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Fokus på indtægtsoptimering og ekstern finansiering af
udgifter til social- og sundhedselever
Ældre- og Sundhedsudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget

2023

2024

2025

2026

20.197

20.197

20.197

20.197

Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Investering
Samlet ændring (Netto)

-1.000

-1.000

-500

-500

-1.000

-1.000

-500

-500

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk

0

0

0

0

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Budget til social- og sundhedselever reduceres med 1,0 mio. kr. i 2023 og 2024 faldende til
0,5 mio. kr. i 2025 og frem. Den aftalte dimensionering af antallet af elever overholdes
fortsat, da det forventes muligt at indhente refusioner og eksterne puljemidler svarende til
budgetreduktionen.
2. Status
Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA indgik i juni 2021 5-årig lærepladsaftale om
uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2022 –
2026. Dimensioneringen er efterfølgende fordelt forholdsmæssigt mellem kommunerne.
For Høje-Taastrup kommune svarer dimensioneringen til en årlig ansættelse på 48
assistentelever og 20 hjælperelever. Høje-Taastrup Kommune har gennem årene opfyldt
dimensioneringen.
Ifølge aftalen mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FOA, er dimensioneringen at
betragte som en minimumsnormering og det skal tilstræbes, at kvalificerede elever kan få en
elevplads.
3. Ændringsforslag
Udgiftsbudget til ansættelse af social- og sundhedselever fastholdes, ligesom
dimensioneringen af antallet af assistentelever og hjælperelever fastholdes. Der har imidlertid
vist sig et potentiale for at indhente yderligere dagpengeindtægter vedr. sygdom og barsel,
samt at søge eksterne puljemidler/3.partsmidler til finansiering af eleverne. Senest har
kommunen modtaget midler fra puljen til opkvalificering af ældreområdet, som løber frem til
2024.
Ved et øget fokus på indtægtsoptimering og finansiering fra eksterne puljer forventes det at
det samme antal elever kan ansættes, selvom nettobudgettet reduceres med hhv. 1 mio. kr.
og 0,5 mio. kr.
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4. Konsekvens
Prioriteringsbidraget vurderes ikke at få konsekvenser for dimensioneringen.
Når puljemidlerne ophører ved udgangen af år 2024, er der en risiko for at budgetreduktionen
vil medføre, at kommunen ikke kan overholde dimensioneringen, men p.t. vurderes denne
risiko som minimal.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Prioriteringsbidraget har ikke sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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