budget
2020

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

54.776

62.648

67.612

63.499

63.574

63.430

-10.385

-15.594

-16.174

-16.374

-16.374

-16.374

Nettodriftsbevilling

44.391

47.054

51.438

47.125

47.200

47.056

Heraf lønsum

18.616

18.736

19.448

19.448

19.448

19.448

Indtægter

B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet.
S TAT US PÅ T IDL IG E R E DE M O G R A F I- O G
B E SPA R E L SE SK R AV

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2019 og efterfølgende år.
FRITIDSOMRÅDET - GENERELT
De bærerende elementer på Fritidsområdet er:
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets strategi, der,
sammen med Folkeoplysningspolitikken, Idrætspolitikken, Facilitetsstrategien og Visionskommuneprojektet
”Bevæg dig for livet” alle spiller ind i Guldborgsund
Kommunes kerneopgave: ”Vi skal styrke borgernes
mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante
fællesskaber”.
Fritidsområdet bidrager primært til følgende af
de tværpolitiske mål
•
•
•
•
•

At Nykøbing er en stærk hovedby
At vore landdistrikter er attraktive
At flere lever et sundere liv
Mangfoldige fællesskaber
At talent og potentiale udvikles

gennem Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets
strategiske målsætninger om
• At idræt og bevægelse er en mulighed for alle:
• Ved at indgå i samarbejdet med DGI og DIF om
”Bevæg dig for livet”.
• Ved at tilbyde de ”rigtige” faciliteter.
• Ved at understøtte det frivillige foreningsliv.
• Ved at understøtte talentudvikling og eliteudøvere.
• Dannelsesanledning for alle:
• Ved at understøtte de frivillige foreningers indsats med at få medlemmer til at indgå i fællesskaber.
• Ved at tilbyde lederuddannelse til frivillige foreninger
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• At landdistrikterne prioriteres og udvikles:
• Ved at sikre, at de nødvendige faciliteter er tilstede i lokaleområderne.
• Ved at understøtte frivillige foreninger i lokalområderne.
Understøttet af Idrætspolitikkens indsatsområder
• Breddeidræt og motion for alle, uanset alder.
• Vi udvikler vores potentiale af talenter og eliteudøvere.
• Vi skaber rammerne og faciliteter for idrætten.
• Idrætten sætter Guldborgsund Kommune på landkortet
Samt facilitetsstrategiens indsatsområder
• Etablering, drift og organisering af idrætsfaciliteterne.
• Adgang til og brug af idrætsfaciliteterne.
• Kvaliteten af kommunens idrætsfaciliteter.
• Synliggørelse og formidling af idrætsfaciliteternes
aktivitetsmuligheder.
Området omfatter:
Tilskud og udlån af lokaler til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven, herunder:
•
•
•
•

Lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler
Aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år
Puljer til ekstraordinære materialer, uddannelse
Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)

Tilskudspuljer uden for Folkeoplysningsloven,
herunder:
•
•
•
•
•
•

Aktiv Sommer
Paraplyorganisationer
Skole/institutions- og foreningssamarbejde
Store legedage
Bevæg dig for livet
Outdoor-puljen (forventes klar ultimo 2019)

Drift af indendørs faciliteter og idrætsanlæg,
herunder:
• Driftstilskud til selvejende haller, herunder
• 8 selvejende institutioner med i alt 10 almindelige haller (Eskilstrup Hallen og Sakskøbing
Sportscenter har 2 haller) og 2 halve haller
(Nysted Sportscenter og Nordfalster Idræts- og
Kulturcenter)
• Driftstilskud til indendørs tennisfaciliteter, herunder:
• 1 tenniscenter i Nykøbing F
• Driftstilskud til indendørs svømmecentre, herunder:
• 1 svømmecenter i Sakskøbing
• Udlån af kommunale lokaler til foreninger
Drift og vedligeholdelse af udendørs faciliteter
og idrætsanlæg:
• Drift og vedligeholdelse af græs- og kunstgræs fodboldbaner
• Nykøbing F. Idrætspark
• Græsbaner: 64 - 11-mands, 5 - 8-mands og 10 5-mands
• Kunstgræsbaner: 3 - 11-mands, 1 - 8-mands og
3 - 5-mands
• Driftstilskud til udendørs tennisfaciliteter, herunder:
• 8 tenniscentre
• Udendørs svømmefaciliteter, herunder:
• 1 udendørs svømmebad i Nysted
• Rekreative områder, herunder:
• Evigheden i Nykøbing F.
• Bavnehøj på Nordfalster
• Udlån af kommunale udendørsfaciliteter til foreninger
Andre aktiviteter:
• Uddannelse af frivillige ledere
• Afholdelse af Prisfest og Foreningernes dag
• Temamøder for foreninger
• Uddannelsesforløb
• Øvrige aktiviteter (DM i Cykling, The Color Run etc.)
Myndighedsområder:
• Folkeoplysningsloven
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Ø KO N O MI

F R I T IDS O MR Å DE T
Ø KO N O MI (1.000 K R.)

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

Udgifter

38.056

40.765

41.508

40.895

40.970

40.826

Indtægter

-3.136

-4.860

-5.181

-5.381

-5.381

-5.381

Nettodriftsbevilling

34.920

35.905

36.327

35.514

35.589

35.445

C E N T R A L E U DF O R DR IN G E R O G T ILTAG

Ny Folkeoplysningspolitik
En ny Folkeoplysningspolitik er sendt i høring og forventes vedtaget i 2019. Den skal danne rammerne om
at opfylde de strategiske mål i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets strategi samt understøtte målene i
”Bevæg dig for livet”-satsningen.
Folkeoplysningspolitikken indeholder 4 specifikke overordnede indsatsområder:
•
•
•
•

Tilbud gennem hele livet og for mange målgrupper
Foreningerne rækker ud til omverdenen
Gode mødesteder for aktive borgere
Stærke foreninger med mange tilbud

Folkeoplysningens målsætning er, på baggrund af
målene i ”Bevæg dig for livet”, at få flere borgere til at
være aktive, og at flere er aktive i en forening.
Intentionen med Folkeoplysningspolitikken er desuden
at understøtte de frivillige foreninger i deres arbejde,
f.eks. ved at understøtte foreningerne økonomisk, tilbyde de rette faciliteter og gøre det nemmere at være
forening i Guldborgsund Kommune.
Den demografiske udvikling
Der forventes et stabilt antal foreninger og et stigende
medlemstal i foreninger registreret i Guldborgsund
Kommune i takt med, at målene i projekt ”Bevæg dig
for livet” opfyldes. Demografien peger fortsat i retning
af, at der bliver flere ældre og færre yngre medlemmer
i de kommende år, hvilket forventes at ændre brugsmønstret i foreningslivet og krav til bl.a. faciliteter,
forventning til økonomisk fordeling etc.
Bevæg dig for livet
Samarbejdet mellem Guldborgsund Kommune og DGI/
DIF om projekt ”Bevæg dig for livet” er nu godt i gang
og fortsættes ind i 2020. Effekten af tiltag under projektet forventes at kunne ses på antallet af personer,
der dyrker motion, og antallet af medlemmer i foreningerne i de kommende år.
Gennemgang af administrative krav og processer
samt tilskudspuljer
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på muligheden for at forsimple processer og krav til foreninger
samt de tilskudsmuligheder, der er på fritidsområdet,
med det mål, at de administrative opgaver for foreningerne og administrationen reduceres. Det forventes,
at eventuelle tiltag og tilpasninger kan træde i kraft i
forbindelse med tilskudsåret 2021.
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Digitalisering
Der blev i forbindelse med budget 2019 afsat midler til
at synkronisere medlemsoplysninger fra Det Centrale
Foreningsregister (CFR) i Tilskuds- og foreningsportalen. CFR har efterfølgende ændret opdeling af årgange
for medlemmer, hvilket har haft betydning for den
planlagte implementering af integrationen. Ændringen
har væsentlig betydning i Tilskuds- og foreningsportalen, hvilket betyder, at implementeringen først kan ske
i 2020 med virkning fra indberetningsåret 2021.
Nykøbing F. Idrætspark
I forbindelse med, at Divisionsforeningen og DBU i
2019 har skærpet kravene til fodboldklubber, der spiller i 1. division og Superligaen, herunder stadionkrav,
er der iværksat tiltag, der skal belyse konsekvensen
for fremover at afvikle kampe på dette niveau i Nykøbing F. Idrætspark. Arbejdet forventes igangsat primo
2020 og kan eventuel få afsmittende effekt på budget
2020 og frem. Etablering af ny stadionbelysning er
iværksat november 2019, og der iværksættes arbejde
omkring en helhedsplan for Nykøbing F. Idrætspark
ultimo 2019/primo 2020. Arbejdet med helhedsplanen
bør samtænkes med etablering af ny multihal i Nykøbing F.
Guldborgsund Hallerne, som består af følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nykøbing F. Hallen bestående af i alt 3 haller
Ejegod Hallen
Væggerløse Hallen
Horbelev Hallen
Horreby Hallen
Stubbekøbing Hallen
Gedser Idræts- og Medborgerhus
Gedser Marinestation (Kultur og Turisme)
Svømmecenter Falster
Nordfalster Svømmecenter

Der er på nuværende tidspunkt ansat i alt 62 personer
i Guldborgsund Hallerne (GBS-Hallerne), svarende til
ca. 31 årsværk. Til og med udgangen af 2018 havde
GBS-Hallerne 34 fastansatte og 28 timelønnede medarbejdere tilknyttet GBS-Hallerne. Et opmærksomhedspunkt i FOA’s overenskomst ift. regler om timelønnede og fast vagtplan resulterede i en omlægning
af 28 timelønsstillinger til 28 faste deltidsstillinger. En
ændring som er forhandlet mellem GBS-Hallerne, FOA
og Guldborgsund Kommunes HR-afdeling. De 28 stillinger medfører naturligvis en økonomisk belastning,
idet ansættelsesforholdet sikrer løn under sygdom,
personalerelaterede forsikringer og lignende.
GBS-Hallerne har desuden en samarbejdsaftale med
Jobcentret vedrørende et beskæftigelsesprojekt, som
dagligt er en vigtigt medspiller for at sikre driften.

Ø KO N O MI

G U L DB O RG SU NDH A L L E R NE S
Ø KO N O MI (1.000 K R.)
Udgifter
Indtægter
Nettodriftsbevilling

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

16.720

21.883

26.104

22.604

22.604

22.604

-7.249

-10.734

-10.993

-10.993

-10.993

-10.993

9.471

11.149

15.111

11.611

11.611

11.611

C E N T R A L E U DF O R DR IN G E R O G T ILTAG

Renovering, opgradering og udvikling af Guldborgsund Hallerne
I målet om at understøtte ”Det rige hverdagsliv” er ét
af GBS-Hallernes absolut vigtigste fokusområder fortsat at renovere, opgradere og udvikle bygningsmassen. Mange af idrætshallerne er fra 1970’erne, og ved
disse hallers opførelse var det vigtigste at få et sted,
hvor man kunne dyrke idræt. I 2020 er verden forandret, og der er langt større udfordringer end blot at
give ly til de traditionelle idrætsgrene. Ud over renovering af halgulve, svømmehaller, omklædningsfaciliteter og toiletter, så er der i dag helt specielle krav og
ønsker til handicapvenlige forhold, lysoptimering, ventilation, AV-udstyr, trådløst internet, nøglebriksystemer og andre tekniske foranstaltninger. Samtidig er
der øget fokus på indsatser omkring energibesparende
foranstaltning og bæredygtighed. GBS-Hallerne har
både på anlægs- og driftssiden taget hul på en stor del
af renovering- og opgraderingsarbejdet. Indsatser ift.
renovering, opgradering og udvikling forbliver en vigtig brik i årene fremover i målet om at sikre attraktive
idrætsfaciliteter både i Nykøbing F. som hovedby, men
absolut også i landdistrikterne.
Udmøntning af budgetaftale 2020-2023
I budget 2020 er det muligt for GBS-Hallerne at tage
hul på næste etape af renovering, opgradering og
udvikling af både de Våde og Tørre haller, idet der er
afsat 3,500 mio. kr. til formålet. Det skal dog nævnes,
at projekterne ikke kan udføres over et år, og GBSHallerne vil derfor planlægge renoveringen over de
næste par år.
Igangsætte handlinger, der fokuserer på at øge
Guldborgsund Hallernes benyttelse
GBS-Hallerne har naturligvis en stor rolle i Guldborgsund Kommunes ambition for idrætsområdet, hvor
mindst 75 procent af borgerne i Guldborgsund Kommune i 2025 er idrætsaktive. Visionstankegangen
koblet op mod idrætspolitikken og facilitetsstrategien
giver et tydeligt billede af, at der skal igangsættes
nogle indsatser for at nå dette mål. GBS-Hallernes
mulighed for bidrage er bl.a. at sikre fornuftige rammer for brugerne af hallerne, som nævnt ovenfor. Men
det er også vigtigt at se kritisk på, hvordan man, som
samlet idrætsanlæg, kan tilbyde synlighed og tilgængelighed ift. ubenyttet halkapacitet/ledige tider.
Ledige tider (synlighed og tilgængelighed)
I nogle af GBS-Hallernes idrætsanlæg er halkapaciteten ikke optimalt udnyttet, og dette bør med fordel

