
Sociale udgifter 
 
 
Mange faktorer spiller ind på budgetter - også kommunernes. Men det kræver, at man har øje for dem! 
 
I efteråret 2005 gjorde socialudvalget i Fjends Kommune økonomiudvalget opmærksom på, at ældreafdelingen 
ikke kunne overholde lønbudgettet. Faktorer som stort sygefravær, der ikke er arbejdsrelateret, men dog 
kræver, at kollegerne skal løbe hurtigere. Meget plejekrævende ældre og færre solgte pladser til andre 
kommuner har også spillet ind. De to første områder går i bølger, og det plejer vi at kunne indhente hen over 
året. Men da færre ældre med bopæl udenfor Fjends Kommune har ønsket at bo på vores plejehjem, gjorde vi - 
ligeledes i 2005 - opmærksom på, at det ville være hensigtsmæssigt at omdanne de plejehjemspladser, der var 
reserveret til andre kommuner, til fjandbopladser. Det ville kræve en ændret normering. 
 
På trods af at lederen af ældreafdelingen kraftigt pointerede, at det ikke ville være muligt at "løbe 
overforbruget hjem" i 2006, blev der ikke tilført de nødvendige ressourcer. Det hjalp ikke, at Ældrerådet og 
socialudvalget anbefalede, at den pulje penge, der i bloktilskud var blevet sendt til Fjends Kommune, blev 
overført til ældreområdet. Ydermere fik Birkegården ved budgetlægningen for 2006 ikke den kompensation for 
ændrede fysiske rammer, som socialudvalget havde indstillet. 
 
I socialudvalget besluttede vi derfor på den baggrund to ting: vi skulle følge lønbudgettet måned for måned, og 
der skulle kun visiteres personer til plejehjemspladser i samråd med socialchefen. Vi strammede samtidigt op 
på visitationskriterierne. Men reglerne er klare: Kan vi i Fjends Kommune ikke tilbyde en plejehjemsplads, så 
skal vi betale hvad det koster, hvis en fjandbo kommer på et plejehjem udenfor kommunen. Tidligere har vi 
beregnet, at der skal mindst være 18 beboere på et plejehjem, for at det kan drives rentabelt. Det har derfor 
været en meget svær balancegang for ledelsen at navigere. I øvrigt bliver det sådan, at kommunerne fremover 
skal stille en plejehjemsplads til rådighed indenfor 2 måneder. 
 
Vi kan i dag konstatere, at vi har for få plejehjemspladser til fjandboer, da der er fyldt op på alle tre plejehjem - 
og vi har en længere venteliste end i mange år. Den store fejl er - som ovenfor anført - at der ikke er sat 
lønkroner af til fjandboer til de otte pladser, som vi i budgettet har noteret som indtægtsgivende fra andre 
kommuner. Når en forventet indtægt bliver til en udgift kan det mærkes! 
 
Derfor vil jeg i stedet for - med bål og bram - at falde over ledelsen, benytte lejligheden til at rose 
medarbejderne i ældreplejen, hvoraf jeg ved, at der er mange, der har løbet ekstra stærkt, for at gøre det så 
godt som muligt for brugerne. Ikke dermed sagt, at det altid har været godt nok, men viljen til at yde det 
bedste har været der. Og det bør man også have øje for! 
 
Regeringen har sat i udsigt, at de enkelte kommuner vil blive trukket i bloktilskud til næste år, hvis de har et 
overforbrug på serviceudgifterne. Fjends Kommune har – ifølge sag nr. 143 på SAMU`s dagsorden den 14. 
august - et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. på de samlede serviceudgifter, og vi har et mindreforbrug på 
anlægsudgifterne på 4,8 mio. - blot til berigtigelse af, hvad der tidligere har været nævnt i pressen. 
 
På et ekstraordinært møde i socialudvalget den 29. august gjorde vi vores yderste for at finde besparelser, der 
ikke ville give negative virkninger på vores service. Ingen "hovsa" løsninger, og vi ved, at når vi fra 2007 skal 
være en del af Viborg Kommune vil vi kunne opretholde det serviceniveau, vi har nu - så godt og vel. Jeg 
udtrykte tilfredshed med anstrengelserne, for hvis de forventede tal holder, vil vi total set i Fjends kunne undgå 
et overforbrug på serviceudgifterne i 2oo6, og vi vil således ikke blive trukket i bloktilskud til næste år. Det er 
værd at have øje for! 
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