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Randers, d. 17. oktober 2019
Til byrådet

Vedr. Budget 2020-2023
Bestyrelsen for Kirkens Korshærs Institutionstilbud har ved gennemlæsning af kataloget med forslag
til udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav (pkt. 87) og de øvrige dokumenter vedr. forslag
til Randers Kommunes budget for 2020-2023 konstateret, at der heri fremgår et forslag om at
pålægge den selvejende institution, herunder herberget Hjørnestenen, en besparelse på 0,5 % af
budgettet.
Det undrer bestyrelsen, at Randers Kommune påtænker at gennemføre en besparelse på § 110området, idet det vil medføre en serviceforringelse overfor samfundets svageste, som ikke står mål
med den afsmitning, som besparelsen får på kommunens budget.
En besparelse på 0,5 % vil kræve en forringelse af serviceniveauet på Hjørnestenen med ca. 75.000
kr. Virkningen heraf på det kommunale budget vil imidlertid kun være omkring en tredjedel.
På § 110-området er der en statsrefusion på 50 %, hvilket betyder, at en besparelse umiddelbart
mister halvdelen af sin værdi for kommunen, da statens tilskud forsvinder.
Andre kommuner betaler for deres egne borgere via en takst, der beregnes ud fra omkostningerne
ved at drive tilbuddet. En besparelse vil således smitte af på taksten, der må nedsættes, og andre
kommuner får dermed et billigere tilbud, men samtidig udhules kommunens besparelse yderligere,
da de øvrige kommuners betaling er med til at sænke Randers Kommunes omkostninger i forbindelse
med tilbuddet. Cirka en tredjedel af beboerne på Hjørnestenen er fra andre kommuner.
Med den foreslåede besparelse på 0,5 % beregnet ud fra budgettet for 2019 uploadet til
Tilbudsportalen, ser regnestykket således sådan ud:
Besparelse på institutionens budget
Formindsket statstilskud
Mindre betaling fra andre kommuner (37.500 kr. * 33 %)
Den reelle besparelse for Randers Kommune

kr. 75.000
kr. 37.500
kr. 12.375
kr. 25.125

Såfremt byrådet finder, at der er behov for på det sociale område at finde en besparelse på 25.125
kr. på det kommunale budget, vil bestyrelsen opfordre til, at besparelsen findes et sted, hvor det ikke
betyder en serviceforringelse for kommunens svageste på det tredobbelte. Af hensyn til de socialt
svageste i Randers Kommune ser bestyrelsen allerhelst, at besparelsen helt bliver fjernet fra
socialområdet.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

En selvejende institution med driftsoverenskomst til Randers Kommune

Med henvisning til afsnittet ”Princippet om varighed og forudsigelighed” i ”Samarbejdsaftale mellem
Randers Byråd og selvejende institutioner med driftsoverenskomst”, hvoraf det fremgår, at ”De
kommunale udvalg og forvaltninger skal i videst mulige omfang arbejde for langsigtede relationer og
stabilitet for at bidrage til, at de selvejende institutioner kan foretage langtidsplanlægning og tilpasse
medarbejder-kompetencer m.m. Udgangspunktet er, at ændringer i aftalegrundlaget, herunder
økonomi og aftalte pladser, sker i dialog med den enkelte institutions bestyrelse.”, undrer det i øvrigt
bestyrelsen, at vi ikke på forhånd er blevet orienteret og haft en dialog med forvaltningen om
konsekvenserne af det påtænkte forslag i stedet for selv at skulle opdage det ved gennemlæsning af
materialet i forbindelse med byrådets behandling af budget 2020-2023.

På bestyrelsens vegne
Per Schultz-Knudsen
Formand
Kirkens Korshærs Institutionstilbud i Randers
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