vendes til en positiv udfordring, som følger visionstankegangen om flere aktive borgere og fællesskaber.
I 2020 vil GBS-Hallerne, i samarbejde med BRNDbookingsystem, sætte fokus på ledig halkapacitet i
GBS-Hallerne, pakke dem ind i aktivitetspakker, og
sælge/tilbyde dem online til borgere, turister, selvorganiserede grupper osv.
Konceptet ”ledige tider” har været en succes i andre
halkomplekser i Danmark og har samtidig været med
til at skabe en større interesse for sporten i lokalområdet. Opgaven for GBS-Hallerne består i at forme
rammen, men tilbuddet tænkes at være ideelt til dem,
der har svært ved at få fast tid til holdsport og gerne
vil dyrke idræt med familie og venner. Det kunne også
tænkes, som et koncept for teambuilding, træningslejre, polterabend, venindesvømning, familiearrangementer osv. Når rammerne og tilgængeligheden er formet,
så er opgaven at få dem kommunikeret ud på diverse
platforme og sociale medier, så også synligheden er på
plads.
Guldborgsund Hallernes kontaktråd
GBS-Hallernes kontaktråd vil være en vigtig samarbejdspartner, der vil fungere som hørings-, sparrings-,
og udviklingsorgan. Den nye kontaktrådsstruktur er
kommet godt fra start, og områderne, som omfatter
4 enkeltstående råd samt et fællesråd, er godt i gang
med at forme rammerne for det fremtidige samarbejde. Kontaktrådene vil være med til at sikre kvalificeringen af renovering, opgradering og udvikling af
GBS-Hallerne.
Digitale platforme
Som led i visionstanken og ønsket om at gøre flere
borgere sunde og fysisk aktive har GBS-Hallerne en
platform, som kan være med til at understøtte målet.
De digitale pyloner samt skærmene i Nykøbing F. Hallen og Svømmecenter Falster er potentielle kilder til
oplysning om tilbud og indsatser, som vil komme til
gavn for Guldborgsund Kommunes borgere. I forvejen
kører der en masse reklame for kommunens tilbud og
herligheder både inden for turisme, kultur og fritid,
men der vil også være en stigende efterspørgsel for
det private/kommercielle marked. Det vil være vigtigt,
at begge dele kan gå hånd i hånd i forhold til sikring af
indtægter til dækning af GBS-Hallernes udgifter til de
digitale platforme.
GBS-Hallerne har opsat infoskærme i alle haller/
svømmehaller, hvor foreningerne har mulighed for at
synliggøre deres aktiviteter og arrangementer. Der
arbejdes løbende med udvikling og optimering af de di-
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gitale platforme med det formål at skabe endnu mere
synlighed omkring ledige tider, aktiviteter/events og
naturligvis reklame for de mange muligheder, der er i
GBS-Hallerne og Guldborgsund Kommune.
Tilskud til større idrætsarrangementer
Primo 2017 blev der præsenteret en ny pakkeløsning i Guldborgsund Kommune, der gør det muligt
for foreninger at afholde større idrætsbegivenheder i
GBS-Hallerne uden større økonomiske udfordringer i
forhold til leje af haller, tilkøb samt reklame for arrangementet. Pakkeløsningerne har været og er fortsat en
succes og siden dens introduktion, har der i alt været
afholdt 16 større idrætsarrangementer betalt af puljen.
Heraf kan bl.a. nævnes MMA-Galla, DM i svømning, VM
i boksning, DM i dans og Thor Masters. Ordningen går
fint i tråd med fokusset på øget turisme, udvikling af
talenter, bosætning, stærke fælleskaber og ikke mindst
eliteidrætten, som sætter Guldborgsund Kommune
på landkortet med Nykøbing F. i front som en stærk
hovedby.
Kapacitetsudfordringer i Nykøbing F. Hallen
afløses af multihal
Med beslutningen om opførsel af en ny multihal ved
Nykøbing F. Hallen bør GBS-Hallerne kunne imødekomme den efterspørgsel, der er for ekstra halkapacitet fra flere uddannelsesinstitutioner og foreninger og
dermed reducere antallet af aflyste haltimer. Den nye
multihal vil også tilgodese Nykøbing F. Håndboldklubs
ønske om fremover at kunne afvikle hjemmekampene i
europæisk sammenhæng i Nykøbing F.
Adgangen til halfaciliteter er desuden en vigtig bosætningsfaktor, der har betydning for det gode hverdagsliv
og dermed fastholdelse og tiltrækning af borgere. En
ny multihal kan desuden anvendes til koncerter og
konferencer og også i den sammenhæng blive et stort
aktiv for Guldborgsund Kommune.
Driftsøkonomien, indtægtsforventninger osv. i forbindelse med multihallen er endnu ikke klarlagt. GBS-Hallerne har estimeret et årligt driftsbudget på 2 mio. kr.
ved ibrugtagelse af multihallen, som forventes færdig
primo 2022.
Arrangementer, besøgstal og indtægter
GBS-Hallerne oplever en forholdsvis stabil efterspørgsel på de 2 Svømmecentre og Nykøbing F. Hallerne.
Svømmecenter Falster, Nordfalster Svømmecenter og
Nykøbing F. Hallen står samlet for en årlig indtjening
på ca. 7,6 mio. kr. Hertil kommer interne indtægter fra
skoler, foreninger og andre kommunale institutioner på
ca. 6 mio. kr.
Balancen i arrangementer, besøgstal og dermed
indtægterne er en forudsætning for at opretholde en
sund og stabil økonomi i GBS-Hallerne. Der foretages
derfor løbende risikovurderinger ift. nedgang, og der
igangsættes nye tiltag og reklameindsatser på diverse
medier for at sikre synlighed af GBS-Hallernes tilbud.
Det er fortsat uklart, hvad der er af forventninger til
indtægtsgenerering med etablering af den nye multihal, hvilket skal drøftes i tæt samarbejde med GBSHallerne og kontaktrådene.

LYS OV E R LO L L A ND 2019

F OTO: G UL DB ORG SUND KOMMUNE
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POLITIKOMR ÅDE: KFB - ADMINISTR ATION
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)
Udgifter

Regnskab
2018

Budget
2020

Budget
2019

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

28.376

27.581

30.405

30.405

30.105

29.848

-840

-146

-150

-150

-150

-150

Nettodriftsbevilling

27.536

27.435

30.255

30.255

29.955

29.698

Heraf lønsum

26.089

25.725

28.492

28.492

28.192

27.935

Indtægter

B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet.
S TAT US PÅ T IDL IG E R E DE M O G R A F I- O G
B E SPA R E L SE SK R AV

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2019, budget 2020 og efterfølgende år.
C E N T E R F O R B O RG E R & B R A NDIN G – A DMINIS T R AT IO N

Beskrivelse af området
1.000 K R.

2020

Center for Borger & Branding

30.255

2021

30.255

2022

29.955

2023

29.698

Center for Borger & Branding omfatter Borgerservice
(45 PE), Centerledelse (1 PE), Fællesudgifter, Team
Kultur, Turisme & Bosætning (KTB) (11 PE), Team Fritid
(6 PE), Visionskommunekoordinator (1 PE) og fra medio 2019 også en Kulturtjenestekoordinator (1 PE).
Borgerservice indeholder budget til løn, uddannelse,
personalerelaterede forsikringer, øvrige personaleudgifter, administrationsudgifter, møder, IT, inventar, udgifter og indtægter til opgaverne: vielser, inddrivelse af
ejendomsskat mm samt folkeregister og sygesikring.
Centerledelse og fællesudgifter indeholder budget til
løn, uddannelse, øvrige personaleudgifter, administrationsudgifter, møder og IT.
Administration Team i Borger & Branding, Team KTB
og Team Fritid indeholder budget til løn, personalerelaterede forsikringer og øvrige personaleudgifter.
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UDFORDRINGER OG TILTAG
Rådhuset:
Som følge af, at Guldborgsund Kommune har overtaget
formandsskabet i Kulturregion Storstrøm i 2018, er det
aftalt, at sekretariatet for kulturregionen (1 PE) er flyttet til rådhuset (Center for Borger & Branding Parkvej)
pr. 1. januar 2019. Det indebærer en sekretariatsudgift
på op til 0,130 mio. kr. årligt, som findes i eget budget
(udover årligt medlemskab af kulturregionen). Tallet
forventes at blive lavere pga. omdisponering inden for
Kulturregionens budget, således at resten afholdes fra
konto 6 og/eller midler afsat til kulturområdet (overført
fra 2018). Kulturaftalen er endnu engang forlænget et
år (2020), og der er afsat det hidtidige beløb til kulturregionsamarbejdet i 2020 og frem. Formandsskabet vil
skifte kommune fra 2020. Skiftet sker til Faxe Kommune.
Medio 2019 overtog Guldborgsund værtsskabet for
Kulturtjenesten fra Lolland Kommune og dermed ansættelsesforholdet for den ansatte koordinator. Det får
dog ikke nogen økonomisk betydning, da de to kommuner stadig betaler ligeligt for tjenesten (finansieret
af hhv. kultur- og børneområdet fra begge kommuner).
Borgerservice:
Borgerservice beskæftiger 45 medarbejdere (heraf 5
flexjobbere og 1 seniorjobber), der varetager ekspedition af borgere telefonisk og personligt samt sagsbehandler på følgende myndighedsområder:
• Folkeregister
• Sygesikring
• Opkrævning af kommunale fordringer inkl. inddrivelse af ejendomsskat mm.
• Helhedskontrol af, at borgere ikke modtager ydelser,
de ikke er berettiget til
• Administration af svage pensionisters økonomi (ca.
300 sager)
• Boliglån
• Personligt tillæg
• Udvidet helbredstillæg til tandbehandling, fodbehandling og briller
• Aktindsigt
• Mellemkommunale forhold
• Vielser
Personlig ekspedition foregår i Borgerservice i Nykøbing F. mandag og tirsdag fra kl. 10-15, torsdag fra kl.
10-18 og fredag fra kl. 10-13. I Borgerservice i Nr. Alslev foregår personlig ekspedition via skærm i samme
tidsrum. Borgerservice i Nysted har åbent mandage
fra 10-14, Stubbekøbing har åbent tirsdage fra 10-14,
og Sakskøbing har åbent torsdage fra 10-14. Borgerservice i Væggerløse er pr. 1. januar 2019 ændret fra
fjernbetjent Borgerservice til personlig ekspedition om
torsdagen mod tidsbestilling. Telefonisk kan borgerne
hjælpes med digital guidening og med straks afklaring på de områder, som hører under Borgerservice,
og som ikke kræver sagsbehandler. Telefontiden er
mandag til onsdag 9-15, torsdag 9-17 og fredag 9-12.
Endelig bemander Borgerservice (Informationen) på
Parkvej mandag-onsdag fra 8-15, torsdag fra 8-17 og
fredag fra 8-12.
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Fra 1. april 2019 blev jobcentrets callcenter overflyttet til Borgerservice med en medarbejder, og samtidig
blev Borgerservices callcenter udvidet med yderligere
en medarbejder – begge medarbejdere fra 2019 og
frem.
I henhold til Lov- og Cirkulæreprogrammet 2019 -2023
på Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets område er
budget 2020 og frem nedskrevet med 40.000 kr. som
følge af ændringer af lov om ægteskabsindgåelse og
opløsning og udlændingeloven (Forbud mod proformaægteskab og Nationalt ID-centers rolle og funktioner
m.v.)
Efter lovforslagets vedtagelse flyttes prøvelsen af ægteskabsbetingelser for udenlandske par – hvor begge
parter ikke er danske eller nordiske statsborgere eller
har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark eller
ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EUreglerne – fra kommunen til en specialiseret national
enhed.
Budgettet er tillagt 0,750 mio. kr. til opnormering af
Kontrolgruppen med 1 ½ årsværk. Nyansættelserne
forventes at ske 1. januar 2020.
Borgerservice har meget fokus på projekter om borgernær Borgerservice uden for borgerservices faste
lokaler samt kommunikation, så borgerne i højere grad
selv mestrer henvendelsen til det offentlige ved at
finde og forstå informationer fra kommunen og
benytte de digitale løsninger.
Trods stor indsats for at flytte borgerne fra den dyre
personlige henvendelseskanal til den telefoniske kanal,
er det kun i mindre omfang lykkedes. Borgerne kommer fortsat personligt i Borgerservice i Nykøbing og
i de decentrale centre. For at tilgodese borgere, som
ønsker at planlægge deres besøg i Borgerservice og
undgå kø, er der mulighed for at bestille tid for henvendelser på pas og kørekort. Da der ofte er mange
borgere, der møder op i Borgerservice i starten af
åbningstiderne, og det især på de decentrale centre
giver venteproblemer, arbejdes der på at udbrede de
gode erfaringer om tidsbestilling fra Væggerløse på
enkelte af de decentrale borgerservicecentre. Formålet
er at fordele henvendelserne mere over åbningstiden
og sikre, at de henvendelser, som kan ekspederes via
callcentret, bliver det.
For at opnå den effektiviseringsgevinst, som implementering af obligatorisk selvbetjening forudsætter,
kræves det, at borgerne teknisk set kan finde, bruge
og bruger løsningen. Samtidig er det vigtigt, at kommunens ansatte i alle områder har fornøden viden og
motiverer borgerne til at benytte selvbetjeningsløsninger. I Borgerservice arbejdes der løbende sammen
med kommunikationsafdelingen om at forbedre den
kommunale hjemmeside, så de digitale løsninger og
information til borgerne er lettere at finde.
Endelig har Borgerservice fokus på at forbedre
arbejdsgange i kommunens forskellige områder og
stille krav til de digitale løsninger, så anvendelse af de
digitale løsninger teknisk er muligt for borgeren, og at

