Budgetbehov i Træningsenheden
Overordnet type:
Budgettype:
Udgiftstype:
Udvalg:
Sektor:
Serviceområde (valgfrit):
Kontonr.:

DRIFT
Trykprøvning øvrige driftsområder
Serviceudgift
SÆH
Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2022-2025 (i mio. kr.)
Budget ændring

2022
0,400

2023
0,400

2024
0,400

2025
0,400

(’-’ = budgetreduktion / ’+’ = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)
Træningsenheden har over en længere årrække oplevet en stigende efterspørgsel efter
træningsydelser. Der er især sket en opdrift i opgaver vedrørende træning til børn (Serviceloven
§ 44).
Trykprøvningen viser på den baggrund en budgetudfordring på 0,400 mio. kr. fra 2022 og frem.

Beskrivelse
Træningsområdet for børn og unge hører under SÆH-området. I de seneste år er der sket en
stigning i efterspørgslen efter træning til børn efter Serviceloven § 44.
Antallet af børn, som modtager SEL § 44 er fra 2018-2020 steget fra 161 til 189 borgere. Der er
sket en stigning i antal børn fra Specialbørnehaven Viben med træningsbehov. Disse børn har
massive fysiske og mentale funktionsnedsættelser, som kræver kontinuerlig træning fra både
fysioterapeuter og ergoterapeuter gennem deres tid i børnehaven. Fra 2017 og frem har der
været en gradvis udvidelse i antallet af pladser i Specialbørnehaven, og kapaciteten er udvidet
fra 7 til 15 pladser. Dette svarer til en stigning på 114%. Der er igangsat byggeri af nye rammer
til Specialbørnehaven med 15 pladser, som forventes at blive taget i brug i sommeren 2022.
Træningsenheden anvender en stigende mængde ressourcer på dette område, og det er en
medvirkende årsag til, at afdelingen er presset.
Ud over en stigning i antallet af henvisninger, ses der også en øget faglig kompleksitet i de
problemstillinger, som borgerne henvises med. Det betyder, at der i langt højere grad end
tidligere skal to fagligheder til (fysioterapi og ergoterapi) for at give borgeren den rette indsats.
For at imødekomme den øgede efterspørgsel og samtidig sikre fortsat høj kvalitet i ydelsen, har
Træningsenheden løbende omlagt deres praksis. Samtidig har afdelingen optimeret de
arbejdsgange, hvor der har været potentiale for effektivisering. Nu er Træningsenheden nået til
et punkt, hvor det ikke længere er muligt at effektivisere yderligere.

Personalemæssige konsekvenser
Budgettilførselen på 0,400 mio. kr. svarer til knap en fultidsnormering. En budgettilførsel vil være
med til at sikre et acceptabelt arbejdspres, og have en positiv betydning for arbejdsmiljøet for de
enkelte medarbejdere og ledelsen i Træningsenheden.

Andre afledte konsekvenser
Manglende ressourcer kan få betydning for kvaliteten af træningsydelserne. Det kan f.eks. blive
begrænset, hvor store individuelle hensyn, der fremover kan tages i forhold til de enkelte
borgere.
Desuden kan Træningsenheden blive nødsaget til at trække sig fra faglige koordineringsopgaver
omkring komplekse borgere, som ellers vil understøtte en koordineret og sammenhængende
indsats for borgerne.