medarbejderne i Borgerservice er klædt på til rådgivningen. Dette er for flere løsninger en udfordring. Et
nyt arbejdsværktøj for medarbejderne er netop taget i
brug. Selvbetjening.nu hjælper medarbejderne med et
sandkassemiljø over alle obligatorisk digitale løsninger, digitale vejledninger og interne arbejdsgange. Da
Borgerservice pt. er i gang med at skulle oplære flere
nye medarbejdere, er værktøjet medvirkende til, at de
nye medarbejdere får et vidensstøttesystem, som gør
oplæringen lettere og hurtigere sikrer, at de nye medarbejdere kan indgå i ekspedition i front og Callcenter.
Borgerservice har fortsat mange henvendelser fra
borgere, der ikke kan betjene sig digitalt, og som ikke
længere har mulighed for selv at sende et manuelt
ansøgningsskema frem til f.eks. Udbetaling Danmark.
I dag skal borgeren møde op i Borgerservice for at
søge om undtagelse fra at benytte den digitale løsning
og for hvert sagsområde skal Borgerservice sende et
manuelt advis til Udbetaling Danmark om, at borgeren skal undtages den digitale løsning. Borgerservice
skal herefter udlevere et manuelt skema til borgeren
og hjælpe med at udfylde dette. Denne ændring har
for Borgerservice betydet en øget mængde personlige
henvendelser af borgere, som tidligere selv har kunnet
kontakte Udbetaling Danmark telefonisk.
Med SKAT’s beslutning om at stoppe med automatisk
inddrivelse af krav arbejder Borgerservice nu med
indsatser, som kan sikre, at kommunen på anden vis
kan få skyldige beløb indbetalt, ligesom der arbejdes
på, hvordan gælden til kommunen kan sænkes. Fra
januar 2017 har kommunen været bemyndiget til selv
at foretage inddrivelse af skyldig ejendomsskat og har
stor fokus på indsatsen. Med regeringens boligpakke
forventes indsatsen at bortfalde igen ved udgangen af
2020, da ejendomsskat bliver en del af forskudsregistreringen. De nærmere retningslinjer og konsekvenser kendes endnu ikke.
Antallet af svage pensionister, som ikke selv er i stand
til at varetage sine økonomiske forhold, er fortsat stigende og omfatter nu godt 300 sager, som varetages
af administrationsteamets 3 medarbejdere. Antallet af
sager forventes fortsat stigende, også som følge af, at
flere borgere ikke længere er berettiget til §85 støttetimer og derfor overladt til Borgerservice.
Med vedtagelse af Bandepakke III har kontrolgruppen
fået et nyt indsatsområde. Der er i kommunen nedsat
en styregruppe og en arbejdsgruppe, og arbejdsgangsbeskrivelser er ved at være færdiggjort og meldt
ud i kommunens centre. Arbejdet er tidskrævende og
handlinger skal ske hurtigt. Rundturen rundt i centrene
har endvidere affødt en opmærksomhed på kontrol
generel set. Det har givet mange nye undringer/anmeldelser om snyd fra interne afdelinger i kommunen.
Da afdelingen alene er bemandet med to medarbejdere, har det været nødvendigt at prioritere i afdelingens
opgaver, så der er ressourcer til den nye lovbefalende
opgave.
F OTO: K L
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TEKNIK, MILJØ OG
EJENDOMSUDVALG
TME-UDVALG
INDLEDNING

Ved udvalgsformand Peter Bring-Larsen
Guldborgsund Kommune arbejder ud fra kerneopgaven. ”Vi skal styrke borgernes muligheder for at
mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne
sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.”
Udvalget fokuserer på at skabe optimale fysiske rammer for såvel borgere som erhvervsliv, med udgangspunkt i den attraktive placering kommunen har med
nærhed til skov og strand samt gode trafikforbindelser.
R A MME R O G V ISIO N

Nærværende strategi danner grundlaget for at fastholde og udvikle en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune samt løse kommunens kerneopgave.

T VÆ RG Å E NDE E L E ME N T E R

Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske
udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre
sammenhænge:
•
•
•
•
•
•

Kerneopgave
Grundfortælling
Planstrategien
De strategiske målsætninger
De tværpolitiske mål
Det Guldborgsundske mindset;
de 4 tilgange i organisationen

Med baggrund i Kommuneplanstrategien skal Teknik,
Miljø og Ejendomsudvalgets strategi for de kommende
fire år understøtte borgernes og erhvervslivets idéer
og ønsker om gode fysiske rammer inden for den økonomi, der er til rådighed.
For Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget er det vigtigt,
at:
• fremme mobilitet og sammenhæng, så borgere,
uddannelsessøgende og erhvervsliv sikres størst
mulig fleksibilitet og udviklingsmuligheder
• kommunen udvikler sig med bæredygtighed som en
ultimativ grundforudsætning
• de værdier, der findes i kommunen, fremtidssikres
bedst muligt ved klimatilpasning
• der skabes attraktive bymiljøer – store som små –
gennem bl.a. områdefornyelse og havneomdannelse
(f.eks. Stubbekøbing og Nykøbing)
• understøtte tværgående samarbejder, som udspringer af kommuneplanstrategien, hvor udvalget har en
central rolle.

VORES KERNEOPGAVE:
”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i
samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber”
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1

SAMMENHÆNG TIL KERNEOPGAVE OG STR ATEGISKE MÅLSÆTNINGER
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget bidrager til:
• ”Uddannelse, dannelse og ambitioner”
• ”Flere arbejdspladser”
• ”Gode rammer for sundhed og hverdagsliv”

2

TVÆRPOLITISKE MÅL
Herunder ses Planstrategiens tværpolitiske mål. Markering med fed angiver de tværpolitiske mål, TME ser sig
som en naturlig del af.
Vi vil:
• at Nykøbing er en stærk hovedby
• at alle får en uddannelse eller kommer
i beskæftigelse
• at vores landdistrikter er attraktive
• mere mobilitet og sammenhæng
• at flere lever sunde liv
• mangfoldige fællesskaber
for at lykkes med kerneopgaven.

3

UDVALGETS MÅL
1.
2.
3.
4.
5.
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Vi
Vi
Vi
Vi
Vi

vil
vil
vil
vil
vil

en bæredygtig kommune
mere mobilitet og sammenhæng
at Nykøbing er en stærk hovedby
fremme lokale værdier i købstæder og på landet
understøtte et mangfoldigt friluftsliv

• at alle kommer godt fra start i livet - gennem
hele livet
• bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri
• at talent og potentialer udvikles
• at flere borgere bosætter sig og bliver her
• at internationalisering er øget
• en bæredygtig kommune

4

UDVALGETS MÅL OG TILKNYTTEDE INDIK ATORER
Udvalgets mål

Den tilknyttede indikator

Vi vil en bæredygtig kommune

•A
 t vedtage Klimatilpasningsplan
med tilhørende indsatser.
• Ny SUNDskole som verdensmålsskole.
•B
 æredygtig byudvikling på Ydre
Østerbro samt opstart af byudvikling på havnene i Stubbekøbing og Nykøbing.

Vi vil mere mobilitet og sammenhæng

• Gennemførelse af to forsøgsprojekter i samarbejde med lokale
aktører.
• B æredygtig transport med bybusser.

Slutmål 2022
•K
 limatilpasningsplanen er vedtaget og de første initiativer fra
planen er igangsat.
• Der er udarbejdet en foreløbig
score for Nykøbing og Stubbekøbing Erhvervshavne
Ny SUNDskole er taget i brug
• Score for bæredygtighed for
Østerbro er højere ultimo 2022
end 2020.
• At borgerne i mindst 2 lokalområder – i samarbejde med
kommunen – har skabt mobilitetsløsninger, tilpasset brugernes behov.
• At kommunen i 2022 betjenes
af en moderne nul-emissions
drevet busflåde.

Vi vil at Nykøbing er en stærk
hovedby

• En levende by (skabe fysiske
rammer).
• T iltrække fyrtårnsprojekter
(f.eks. hotel på havnen).
• Skabe planmæssige og fysiske
rammer for at tiltrække investeringer til iværksætteri og
erhverv.
• Udvikle og udvide brugen af ”pop
up’s.

• Områdefornyelse i midtbyen er
gennemført
• Der er udarbejdet en rammeplan
for omdannelsen af Nykøbing
Erhvervshavn til et nyt bydelsområde
• Omdannelsen af den sydlige del
af havnen er i gang og lokalplanlagt.

Vi vil fremme lokale værdier i købstæder og på landet

• Skabe flere attraktive boliger
(gennem nedrivning, kondemnering, boliger i åbent land og
ved vand) Målt på baseline fra
2018 samt ved opstart af op til
to omdannelseslandsbyer (LTU
anbefaling).
• I nvolvering af mangfoldige lokalsamfund ved opstart af yderligere dialoggrupper (LTU anbefaling)
•U
 dnytte mulighederne i den nye
planlov for at fremme iværksætteri og erhverv.

• I 4 udvalgte landsbyer/lokalsamfund har der været en prioriteret
indsats for brug af økonomiske
midler til nedrivninger, kondemneringer og landsbyfornyelse

Vi vil understøtte et mangfoldigt
friluftsliv

• Nye brugergrupper af friluftsfaciliteter. Opfølgning på Naturlandets undervisningsmateriale til
folkeskolerne.
•L
 et adgang til naturen (faciliteter,
skiltning). Naturlandets App øger
synligheden for naturområderne.

•U
 ndervisningsmateriale er opdateret og taget i brug i kommunens folkeskoler
• Samlet set skal initiativerne
medføre flere brugere af friluftsfaciliteterne
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5

UDVALGETS FOKUSOMR ÅDER
Fokusområderne relaterer sig til udvalgsmålene. Nedenfor er de listet efter udvalgsmål.

1. VI VIL EN BÆREDYGTIG KOMMUNE
o
o
o
o
o
o

Bæredygtig transport (el-bus og el/biodisel-renovationskøretøjer, elbiler, 0-emission køretøjer)
Klimatilpasningsplan (sikring af værdier i byer og på landet)
Bæredygtig byudvikling (plangrundlag, studieboliger, faciliteter)
Bæredygtigt byggeri (fyrtårnsprojekt kunne være ny SUNDskole - verdensmålsskole)
Bæredygtighed som branding
Socialt ansvar (f.eks. ved at bidrage til løsning af Arbejdsmarkedsområdets udfordringer)

Indsatserne for at skabe en bæredygtig kommune gennemføres ved en helhedsorienteret indsats og i videst
muligt omfang ved samskabelse og dialog med lokale aktører.

2. VI VIL MERE MOBILITET OG SAMMENHÆNG
o Landdistrikter og lokale behov (delebiler, alternative busløsninger)
o Skoletrafik (evt. kombineret med anden kollektiv transport)
o Tilgængelighed (handicappede, barnevogne mv. – adgang til faciliteter)
Indsatserne for mere mobilitet og sammenhæng gennemføres ved en helhedsorienteret indsats, hvor f.eks. trafik ses på tværs af kørselsbehov. Der er fokus på samskabelse og dialog med lokale aktører. Det handler i høj
grad om at udnytte de potentialer, der allerede er i områderne.

3. VI VIL AT NYKØBING ER EN STÆRK HOVEDBY
o
o
o
o

Områdefornyelse/byudvikling (midtbyen, udvikling af ydre Østerbro, udvikling af Nykøbing Havn)
Havnen og Sundet (få forbundet byen og vandet)
Plangrundlag (gøre det attraktivt et bygge og renovere)
Skabe fysiske rammer der understøtter liv og detailhandel

Indsatserne for at gøre Nykøbing til en stærk hovedby gennemføres ved en helhedsorienteret indsats på tværs
af kommunens fagcentre. Der er fokus på samskabelse og dialog med lokale aktører. Det handler i høj grad om
at udnytte de potentialer der allerede er i områderne.

4. VI VIL FREMME LOK ALE VÆRDIER I KØBSTÆDER OG PÅ LANDET
o Attraktive boliger (kondemnering, omdannelseslandsbyer, natur og vand)
o Mangfoldige lokalsamfund (dialoggrupper mv.)
o Drivkræfter i landdistrikter (ildsjæle, udnytte potentialer)
Indsatserne for at fremme lokale værdier i købstæder og på landet gennemføres ved en helhedsorienteret
indsats og i videst muligt omfang ved samskabelse og dialog med lokale aktører. Det handler i høj grad om at
udnytte de potentialer der allerede er i områderne.

5. VI VIL UNDERSTØTTE ET MANGFOLDIGT FRILUFTSLIV
o
o
o
o
o

Cykler og cykelturisme
Faciliteter for ”Broen til bedre sundhed” (stier, naturområder)
Samspil med naturen omkring bevægelse og udelæring (samarbejde med skoler og daginstitutioner)
De store naturprojekter (Bøtøskoven, Horreby Lyng, Naturlandet)
Tiltrække nye målgrupper til aktivt friluftsliv og naturoplevelser.

Indsatserne for at understøtte et mangfoldigt friluftsliv gennemføres ved en helhedsorienteret indsats og i
videst muligt omfang ved samskabelse og dialog med lokale aktører. Det handler i høj grad om at udnytte de
potentialer, der allerede er i områderne.

S T R AT E GIE N E R V E DTAG E T A F T E K NIK, MIL J Ø O G E JE ND O M SU DVA LG E T DE N 22.10.2018
O G BY R Å DE T DE N 15.11.2018

120

121

Sammenhængende
børne- og
ungdomsliv

Fremme
lighed i
sundhed

Bosætning; at der
laves en ny
bosætningsstrategi

Tidlig indsats
og forebyggelse

At idræt og bevægelse
er en mulighed for
alle

Vi vil mere mobilitet
og sammenhæng

Bæredygtig
vækst gennem
Bioøkonomisk
Videnscenter

Nykøbing som
uddannelsesby;
styrke
uddannelsesfora, og
tværkommunalt
samarbejde

Vi vil fremme lokale
værdier i købstæder
og på landet

Vi vil at Nykøbing er
en stærk hovedby

At et rigt og
tilgængeligt
kulturliv er en
del af hverdagen

At
landdistrikterne
prioriteres og
udvikles

At turismen
understøttes

SSO

KFB

BES

ØK

TME

BFU

Samarbejdet med
virksomhederne skal
styrkes med fokus på
viden og attraktivitet

Det skal være
attraktivt for ledige
at blive iværksætter

At skabe et bredere
uddannelsesudbud
lokalt

Lolland-Falster skal
være et af de
bedste steder at
drive virksomhed

Uddannelsesniveauet skal hæves,
og skal medvirke til
at virksomheder får
adgang til kvalificeret
arbejdskraft

For de unge skal
det være
attraktivt at være i
job eller
uddannelse

Flere flygtninge/
familiesammenførte
skal være selvforsørgende

Fremmødekultur
i folkeskolen

Styrket
detailhandel og
byudvikling

Flere jobparate skal
i beskæftigelse og
flere aktivitetsparate
skal tættere på
arbejds-markedet

Alle børn og unge
udfordres så de
bliver så dygtige
som de kan

Uddannelse,
dannelse &
ambitioner

Vi vil en bæredygtig
kommune

Vi skal styrke borgernes
mulighed for at mestre
egen tilværelse og, i
samarbejde med
borgerne, sikre, at alle
kan indgå i relevante
fællesskaber

Gode rammer
for sundhed
& hverdagsliv

Dannelsesanledninger
for alle

Vi vil understøtte
et mangfoldigt
friluftsliv

Flere
arbejdspladser

Samskabelse og
inddragelse af
borgerne

Den internationale
rammeplan og EUkoordinatorfunktionen

Alle børn får et godt
fundament for
viden og udvikling

Faglig kvalitet

Borgeroplevet
kvalitet i tilbuddene

Sundhed på tværs

STYRINGSBLOMSTEN

Å B NIN G A F N AT U R RU M H O R R E BY LY N G, M A J 2019

F OTO: G UL DB ORG SUND KOMMUNE
122

POLITIKOMR ÅDE: NATUR OG MILJØ
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

Udgifter

22.413

20.858

20.858

20.560

20.560

20.560

Indtægter

-4.486

-3.433

-3.515

-3.515

-3.515

-3.515

Nettodriftsbevilling

17.927

17.425

17.343

17.045

17.045

17.045

5.051

5.703

5.909

5.861

5.861

5.861

Heraf lønsum

B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Staten og KL har fastsat servicemål for sagsbehandlingsområde: Miljøgodkendelser af virksomheder og
godkendelse af husdyrbrug.

S TAT US PÅ T IDL IG E R E DE M O G R A F I- O G
B E SPA R E L SE SK R AV

De store infrastrukturprojekter som ny Storstrømsbro,
udvidelse af jernbanen Ringsted-Femern, samt den
stigende bygge- og anlægsaktivitet medfører øget pres
på myndighedsbehandlingen, særligt inden for jordforureningsområdet.

B E SK R I V E L SE A F O MR Å DE T

Arbejdet med ny klimatilpasningsplan og udmøntning
heraf fortsættes i 2020.

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet.

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er
indarbejdet i budget 2019 og efterfølgende år.

• Vedligeholdelse af offentlige vandløb (483 km åbne
og 277 km rørlagte) og rottebekæmpelse.
• Alle myndighedsområder inden for natur og miljø
(naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, jordforurening,
spildevand, virksomheder, affald, vandindvinding,
kystbeskyttelse, vandløb, husdyrbrug), herunder
tilsyn med 276 virksomheder og 218 landbrug med
tilsynsfrekvens beskrevet i ny flerårig tilsynsplan, jf.
tilsynsbekendtgørelsen.
• Koordinering af kommunens indsats på bæredygtigheds-, klima- og klimatilpasningsområdet.
• Drift af miljøvagt sammen med Lolland, Næstved og
Vordingborg kommuner.
• I politikområdets driftsbudget er inkluderet løn til 11
medarbejdere (1 naturvejleder og 10 miljømedarbejdere). Sidstnævnte i overensstemmelse med KL og
Finansministeriets kontoplan.
• Udgifterne til bl.a. rottebekæmpelse er brugerbetalt
og skal økonomisk hvile i sig selv.

Den vedtagne naturstrategi beskriver, at vi i Guldborgsund Kommune vil bevare, pleje og værne om natur og
landskaber samt herigennem at skabe muligheder for
udvikling af turisme, bosætning og erhverv. Elementer
heri er for eksempel naturpleje, naturgenopretning,
rekreative faciliteter, friluftsliv, stisystemer og det
fortsatte arbejde med for eksempel Naturpark Maribosøerne, naturområde Guldborgsund og Horreby Lyng. I
Bøtø Skoven samarbejdes med Den danske naturfond
omkring udvikling af både natur og oplevelsesmuligheder. Samarbejdet med Lolland Kommune omkring
projekt ”Naturlandet” – for udvikling af en samlet
natur- og oplevelsesdestination på Lolland-Falster
fortsættes på baggrund af den eksterne finansiering
fra Nordeafonden. For alle ovennævnte indsatser er
dialog og samskabelse med lodsejere, interessenter og
virksomheder afgørende.

C E N T R A L E U DF O R DR IN G E R O G T ILTAG

Statens vandområdeplaner 2015-2021 fastlægger
miljømål og de vådområde- og vandløbsindsatser, der
skal gennemføres. Her er kommunen projektejer efter
administrationsmodel, der er aftalt mellem staten
og KL. Der skal i 2019 nedsættes vandråd, der skal
deltage i det forberedende arbejde til vandområdeplaner 2021-2027. Der er stadig opfølgningsarbejde for de
indsatser, der fremgår af spildevandsplanen, særligt i
forbindelse med håndhævelse af påbud om tilslutning
til kloak og separering af regn- og spildevand på egen
grund.
Opgaven med revision af vandløbsregulativer er påbegyndt. Opgaven er ressourcekrævende, da der bl.a.
skal udføres opmålinger af vandløb.
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POLITIKOMR ÅDE: PARK OG VEJ
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)
Udgifter
Indtægter
Nettodriftsbevilling
Heraf lønsum

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

142.067

130.467

130.467

130.467

-3.567

-3.625

-3.625

-3.625

-3.625

151.131

157.261

138.442

126.842

126.842

126.842

3.128

3.180

3.263

3.263

3.263

3.263

Budget
2019

Budget
2020

154.976

160.828

-3.844

Regnskab
2018

B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet
S TAT US PÅ T IDL IG E R E DE M O G R A F I- O G
B E SPA R E L SE SK R AV

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2019 og efterfølgende år.
B E SK R I V E L SE A F O MR Å DE T

• Park- og Vejområdet omfatter alle drifts- og myndighedsopgaver vedrørende kommunens 1.400 km veje
samt torve, pladser, broer og grønne områder.
• Området står desuden for administrationen af parkering, offentlige toiletter og den kollektive trafik.
• Projektering af tekniske løsninger på cykelstier, ppladser, grønne områder, m.m.
• Står for dialogmøder med borgere i Nykøbing, Marielyst, Sakskøbing, Nysted, Stubbekøbing, Nørre
Alslev, Gedser, Eskilstrup, Kettinge-Frejlev, Horbelev,
Idestrup, Falsters hjerte og Cyklisme.
C E N T R A L E U DF O R DR IN G E R O G T ILTAG

Park og Vejområdets centrale udfordringer og dilemmaer er overordnet:
• I princippet ubegrænset efterspørgsel og stor geografi.
• For få penge eller for meget infrastruktur?
• En øget belastning af stadig mere og tungere trafik.
• Meget borgernært med mange modstridende interesser.
I Park og Vej arbejdes der hele tiden på at få mest
mulig effekt af budgettet. Det betyder, at der løbende
er områder oppe og vende for at se om driften kan
omlægges, og give borgerne mere af det de efterspørger inden for budgetrammen og under hensyntagen til
bæredygtighed. Det indebærer bl.a.:

tilpasses den ønskede anvendelse inden for budgetrammen, som f.eks. hundeparker. Der bliver lavet
ændringer på arealerne, der skal gøre den daglige
drift billigere. Der er fokus på borgernes oplevelse af
kommunen og på at finde mere bæredygtige løsninger.
• Trafiksikkerhed: I samarbejde med skolerne skal
der sikres ikke bare trafiksikkerhed, men gerne
tryghed. Der arbejdes på at få flere børn til at være
selvtransporterende af hensyn til læring, folkesundhed og miljø.
• Renholdelse: For at serviceniveauet tilpasses lokale
forhold er der ansat kvarters viceværter. Der er
fortsat fokus på borgernes forpligtelser og rolle i
oplevelsen af kommunen.
• Myndighedsopgaver: Der søges at få løst borgernes udfordringer med mindst muligt tilsyn og påbud.
Området ønskes styrket ved regulativer i stedet for
tilladelser.
• Borgerinddragelse: At der fokuseres på de reelle
behov og at tilpasse drift og pleje efter det. Ved øget
information og inddragelse skal borgernes forventninger komme tættere på det vi kan levere inden for
budgettet.
• Asfalt og fortove: Der forsøges løbende en optimering af økonomi og bæredygtighed i forbindelse med
udbud. I de seneste år har der været balance mellem
nedslidning og vedligeholdelse af veje og fortove, da
der har været tilført ekstra midler.

• Kollektiv trafik: Flextur og busdrift skal tilpasses,
så den samlede omkostning gavner borgerne mest
muligt, og vi undgår unødigt overforbrug. Med øget
fokus på borgernes reelle behov og direkte involvering af borgerne. Gennem Movia udbydes busdriften
med fokus på bæredygtighed fra 2021.

Park og Vej har gennem en række år stået for dialogfora med borgerne i flere lokalområder. Der er nu udvidet med et dialogfora om cyklisme, der skal samle de
ønsker, der kommer fra folk, der har fokus på cyklisme. Dette gælder både hverdags cyklister, sportscyklister og cykelturister. Dialogforaene skal understøtte
optimering af effekten af de anvendte ressourcer, mod
borgernes behov. Dialogmøderne giver de lokale aktører indflydelse på den daglige drift inden for de servicemæssige og økonomiske rammer, der er besluttet
politisk. Desuden drøftes ideer og forslag til udvikling,
forbedring og forskønnelse af lokalområderne.

• Grønne områder: De enkelte arealers anvendelse
og betydning for borgerne skal vurderes, og plejen

I mange andre projekter inddrager Park og Vej borgerne for at finde de løsninger, der indenfor rammen
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giver de bedste resultater og skabe en opbakning for
projekterne. Borgerinddragelse og dialogfora giver
gode løsninger, men er meget ressourcekrævende.
Center for Arbejdsmarked har sammen med Center for
Teknik og Miljø iværksat nytteindsatsprojektet Grønnere Guldborgsund. Tilbud om nytteindsats gives for,
at den enkelte ledige skal arbejde for sin ydelse, og
har som formål at motivere ledige til hurtigst muligt
at søge mod job eller uddannelse. Der er 50 pladser i
nytteindsatsprojektet, som gik i drift den 1. april 2019.
Tilbuddet er som udgangspunkt på 37 timer om ugen,
men i og med at projektet også retter sig mod aktivitetsparate borgere, er der oprettet et tilbud på 12
timer om ugen til de borgere, der ikke vurderes i stand
til at arbejde på fuld tid.
Natur og Park & Vej arbejder sammen om at fremme
cyklisme, ved at gøre det sjovere, lettere eller hurtigere at vælge cyklen. Konkrete initiativer der bliver
arbejdet med er:

og kviksølvarmaturer, der er blevet udfaset af EU. De
nye lamper giver bedre lys og kan give et reduceret
lys i stedet for natslukningen, samt øge lysstyrken når
der er trafik uden at øge strømforbruget. Projektet
forventes at kunne afsluttes i 2020. Driften af gadelys
er i udbud i 2019.
Tilgængelighed: Park og Vej søger i samarbejde med
Handicaprådet, Ældrerådet m.fl. at tilgængelighedsspørgsmål bliver indtænkt i forbindelse med nye projekter også i andre fagcentres områder.
Fra 2018 og frem til 2022 vil Vejdirektoratet bygge på
den nye Storstrømsbro, hvilket kræver en del opmærksomhed og myndighedstilladelser fra Park og Vej.
I 2019 laver Vejdirektoratet en VVM-analyse af E55
fra omfartsvejen i Nykøbing til Motorvejsafkørsel 44.
Projektet vil med al sandsynlighed medføre, at en del
kommuneveje i baglandet skal udvides og forstærkes.

• Cykelbibliotek, hvor borgere kan afprøve forskellige
cykler fra december 2019.
• Cykelbokse til aflåst cykelparkering.
• Der forhandles med Movia om gratis cykelmedtagning i busser på hele Lolland og Falster fra sommer
2020.
• Der er igangsat udvælgelse/prioritering af de rutestrækninger der har behov for vedligeholdelse.
• EU-projekt om ladcykler til kommunale medarbejder.
• Dialogforum for borgere med interesse i at fremme
cyklisme.
• Udarbejdelse af en cykelstrategi for kommunen.
Det har været svært at afsætte nok personaleressourcer til den nye opgave, hvorfor en del først udføres i
2020.
Sammen med skolerne er der øget fokus på, hvad der
skal til for at få flere børn til at cykle. Det sker bl.a.
ved at ændre på trafikforholdene omkring skolerne,
så det bliver mere trygt at færdes der. Der bliver også
lavet et forum for trafiksikkerhedslærer i samarbejde
med regionen og Lolland Kommune. Løbende ses der
på at forbedre forholdene for cykelturister.
Parkering har gennem nogle år fyldt en del blandt borgerne og i Park og Vej. Der er blevet lavet en app, der
viser belægningen på de mest centrale p-pladser. Der
arbejdes på en ny p-plads ved Ejegodvej for at aflaste
området omkring sygehuset, ny indretning på Cementen og den gamle rådhusgård, for at få flere p-båse på
arealerne.
Parkeringskontrollen er udfordret af, at den del af
parkeringsafgiften vi skal videresende til staten er hævet fra 50% til 70%. Vi har indgået samarbejde med
Lolland Kommune om at vi varetager p-kontrol hos
dem, da de ikke kunne undvære en parkeringskontrol.
Ordningen med Lolland Kommune er udgiftsneutral for
Guldborgsund Kommune.
Gadelyset bliver løbende renoveret, og Park og Vej er
i gang med en større udskiftning af højtryksnatrium-
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H U NDE PA R K V E D L INDE SKOVSKO L E N S G R Ø NNE O MR Å DE R

A R K I T E K T U R P R IS 2019
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POLITIKOMR ÅDE: ENTREPRENØRVIRKSOMHED
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)

Regnskab
2018

Udgifter
Indtægter
Nettodriftsbevilling
Heraf lønsum

Budget
2019

Budget
2020

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

7.038

524

516

516

516

516

-3.833

-4.284

-4.387

-4.387

-4.387

-4.387

3.205

-3.760

-3.871

-3.871

-3.871

-3.871

36.344

27.772

27.875

27.875

27.875

27.875

B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet.
B E SK R I V E L SE A F P O L I T IKO MR Å DE T

• Entreprenørvirksomheden er principielt en kommunal entreprenør- og serviceafdeling, som skal kunne
påtage sig alle opgaver, der bliver efterspurgt i det
kommunale system og levere ydelserne til konkurrencedygtige priser.
• Afdelingen skal økonomisk ”hvile i sig selv”, idet alle
omkostninger for udførelse af bestilt arbejde skal
konteres fuldt ud på det pågældende område, som
har ønsket arbejdet udført. Entreprenørvirksomheden skal således være i stand til at fungere i konkurrence med private entreprenører i området.
• Entreprenørvirksomheden har siden 1. januar 2007
kontinuerligt arbejdet med rationalisering af arbejdsgange og maskininvesteringer, der billiggør driften.
Besparelserne er anvendt til forbedring af konkurrenceevnen og lavere priser for bestillerenhederne.
• Entreprenørvirksomheden har materielgårde i Nørre
Alslev, Sakskøbing og Nykøbing Falster samt Centralværkstedet, der også er beliggende i Nykøbing
Falster. Materielgården i Nørre Alslev sættes til salg i
første kvartal i 2020. Pengene fra salget forventes at
bruges til en ny hal i Nykøbing Falster.
• Det fremskrevne budget indeholder lønsum og
normering vedrørende ca. 75 helårsansatte og 11
sæsonansatte medarbejdere. Omregnet til ca. 82
helårsstillinger. Desuden ligger personaleansvaret
for medarbejder på Guldborgbroen også i virksomheden.
C E N T R A L E U DF O R DR IN G E R O G T ILTAG

Der arbejdes på, at Entreprenørvirksomheden i forhold
til økonomistyring skal overgå til almindelig rammestyring i stedet for intern fakturering.
Entreprenørvirksomheden har jævnlige driftsmøder
– MED-møder, personalemøder og ”hulmøder” (møde
med MED-udvalg, uden dagsorden og referat) hvor
medarbejdere drøfter virksomhedens fremtid og konkrete udviklingstiltag.

driftsforhold. Entreprenørvirksomheden udfører selv
alle vandløbsopgaverne med styring og planlægning
af opgaverne. Virksomheden hyrer eksterne til hjælp,
hvor maskinparken ikke er tilstrækkelig.
Entreprenørvirksomheden har samme rolle i forhold til
vintertjenesten, hvor virksomheden står for al koordinering og drift af vintertjenesten ud fra den politisk
vedtagne snerydningsplan. I 2019 har de større veje
(tidligere amtsveje) været i nyt udbud. Disse veje ryddes og saltes af private vognmænd, mens kommunens
mandskab sammen med eksterne selv kører klasse 2 –
4 veje, der også udgør størstedelen af vejnettet.
Entreprenørvirksomheden vil fortsat være en positiv
medspiller på arbejdsmarkedsområdet. Der er i årenes løb etableret flere forløb, rettet mod at få ledige
aktiveret og tilbage på arbejdsmarkedet. Desuden har
virksomheden plads til 5 – 6 gartner og mekaniker
elever. Der er også etableret mulighed for en række
nyttejobs i Entreprenørvirksomheden.
Gennem MED-udvalget arbejdes der løbende med
tiltag til nedbringelse af sygefravær og udvikling
af arbejdspladsen. Således er der efter forslag fra
medarbejderne etableret en sundhedsordning, der
skal forebygge slid- og belastningsskader. Derudover
er MED-udvalg og personalet vigtige medspillere i
udarbejdelse af virksomhedens politiker over for vold,
mobning, chikane m.v.
I første halvdel af 2019 er der indkøbt/udskiftet maskiner og kørertøjer for ca. 2,2 mio. kr. fordelt på boldbaner/rabatter/vandløb for ca. 1,7 mio. kr. og asfalt/
entreprenørhold/vicevært for ca. 0,5 mio. kr. I foråret
2020 investeres lidt over 1,4 mio. kr. på en bæltemaskine til vandløbsvedligeholdelse.
Målsætningen for Entreprenørvirksomheden er fortsat
at holde priserne i ro, som de nu har været i flere
år, og sikre en konkurrencedygtig driftsorganisation.
Entreprenørvirksomheden arbejder tæt sammen med
bestillerfunktionerne i alle dele af den øvrige kommunale organisation og bidrager med forslag til forenkling
og billiggørelse af arbejdsgangene på driftsopgaverne.

Koordineringen af driften vedrørende vandløbsopgaverne er placeret i Entreprenørvirksomheden. Arbejdsgangene er tilpasset, i tæt samarbejde med lodsejere/
ålaug, for at sikre den bedst mulige betjening på området og en hurtig responstid på alle henvendelser om
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POLITIKOMR ÅDE: EJENDOMME

O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)
Udgifter

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

111.865

110.820

110.820

110.820

-8.710

-8.882

-8.882

-8.882

-8.882

111.970

99.449

102.983

101.938

101.938

101.938

28.339

29.929

30.574

30.574

30.574

30.574

Budget
2019

Budget
2020

119.644

108.159

-7.673

Regnskab
2018

Indtægter
Nettodriftsbevilling
Heraf lønsum
B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet.
B E SK R I V E L SE A F O MR Å DE T

Ejendomscenter Guldborgsund har eksisteret siden
september 2014, hvor man samlede størstedelen af
alle bygningsrelaterede drifts- og vedligeholdelsesopgaver for kommunens ejendomme.
Formålet med Ejendomscenteret er, at:
• Skabe overblik på tværs af hele organisationen.
• Optimere udnyttelsen af bygningsmassens mange
m2.
• Optimere effekten af budgettet til vedligehold, tekniske anlæg mm.
• Udnytte de faglige kompetencer på tværs.
• Harmonisere serviceniveau med respekt for lokale
behov.
Ejendomscentret varetager følgende opgaver:
• Varetager bygningsdrift for ca. 250 kommunale
ejendomme med ca. 440 bygninger og et samlet etageareal på ca. 360.000 m2.
• 10 beboelsesejendomme med 45 lejemål, hvoraf de
fleste administreres via ekstern boligadministrator.
• Pt. er ca. 40 ejendomme med blandet eller ”speciel”
anvendelse. Eksempelvis kan nævnes Saxenhus og
de tilbageværende gamle rådhuse.
• Guldborgsund Kommune ejer 263 ha jord, som i.h.t.
diverse lokalplaner er udlagt til bolig- og erhvervsformål. Arealerne er bortforpagtet som landbrugsjord.
• Politikområdet omfatter ud over huslejeindtægter
og forpagtningsafgifter også indtægter fra areallejer
vedr. kolonihaver, mobilmaster og faste stadepladser.
• Styrer og gennemfører anlægsprojekter på ejendomsområdet, infrastruktur, havne m.m.
• Løbende energioptimering og -budgettering.
S TAT US PÅ T IDL IG E R E DE M O G R A F I- O G
B E SPA R E L SE SK R AV

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 har
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget udmøntet, og de er
indarbejdet i budget 2019 og efterfølgende år.
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C E N T R A L E U DF O R DR IN G E R O G T ILTAG

Der er fortsat efterslæb på vedligeholdelse af bygningsmassen, hvorfor der er fremsat anlægsønsker til
budget 2020 netop til at afhjælpe større investeringer
som tage, utætte vinduespartier, indvendig vedligeholdelse og faste installationer, som ikke er muligt inden
for driftsbudgettet.
Ejendomscentret fik derudover i budgetforliget gældende fra budget 2017 tilført 4,5 mio. kr. til efterslæb
på vedligehold af bygninger, stigende til 7,5 mio. kr. i
budget 2018 og 2019. Denne pulje har været brugt til
henholdsvis tilpasning af budgettet i forhold til stigende energiudgifter, samt nødvendig vedligeholdelse
af bygningsmassen, grundet mange års efterslæb. I
budget 2020 sænkes puljen til 1 mio. kr., hvorfor Ejendomscentret gør opmærksom på at aktivitetsniveauet
vil være lavere.
Ejendomscentrets Energibudgetter er bl.a. reguleret
på baggrund af investeringen i ESCO-projekt i årene
2014-2016. Investeringen afdrages hvert år frem til år
2028.
I 2016 og frem tilpasses budgetterne ligeledes, ud for
de garanterede besparelser i ESCO. Det kan påvises,
at der opnås besparelser i de følgende år, men ikke
på niveau med det budgetterne er reduceret. Dette
betyder at der, på trods af dalende energiforbrug,
sker overskridelser af budgetterne. Ejendomscentret vælger at tilpasse Energibudgetterne til et mere
retvisende billede. Derfor har Ejendomscentret måtte
trække på ”vedligeholdelsespuljen” for at dække de
øgede udgifter.
Der er en tendens til, at kommunens bygningsmasse
bliver mere dynamisk, idet der løbende både sker ændringer i anvendelse, samt aktivitetsforøgelse. En situation som ligeledes medfører, at det er vanskeligt at
opnå de garanterede økonomiske besparelser i ESCO.

F O K US O MR Å DE R

Der pågår løbende analyser på faste udgifter relateret
til bygningsdrift med henblik på at optimere og udnytte
ressourcerne bedst muligt. Dette kan være i form af at
samle aktiviteter, overdrage ejendomme til foreninger
eller decideret afhænde ejendomme.
Derudover ønsker Ejendomscentret i 2020 og frem at
øge fokus på følgende:
Bæredygtighed, klimaudfordringer og energioptimering
Bæredygtighed:
Med stort fokus på bæredygtighed ses det som en
væsentlig indsats, at Ejendomscentret går foran med
tiltag for en mere bæredygtig grøn drift. Ejendomscentret befinder sig bredt over hele kommunen, hvorfor
tiltag vil skabe opmærksomhed på bæredygtighed
generelt.
Klimatilpasning:
Fremtidens klima bliver varmere og mere ekstremt (jf.
miljøstyrelsens tal). Som konsekvens af de ændrede
klimaforhold med varmestigninger, stigende nedbør
samt øgede vandstande bør der være en opmærksomhed om, at forebygge og afhjælpe de tekniske installationer, kloakker samt klimaskærme i kommunens
bygninger.
Energioptimering:
Kommunen har iværksat energimærkning på alle
bygninger over 250 m2 med henvisning til Lov om
fremme af energibesparelser i bygninger samt bekendtgørelsen. Energimærkningen viser, hvor meget
energi en given bygning bruger, og hvor der med fordel
kan energiforbedres. Energimærkningen indeholder
en deltaljeret liste med forslag til forbedringer for
henholdsvis varme, vand og el. Det kan helt konkret
ses, hvordan der kan spares energi i de enkelte ejendomme. Der vil fortsat være opmærksomhed på at
nedbringe energiforbrug og heraf CO2-udledning på de
kommunale ejendomme.
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POLITIKOMR ÅDE: TME - ADMINISTR ATION
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)
Udgifter

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

38.675

39.296

41.010

40.733

40.680

40.680

-999

-1.151

-1.178

-1.178

-1.178

-1.178

Nettodriftsbevilling

37.676

38.145

39.832

39.555

39.502

39.502

Heraf lønsum

36.425

34.963

36.204

35.302

35.302

35.302

Indtægter

B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet.
S TAT US PÅ T IDL IG E R E DE M O G R A F I- O G
B E SPA R E L SE SK R AV

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2019 og efterfølgende år.
B E SK R I V E L SE A F O MR Å DE T

Politikområde Administration var til og med udgangen
af regnskabsår 2014 forankret under Økonomiudvalget.
I praksis betyder det, at de administrative budgetter
(konto 6) er blevet ombrudt og nu forankret under de
enkelte fagudvalg. Ved ombrydningen er de administrative budgetter under centrene som udgangspunkt
overført direkte til det nye politikområde Administration, hvilket også gælder for de respektive centres
andele af fællesudgifter.
C E N T R A L E U DF O R DR IN G E R O G T ILTAG

Center for Teknik & Miljø/det tekniske område er præget af flere modsatrettede tendenser i form af øgede
krav til bedre service, mere drift og hurtigere sagsbehandling. Set i lyset af den ændrede demografi skal
servicen udføres med færre ressourcer til både drift
og myndighedsudøvelse. Specielt udfordrende er at
der forventes den samme grad af service i de tyndest
befolkede områder, som i de mere centrale. Dette resulterer i et misforhold mellem den leverede service og
brugerens oplevelser.
Center for Teknik & Miljø har de sidste 4 år med udgangspunkt i de politiske strategier om ændring af
myndighedsrollen arbejdet med dialogsøgende myndighed. Det har givet en mærkbar ændring i serviceoplevelsen for både borgere og virksomheder. Samtidig er
administrationen dog også udfordret af, at kommunen
i stigende omfang bliver inddraget i tvister mellem
naboer, der giver et uforholdsmæssigt stort ressourcetræk i forhold til opgavernes størrelse.
Byggesagsområdet har i 2018 og 2019 været præget af
højkonjunkturen i samfundet, der giver et stort antal
byggesager. Kombineret med et nyt bygningsreglement har det betydet, at kommunen i 2018 ikke kan
overholde sine servicemål for sagsbehandlingstiden af
byggesager.
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I 2018 er der igangsat udarbejdelsen af en klimaindsatsplan, der skal give et overblik over de langsigtede løsninger for håndtering af det ændrede klima.
Klimaindsatsplanen forventes vedtaget i starten af
2020. Der forventes desuden en række initiativer sat i
gang fra folketinget i forlængelse af den nye regerings
målsætninger.
Teknik og Miljø arbejder på alle opgaver i tæt dialog
med borgerne. Der er pt. nedsat 18 lokale dialoggrupper, hvor Teknik og Miljø mødes med borgere fra kommunens lokalområder og drøfter små og store opgaver.
I 2019 forventes der at startes yderligere grupper op
efter lokal efterspørgsel.
Alle opgaver er løbende under analyse og prioritering.
I 2017 blev der ved en omprioritering af stillinger fundet rum til, at Teknik og Miljø kunne ansætte en egen
kommunikationsmedarbejder, da kommunikationen
omkring såvel projekter som driftsopgaver er blevet
en naturlig og helt væsentlig del af opgaveløsninger.
En konsekvens af prioriteringen af kommunikation var,
at der i idefasen for områdefornyelsen i Nykøbing F.
bymidte kom over 600 ideer, hvor der ellers sjældent
modtages mere end 30-40 bidrag.

Oversigt over Center for Teknik & Miljøs budget 2020:

BU D G E TÅ R 2020 (1.000 K R .)
Teknik & Miljø

U

I

Resultat

41.010

-1.178

39.832

Teknik & Miljø, Centerledelse

31.754

-302

31.452

Centerledelse og Fællesudgifter

1.995

-302

1.693

-302

-302

Fællesudgifter og -indt. Centerledelse
Centerledelse Teknik & Miljø

776

776

Myndighedsbehandling Storstrømsbro

1.219

1.219

Park og Vej

5.965

5.965

Administration vedr. Miljøbeskyttelse

5.739

5.739

Administration vedr. Naturbeskyttelse

5.140

5.140

Land & By

4.009

4.009

Informatik

8.736

8.736

170

170

Nyttejob adm.
Ejendomscenter Guldborgsund

9.256

Administration & Fælles udgifter

5.425

5.425

GBS Ejendomscenter - Administration

4.180

4.180

GBS Ejendomscenter - Projektafdeling

1.245

1.245

Ejendomsadministration & Byggeri

-876

8.380

3.831

-876

2.955

Byggeri

1.921

-876

1.045

Ejendomsadministration

1.730

1.730

180

180

Projektansættelse Nedrivningspuljen
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G UL DB ORG SUND KOMMUNE
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BESKÆFTIGELSESUDVALG
BES-UDVALG
INDLEDNING

Ved udvalgsformand Ole K. Larsen
”Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen
tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle
kan indgå i relevante fællesskaber” Sådan lyder Guldborgsund Kommunes kerneopgave.
Udvalget vil arbejde for, at alle får en uddannelse eller
kommer i beskæftigelse. Vi tror på, at alle gerne vil
kunne klare sig selv, og være en del af noget sammen
med andre. Vi tror også på, at uddannelse er vejen
til et bedre liv, hvor det især ligger os på sinde at få
flere unge til at tage en uddannelse. Derfor har vi med
denne strategi lagt sporerne for, hvorledes vi tror, at
dette bedst muligt kan understøttes.

T VÆ RG Å E NDE E L E ME N T E R

Grundlaget for udvalgsstrategien er det fælles-politiske
udgangspunkt, som vi er nået til enighed om i andre
sammenhænge:
•
•
•
•
•
•

Kerneopgave
Grundfortælling
Planstrategien
De strategiske målsætninger
De tværpolitiske mål
Det Guldborgsundske mindset;
de 4 tilgange i organisationen

R A MME R O G V ISIO N

Udvalgets vision er at understøtte, at virksomhederne
har adgang til kvalificeret arbejdskraft, og sikre, at der
er en god sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft. Derfor vil udvalget arbejde for, at
uddannelsesniveauet bliver hævet. Et højere uddannelsesniveau vil også kunne øge borgernes mulighed for
at mestre egen tilværelse.
Udvalget er meget optaget af, at flere unge tager en
uddannelse. Potentialerne skal udnyttes, og de unge
skal opkvalificeres, så de kan indgå på arbejdsmarkedet.
Der skal fortsat være et stort fokus på at de udsatte
borgeres potentialer bliver udnyttet, så de kan komme
ud på arbejdsmarkedet, og blive selvforsørgende.
Med udspring i Planstrategi 2018 skal Beskæftigelsesudvalgets strategi for de kommende fire år sætte
rammen for en beskæftigelsesindsats, der kan bidrage
til at skabe øget beskæftigelse og løse kommunens
kerneopgave, og dermed øge Kommunens muligheder
for at udvikle sig og vækste.

VORES KERNEOPGAVE:
”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i
samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber”
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1

SAMMENHÆNG TIL KERNEOPGAVE OG STR ATEGISKE MÅLSÆTNINGER
Beskæftigelsesudvalget bidrager til
Gode rammer for sundhed og hervdagsliv
Gennem fokus på de udsatte borgere og de unge, hvor tidlig indsats som en helhedsorienteret og tværgående
tilgang vil være centrale elementer i indsatsen, understøttes deltagelsen i et sundt hverdagsliv.
Uddannelse, dannelse og ambitioner
Gennem fokus på at uddannelsesniveauet skal hæves, understøttes mulighederne for at blive den bedste
udgave af sig selv.
Flere arbejdspladser
Gennem et højere uddannelsesniveau, der sikrer at virksomheder får adgang til kvalificeret arbejdskraft og
gennem styrket iværksætteri, understøttes flere job- og karrieremuligheder i et erhvervsliv i vækst.

2

TVÆRPOLITISKE MÅL
Liste over/markering af de tværpolitiske mål der kan tages ejerskab for (fed, markeret tekst angiver, at
Beskæftigelsesudvalget har andel af ejerskab for et tværpolitisk mål):
• At Nykøbing er en stærk hovedby
• At alle får en uddannelse eller kommer
i beskæftigelse
• vores landdistrikter er attraktive
• Mere mobilitet og sammenhæng
• At flere lever sunde liv (sygedagpengemodtagere)
• Mangfoldige fællesskaber
• At internationalisering er øget

3

• At alle kommer godt fra start i livet - gennem
hele livet (uddannelsessøgende)
• Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri
(ledige)
• At talent og potentialer udvikles
(iværksætteri og højere uddannelsesniveau)
• At flere borgere bosætter sig og bliver her

UDVALGETS MÅL
1. Uddannelsesniveauet skal hæves, og skal medvirke til at sikre at virksomheder får adgang til kvalificeret
arbejdskraft
2. Flere jobparate skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate skal tættere på arbejdsmarkedet
3. For de unge skal det være attraktivt at være i job eller uddannelse
4. Det skal være attraktivt for ledige at blive iværksætter
5. Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes med fokus på viden og attraktivitet
6. Flere flygtninge/familiesammenførte skal være selvforsørgende
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UDVALGETS MÅL OG TILKNYTTEDE INDIK ATORER
Udvalgets mål

Uddannelsesniveauet skal
hæves, og skal medvirke til at sikre
at virksomhederne får adgang til
kvalificeret arbejdskraft.

For de unge skal det være attraktivt at være i job eller uddannelse.

Den tilknyttede indikator

Slutmål 2022

•D
 er skal være en positiv udvikling i de lediges højeste fuldførte
uddannelse.
•D
 er skal ske en stigning i antal
jobformidlinger, som Center for
Arbejdsmarked er involveret i.

• Andelen af den erhvervsaktive
del af befolkningen uden en
erhvervskompetencegivende
uddannelse er reduceret fra
38,9 procent i 2018 til max. 37
procent i 2022.
• Antallet af jobformidlinger, som
Center for Arbejdsmarked er involveret i, er steget med 10 pct.
(Baseline: 31.12.2018: 534
jobformidlinger)

• Det gennemsnitlige antal unge
under 30 år, der er på a-dagpenge, uddannelseshjælp og
kontanthjælp, må i 2019 ikke
overstige 680 personer. (I 2018
har 729 unge i gennemsnit været
på en af de tre ydelser)
• Forskellen i andelen af unge,
der er på a-dagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp, i
Guldborgsund Kommune og kommuneklyngen skal reduceres fra
0,8 pct. point i 2018 til 0,6 pct.
point i 2019.

Flere jobparate skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate skal
tættere på arbejdsmarkedet.

Det skal være attraktivt for ledige
at være iværksætter.

•S
 amarbejdsgraden med virksomhederne skal øges.
• Den gennemsnitlige varighed
på off. forsørgelse for a-dagpengemodtagere, jobparate og
aktivitets-parate kontanthjælpsmodtagere uddannelsesparate
og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere samt ressourceforløbsmodtagere må ikke
overstige den gennemsnitlige
varighed i de sammenlignelige
kommuner.

Der skal være en større udvikling i
selvforsørgelsesgraden hos de der
deltager i tilbud om iværksætteri.

• Der skal i 2022 være max 580
unge på a-dagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp
• Andelen af unge, der er på adagpenge, uddannelseshjælp og
kontanthjælp, må i 2022 ikke
overstige andelen i kommuneklyngen.

Ved aftaleperiodens udløb:
• Samarbejdsgraden ligger på 50
procent
Baseline: Jan-okt.2018: 41,5
procent
• Antallet af jobparate ledige (helårspersoner) er reduceret med
19 procent
Baseline: 31. december 2018:
1.180 personer
• Antallet af aktivitetsparate ledige (helårspersoner) er reduceret med 10 procent
Baseline: 31. december 2018:
1.369 personer
• Andelen af ledige, der har gennemført et tilbud om iværksætteri, og som er blevet selvforsørgende, skal ligge på 65
procent ved aftaleperiodens
udløb
Baseline: High Speed forløb i
2018: 65 procent. Pga. udvidelse
af målgruppen med aktivitetsparate og integrationsydelsesmodtagere på kommende forløb
fastholdes niveauet for selvforsørgelse på 65 procent ved
aftaleperiodens udløb.
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Samarbejdet med virksomhederne
skal styrkes med fokus på viden og
attraktivitet.

Flere flygtninge/familiesammenførte skal være selvforsørgende.

5

•S
 amarbejdsgraden med virksomhederne skal øges.

•A
 ndelen af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse i
kommune skal øges.
•A
 ndelen af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der har ordinære løntimer, skal som minimum
være på niveau med andelene i
sammenlignelige kommuner

•S
 amarbejdsgraden ligger på
50 procent ved aftaleperiodens
udløb
Baseline: Jan-okt.2018: 41,5
procent

•A
 ndelen af flygtninge/familiesammenførte, der er kommet
i beskæftigelse, skal ligge på
40 procent ved aftaleperiodens
udløb.
Baseline: pr. 1.11 2018 udgør
andelen, der er kommet i beskæftigelse på 23 procent.
• Karaktergennemsnittet og beståelsesprocenten for de afsluttende prøver på Sprogskolen i
Guldborgsund skal være konstant øget i perioden.

UDVALGETS FOKUSOMR ÅDER
1. UDDANNELSESNIVEAUET SK AL HÆVES, OG SK AL MEDVIRKE TIL AT SIKRE AT
VIRKSOMHEDER FÅR ADGANG TIL KVALIFICERET ARBEJDSKR AFT
a) Tværgående samarbejde omkring fastholdelse i uddannelse eller praktikforløb
		 Flere skal motiveres til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Gennemt et tæt samarbejde med
		 andre centre i kommunen og eksterne parter, fx uddannelsesinstitutioner skal indsatsen tilrettelægges
		 således at flere gennemfører en uddannelse eller praktikforløb.
b) Gennem en tidlig indsats skal det sikres at alle skal kunne kompetenceudvikles - uanset forudsætnin		ger.
		 Der tilrettelægges individuelle tilbud, som tager afsæt i den enkeltes forudsætninger med et klart mål
		 om at påbegynde en uddannelse.

2. FOR DE UNGE SK AL DET VÆRE ATTR AKTIVT AT VÆRE I JOB ELLER UDDANNELSE
Alle unge skal enten i job eller uddannelse.
a)
		
		
		
		
		
b)
		
		
c)
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Gennem en tidlig indsats og via et helhedsorienteret og tværgående samarbejde skal der fokuseres på
at gøre det attraktivt at være i job eller uddannelse.
Der skal være fokus på tilbud til unge ikke-uddannelsesparate, - tilbud, som kan danne grundlag for at
udvikle motivation og kompetencer til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.
Samarbejdet med virksomheder skal også have fokus på attraktive jobfunktioner for unge, der kan
være motiverende for at påbegynde en uddannelse.
Udvide og udvikle samarbejdet med områdets uddannelsesinstitutioner
Et tæt samspil med områdets uddannelsesinstitutioner skal øge kendskabet til målgruppen, læringsmetoder m.m.
Udnyt potentialerne og opkvalificere de unge til ledige job.
Tilbud til unge ikke-uddannelsesparate, som kan danne grundlaget for motivation og kompetencer til at
påbegynde en uddannelse.
Foreningslivet/de frivillige inddrages i arbejdet omkring de udsatte unge, og derigennem få de unge
integreret i et fællesskab.

3. FLERE JOBPAR ATE SK AL I BESK ÆFTIGELSE OG FLERE AKTIVITETSPAR ATE SK AL
TÆTTERE PÅ ARBEJDSMARKEDET
a) Det skal udnyttes, at virksomhederne i stigende grad efterspørger arbejdskraft.
b) Styrke virksomhedernes anvendelse af Kommunen som rekrutteringsservice.
c) Udnytte de store anlægsprojekter til at skabe jobåbninger.
d) Der skal opkvalificeres målrettet ud fra den enkeltes og arbejdsmarkedets behov. I samarbejdet med
		 virksomhederne rettes der et særligt fokus på at etablere ordinære jobfunktioner på deltid.
e) Der skal gennemføres en tidlig indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet gennem en helhedsori		 enteret og tværgående tilgang.
		 Borgeren skal sættes i centrum og skal mødes med en inddragende og helhedsorienteret tilgang.
		 Borgere på kanten af arbejdsmarkedet, som har andre problemer ud over ledighed, skal mødes med
		 beskæftigelsesrettede tilbud, der understøttes af en tværgående indsats mellem de centre, der er i
		 kontakt med borgeren, således at alle arbejder efter et klart mål om at få borgeren tættere på arbejds		markedet.
f) Tilflyttere vil blive tilbudt et aktivt beskæftigelsestilbud snarest efter tilmelding
g) Veteranindsats gennem samskabelse og dialog og helhedsorienteret tilgang. Der skal gennemføres en
		 helhedsorienteret udredning af de støttebehov, som den enkelte har.

4. DET SK AL VÆRE ATTR AKTIVT FOR LEDIGE AT BLIVE IVÆRKSÆTTER
Iværksætteri er en af tangenterne for at skabe vækst og flere arbejdspladser
a)
		
		
b)
		
c)
		
		

Potentialerne for iværksætteri skal udnyttes.
Iværksætter-spirer blandt de ledige skal ydes rådgivning og vejledning til enten at etablere egen virksomhed eller blive tilknyttet en allerede eksisterende virksomhed (”spin-off”).
Iværksætteri skal italesættes som en mulighed for selvforsørgelse.
Iværksætteri som mulighed skal indgå i kontaktforløbet med de ledige.
Det skal gøres attraktivt at blive iværksætter.
Udnytte mulighederne for at bevilge micro-lån til iværksættere (målgruppen er revalidender), og understøtte tiltag, der kan fremme motivation for iværksætteri.

5. SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDERNE SK AL STYRKES
Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, og dermed bidrage til et
erhvervsliv i vækst.
a) Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes med fokus på at gøre det attraktivt at drive virksom		 hed i kommunen.
		 Center for Arbejdsmarked skal være virksomhedernes primære samarbejdspart i forhold til rekrutte		 ring, arbejdsfastholdelse, uddannelse, opkvalificering og ansættelse i henhold til Beskæftigelseslov		givningen.
b) Samarbejdet skal udvikles gennem dialog, hvor vi deler viden og udvikler gode løsninger sammen.
		 Der skal være et tæt samarbejde med Business Lolland-Falster og andre erhvervspolitiske aktører med
		 henblik på at sikre et samspil mellem beskæftigelsespolitikken og erhvervspolitikken.

6. FLERE FLYGTNINGE/FAMILIESAMMENFØRTE SK AL VÆRE SELVFORSØRGENDE
En vellykket integration sker gennem job og uddannelse, som dermed bidrager til at øge arbejdsstyrken og
antallet af beskæftigede.
a)
b)
		
c)
		
d)
		
e)
		

Der skal i indsatsen over for flygtninge/familiesammenførte være fokus på job
De unge skal have en kompetencegivende uddannelse. I vejledningen af de unge skal der fokus på fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft.
Iværksætteri skal italesættes som mulighed for selvforsørgelse.
Iværksætteri som mulighed skal indgå i kontaktforløbet.
Samarbejdet med foreninger/frivillige udvides som led i integrationen. Foreninger/frivilliges aktiviteter
for flygtninge/familiesammenførte styrker integrationen bl.a. opnås forbedrede dansk-kundskaber.
Der rettes et særligt fokus på at skabe målrettede og kontinuerlige forløb for ikke-vestlige kvinder med
henblik på at opnå selvforsørgelse

S T R AT E GIE N E R V E DTAG E T A F B E SK Æ F T IG E L SE SU DVA LG E T DE N 24.10.2018 O G BY R Å DE T DE N 15.11.2018
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Sammenhængende
børne- og
ungdomsliv

Fremme
lighed i
sundhed

Bosætning; at der
laves en ny
bosætningsstrategi

Tidlig indsats
og forebyggelse

At idræt og bevægelse
er en mulighed for
alle

Bæredygtig
vækst gennem
Bioøkonomisk
Videnscenter

Nykøbing som
uddannelsesby;
styrke
uddannelsesfora, og
tværkommunalt
samarbejde

Vi vil fremme
lokale værdier i
købstæder og på
landet

Vi vil at Nykøbing er
en stærk hovedby

At et rigt og
tilgængeligt
kulturliv er en
del af hverdagen

At
landdistrikterne
prioriteres og
udvikles

At turismen
understøttes

SSO

KFB

BES

ØK

TME

BFU

Samarbejdet med
virksomhederne skal
styrkes med fokus på
viden og attraktivitet

Det skal være
attraktivt for ledige
at blive iværksætter

At skabe et bredere
uddannelsesudbud
lokalt

Lolland-Falster skal
være et af de
bedste steder at
drive virksomhed

Uddannelsesniveauet skal hæves,
og skal medvirke til at
virksomheder får
adgang til kvalificeret
arbejdskraft

For de unge skal
det være attraktivt
at være i job eller
uddannelse

Flere flygtninge/
familiesammenførte
skal være selvforsørgende

Fremmødekultur
i folkeskolen

Styrket
detailhandel og
byudvikling

Flere jobparate skal
i beskæftigelse og flere
aktivitetsparate skal
tættere på arbejdsmarkedet

Alle børn og unge
udfordres så de
bliver så dygtige
som de kan

Uddannelse,
dannelse &
ambitioner

Vi vil en
bæredygtig
kommune

Vi skal styrke borgernes
mulighed for at mestre
egen tilværelse og, i
samarbejde med
borgerne, sikre, at alle
kan indgå i relevante
fællesskaber

Gode rammer
for sundhed
& hverdagsliv

Dannelsesanledninger
for alle

Vi vil understøtte
et mangfoldigt
friluftsliv

Vi vil mere
mobilitet og
sammenhæng

Flere
arbejdspladser

Samskabelse og
inddragelse af
borgerne

Den internationale
rammeplan og EUkoordinatorfunktionen

Alle børn får et godt
fundament for
viden og udvikling

Faglig kvalitet

Borgeroplevet
kvalitet i tilbuddene

Sundhed på tværs

STYRINGSBLOMSTEN

F OTO: PAT R IC K K IR K BY
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POLITIKOMR ÅDE: ARBEJDSMARKEDSCENTER
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

Udgifter

1.524.718

1.542.937

1.518.201

1.510.703

1.510.703

1.510.703

-352.402

-341.192

-315.964

-315.964

-315.964

-315.964

1.201.745 1.202.237

1.194.739

1.194.739

1.194.739

44.486

44.486

44.486

44.486

Indtægter
Nettodriftsbevilling

1.172.316

Heraf lønsum

54.961

52.449

Ovenstående budget- og regnskabstal er for perioden
2018-2020 i årets aktuelle pris- og lønniveau.
Perioden 2021-2023 vises i pris- og lønniveau for 2020.
B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet.
U DV IK L IN G E N I 2018-2020

For at kunne se udviklingen i samme pris- og lønniveau er der i nedenstående tabel foretaget justering
af 2018- og 2019-tallene, så alle tal er i 2020 pris- og
lønniveau.

P O L I T IKO MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)

Regnskab 2018
2020 P/L

Nettodriftsbevilling

S TAT US PÅ T IDL IG E R E DE M O G R A F I- O G
B E SPA R E L SE SK R AV

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er indarbejdet i budget 2019 og efterfølgende år.
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1.200.620

Budget 2019
2020 P/L

1.215.565

Budget 2020
2020 P/L

1.202.237

BUDGETREDEGØRELSE ARBEJDSMARKEDSCENTER 2020-2023
G E NE R E LT PÅ B E SK Æ F T IG E L SE S O MR Å DE T

UDVIKLING I UDGIF TERNE
Når der skal foretages en vurdering af udviklingen i
udgifterne på området er det især vigtigt på beskæftigelsesområdet at sikre, at udgifterne opgøres i samme
pris- og lønniveau, idet der ellers vil være betydelige
millionbeløb i forskel mellem årene, der alene kan henføres til almindelig pris- og lønstigninger.
I ovenstående tabel under ”Udviklingen i 2018-2020”
er der foretaget en justering af 2018- og 2019-tallene,
så der kan ske sammenligning med udgiftsbehovet for
2020.
Det kan ses af tabellen, at udgifterne forventes at
være uændret fra regnskab 2018 til forventede forbrug
i 2020. Der henvises til nedenstående afsnit.
ØKONOMISKE UDFORDRINGER
Udgangspunktet for budget 2020 og overslagsårene er
det fremskrevne budget, der blev vedtaget ved budgetvedtagelsen for 2019.
Nedenfor er en beskrivelse af en række væsentlige
faktorer, der har påvirket Beskæftigelsesudvalgets
samlede udgiftsbehov, såvel positivt som negativt:
Prognosen for ledighedsudviklingen
Jævnfør prognosen for Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering (STAR) pr. januar 2019 kan ledigheden i Guldborgsund Kommune forventes at falde med
114 personer fra primo 2019 til ultimo 2020. Dette vil
medvirke til at reducere forsørgelsesudgifterne til adagpenge, kontanthjælp og integrationsydelse med ca.
7-8 mio. kr. fra 2019 til 2020.
Dog har Økonomisk Råd under regeringen i oktober
måned forholdt sig til disse prognoser og Økonomisk
Råd vurderer, at beskæftigelsesudviklingen ikke vil
have samme positive udvikling i 2020 som antaget af
STAR.
Den forberedende grunduddannelse (FGU)
Den forberedende grunduddannelse starter op i august
2019. FGU’en vil have en positiv indvirkning på Guldborgsund Kommunes forsørgelsesudgifter, da reduktionen i udgifterne til uddannelseshjælp er større end de
forsørgelsesudgifter, som FGU-eleverne vil modtage.
FGU’en forventes at medvirke til at reducere Kommunens forsørgelsesudgifter med ca. 5 mio. kr. fra 2019
til 2020.
Tilbagetrækningsreformen
Tilbagetrækningsreformen indebærer, at folkepensionsalderen årligt øges med et halvt år fra 2019 til
2022. Samtidig forkortes efterlønsperioden gradvis
frem til 2023.
Dette betyder, at personer, der ikke er i beskæftigelse,
kan være på en kommunalt, finansieret ydelse i en

senere alder i 2020, end de kan i 2019. Dette betyder,
at kommunerne – alt andet lige – vil have større udgifter på alle jobcentrets forsørgelsesydelser.
Mest betydning har det for udgifterne til førtidspension. Administrationen har regnet sig frem til, at
Kommunen i 2020 alene på førtidspensionsområdet får
ekstraudgifter på 11,140 mio. kr. på grund af tilbagetrækningsreformen.
Ændringer af refusionssystemet
En række ændringer af refusionssystemet har også en
negativ indvirkning på budget 2020. Således indebærer en refusionsændring, der trådte i kraft 1. juli 2014,
at kommunernes udgifter til førtidspension efterfølgende er steget, selvom der har været et fald i antal
førtidspensionister. Fra 2019 til 2020 medvirker denne
refusionsændring til at øge førtidspensionsudgifterne
med 7,175 mio. kr. Samme ændring af refusionssystemet medvirker til at øge udgifterne til personer i
fleksjob med 3,549 mio. kr. fra 2019 til 2020.
Desuden sker der fra 2019 til 2020 en ændring af
refusionsreglerne for udgifterne til køb af uddannelsesforløb, vejledningsforløb og afklaringsforløb for
a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere.
Således fik kommunerne i 2019 dækket halvdelen af
disse udgifter af staten, mens kommunerne i 2020
afholder hele udgiften. Merudgiften for Guldborgsund
Kommune forventes i 2020 at blive på ca. 4 mio. kr.
Ændringerne af refusionssystemet forventes derved
samlet set at øge Guldborgsund Kommunes udgifter
med 14,724 mio. kr. fra 2019 til 2020.
OPSUMMERENDE
Opstart af den Forberedende Grunduddannelse (FGU)
har en positiv indvirkning på Guldborgsund Kommunes
udgifter fra 2019 til 2020. Omvendt har tilbagetrækningsreformen og ændringer i refusionssystemet en
negativ indvirkning på Guldborgsund Kommunens
udgifter i 2020. Hertil skal lægges de aktuelle negative
ledighedsprognoser fra Økonomisk Råd. Så budget
2020 ventes at være udfordret.
UDGIF TSDRIVERE
Nedenstående ydelser/udgifter er mest afgørende for
områdets forbrug og betragtes derved som Beskæftigelsesområdets udgiftsdrivere:
Jobcenter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ungeenheden
Sygedagpenge og Jobafklaring
A-dagpenge og løntilskud
Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Ressourceydelse
Integrationsydelse
Bolig- og driftsudgifter samt tilskud vedr. flygtninge
Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob
Driftsudgifter i forbindelse med uddannelse, vejledning/opkvalificering og mentorordninger
• Førtidspension og personlige tillæg
• Boligsikring og Boligydelse
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Årsværk

Regnskab
2018
974

Sygedagpenge og Jobafklaring

Å R S VÆ R K

A-dagpenge
og løntilskud
Statistik fra
diverse

Forventet
2019
1.005

915

620

555

1.901

1.784

1.703

349

280

Regnskab
220
2018

1.208

1.298

655
fagsystemer på Beskæftigelses-

området:

Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og
Ressourceforløb

Årsværk
Integrationsydelse
Sygedagpenge og Jobafklaring

Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob

Budget
2020

974
1.295

A-dagpenge og løntilskud

655

Uddannelseshjælp og Ressourceforløb
3.216

Integrationsydelse

8.303

I alt

3.256

Førtidspension
I alt

3.216

3.256

3.275

8.303

8.243

7.963

3275

555

620

655

500
0
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Sygedagpenge og
Jobafklaring

Kontanthjælp, Udd.
hjælp og
Ressourceforløb

A-dagpenge og
løntilskud

1.703
220

1703

1784

1901
915

1000

1005

1500

974

2000

1.784

1.295

3000
2500

555

280

Budget 2020

3500

915

620

1.298

3216

Forventet regnskab 2019

1.005

349

7.963

Antal årsværk

Regnskab 2018

Budget 2020

1.208

8.243

Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob

A N TA L Å R S VÆ R K

1.901
3.275

3256

Kontanthjælp,
Førtidspension

Forventet
2019

Førtidspension

VÆ SE N T L IG E U D GIF T SP OS T E R

Budget 2020 udgør følgende fordelt på områder sammenholdt med regnskab 2018 og forventet regnskab
2019:
Forventet
Regnskab 2018
regnskab 2019
i 2020-priser
i 2020-priser

(1.000 kr.)
Ungeenheden

97.586

105.636

107.636

124.500

128.278

117.570

98.987

90.785

83.358

196.747

186.736

180.914

24.767

19.480

16.986

8.688

12.324

15.163

122.305

131.784

136.781

43.915

55.310

50.930

395.737

413.144

420.813

59.434

54.792

55.436

Sygedagpenge og Jobafklaring

A-dagpenge og løntilskud
Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Ressourceforløb
Integrationsydelse
Bolig- og driftsudgifter samt tilskud vedr. flygtninge
Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob
Driftsudgifter i forbindelse med uddannelse,
vejledning/opkvalificering og mentorordninger
Førtidspension og personlige tillæg
Boligsikring og Boligydelse
Andre sociale formål og sundhedsudgifter mv.
I alt

Budget 2020
i 2020-priser

27.954

27.970

30.909

1.200.620

1.226.240

1.216.495

Note: Tallene for 2018 og 2019 er opjusteret til pris- og lønniveau 2020 for at kunne sammenligne i samme løn- og prisniveau.
Opjusteringen er foretaget med den reducerede satsreguleringsprocent på 1,25% fra 2018 til 2019 og 1,15% fra 2019 til 2020.

Nettoudgifter (1.000 kr.)

NE T TO U D GIF T E R (1.000 K R.)

Ungeenheden

Sygedagpenge og
Jobafklaring

Kontanthjælp,
Udd. hjælp og
Ressourceforløb

90.785

420.813

413.144

83.358

395.737

Budget 2020

98.987

180.914

186.736

196.747

Forventet regnskab 2019

117.570

128.278

124.500

107.636

105.636

450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-

97.586

Regnskab 2018

A-dagpenge og
løntilskud

Førtidspension og
personlige tillæg
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POLITIKOMR ÅDE: AM-PROJEKT
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)

Regnskab
2018

Udgifter
Indtægter
Nettodriftsbevilling
Heraf lønsum

Budget
2019

Budget
2020

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

4.746

1.504

5.304

5.304

5.304

5.304

-5.562

-4.167

-6.120

-6.120

-6.120

-6.120

-816

-2.663

-816

-816

-816

-816

30.737

31.542

22.158

22.158

22.158

22.158

BUDGETREDEGØRELSE AM-PROJEKT 2020-2023
Der er følgende udgifter og indtægter på området:

(1.000 K R.)

Regnskab
2018
i 2018-priser

Forventet
regnskab 2019
i 2019-priser

Budget 2020
i 2020-priser

20.351

16.132

11.287

Diverse prøvegebyrer

-101

-52

-102

Afregningskonto til andre kommuner

-819

-600

-400

-19.431

-15.480

-10.785

0

0

0

-14.820

-14.887

-13.533

AM-projekt

4.822

5.858

4.529

Svømmecenter Falster

1.473

1.444

1.476

Guldborgsund Zoo og Botanisk Have

7.079

6.183

6.122

630

586

590

I alt

-816

-816

-816

I alt Aktiveringsprojekter

-816

-816

-816

Sprogskole, driftsudgifter

Afregningskonto til Guldborgsund Kommune
I alt
Afregningskonto for projekter

Aktivcenter Kraghave

Området vedrører driftsudgifter og –indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats og
sprogundervisning af udlændinge på kommunens
sprogskole.
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Områderne er leverandør af ydelser til politikområde
Arbejdsmarkedscenter, og ydelserne ”afregnes” (BUMmodel).

POLITIKOMR ÅDE: BES-ADMINISTR ATION
O MR Å DE T S OV E RO R DNE DE
Ø KO N O MI (1.000 K R.)

Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

Budgetoverslag
2023

Udgifter

71.451

64.338

66.717

66.699

66.746

66.746

Indtægter

-4.393

-81

-3.072

-3.072

-3.072

-3.072

Nettodriftsbevilling

67.058

64.257

63.645

63.627

63.674

63.674

Heraf lønsum

57.160

54.911

53.683

53.665

53.712

53.712

Ovenstående budget- og regnskabstal er for perioden
2018-2020 i årets aktuelle pris- og lønniveau.
Perioden 2021-2023 vises i pris- og lønniveau for 2020.
B U D G E TA F TA L E 2020-2023

Der henvises til budgetaftalen 2020-2023 forrest i
materialet.
U DV IK L IN G E N I 2018-2020

For at kunne se udviklingen i samme pris- og lønniveau er der i nedenstående tabel foretaget justering
af 2018- og 2019-tallene, så alle tal er i 2020 pris- og
lønniveau.
P O L I T IKO MR Å DE T S OV E RO R DNE DE Ø KO N O MI
(1.000 K R.)
Nettodriftsbevilling

Regnskab 2018
2020 P/L

68.677

Budget 2019
2020 P/L
64.996

Budget 2020
2020 P/L

63.645

S TAT US PÅ T IDL IG E R E DE M O G R A F I- O G
B E SPA R E L SE SK R AV

De afledte konsekvenser af tidligere udmeldte demografi- og besparelseskrav i budget 2015-2018 er
indarbejdet i budget 2019 og efterfølgende år.

BUDGETREDEGØRELSE
BES - ADMINISTR ATION 2020-2023
Administrationsområdet omfatter budget til lønninger
og afledte driftsudgifter til administrationspersonalet
på Beskæftigelsesområdet.
Der er et samlet teknisk budget på 63,645 mio. kr.,
hvoraf lønninger udgør 53,683 mio. kr.
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