
Budget 2022-25     Temaforslag	drift	
Social- og Sundhedsudvalget  

Acadre sagsnr. 20-23150 

Oversigt over driftstemaer  
 

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025

Demografi ældreområdet 5.020 5.020 5.020 5.020
Demografi socialområdet - overgang fra 
barn til voksen 7.550 7.550 7.550 7.550
Akutfunktionen, særligt tilrettelagte 
forløb 1.020 1.020 1.020 1.020
Styrket afrusningstilbud i 
Alkoholbehandlingen Svendborg, to 700 700 700 700

Pårørenderådgiver 275 275 275 275
Bolighandlingsplan - udvidelse af 
plejeboliger, afledt drift incl. tidl. besp. 5.150 6.350 17.850 22.450
Styrkede, lokale, tværfaglige 
sundhedsindsatser 1.500 0 0 0
Bedre bemanding ældreområdet 
(overgang fra pulje til bloktilskud) 6.325 6.325 6.325 6.325

I alt 27.540 27.240 38.740 43.340  
 
 
 
Demografi ældreområdet  
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Fritvalg incl. sygepleje 4.200 4.200 4.200 4.200
Hjælpemidler 820 820 820 820
I alt 5.020 5.020 5.020 5.020
 
Resume: 
På ældreområdet betyder den demografiske udvikling med vækst i antallet af ældre, at 
der i de kommende år vil være betydeligt flere ældre, der har behov for personlig pleje 
og praktisk bistand i eget hjem, ligesom behovet for sygepleje, hjælpemidler og 
sygeplejeartikler øges 
 
Sagsfremstilling: 
 
Ældreområdet har en demografiudfordring med vækst i antal af ældre borgere i 
Svendborg Kommune.  
 
Da demografiudfordringen vil være en udfordring for alle landets kommuner, må der 
fortsat forventes landspolitiske initiativer i forhold til at løfte opgave. I kommuneaftalerne 
for 2020 og 2021 blev der således afsat midler til demografisk betinget udgiftsvækst, der 
i kommunens budget blev tilført områderne. 
 
Befolkningsprognose 2021   2021  2022  2023  2024  2025 

65‐74  7.880  7.917  7.952  7.930  7.912 

75‐84  4.764  5.043  5.317  5.544  5.714 

85+  1.636  1.688  1.716  1.765  1.833 

65+ i alt  14.280  14.648  14.985  15.239  15.459 
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Befolkningsprognose 2020:  14.290       
 
Ifølge befolkningsprognosen 2021 kan der forventes 14.648 borgere 65+år i 2022, 
hvilket er 368 flere borgere end det antal ældre, som sidste års demografiberegning tog 
udgangspunkt i. Ændringerne fordeler sig således på aldersgrupper: 

 37 i aldersgruppen 65-74 år,  
 279 i aldersgruppen 75-84 år  
 52 i aldersgruppen 85+ 

Da der – jf. andet budgettema til 2022 – forventes etableret 10 ekstra plejecenterboliger 
fra 2022, er der i beregningen af demografibehovet for hjemmeplejen fratrukket 10 
borgere i aldersgruppen aldersgruppen 85+. En gennemsnitlig modtager i denne 
aldersgruppe modtager 5 timers hjemmepleje pr. uge, mens det i nærværende beregning 
er antaget, at borgere inden indflytning i plejebolig modtager i gennemsnit 15 timers 
hjemmepleje pr. uge. For 10 borgere svarer dette til ca. 3 mio. kr., der er fratrukket 
demografiberegningen. 
 
I forbindelse med beslutning om rammestyring af alle Svendborg Kommunes 
udgiftsområder blev der til budget 2020 redegjort for en række indsatser, der 
forventedes at kunne afdæmpe den demografisk betingede udgiftsvækst, jf. nedenfor.  
 
I forhold til at imødegå udfordringerne arbejder ældreområdet fortsat med disse 
indsatser, jf. nedenfor. Indsatserne skal understøtte, at borgerne i videst muligt omfang 
forbliver sunde og selvhjulpne. Indsatserne har forebyggende og understøttende 
karakter, og det er ikke muligt at angive en præcis effekt af de enkelte tiltag.  
 

 Forebyggelse/mestring 
 Rehabilitering 
 Velfærdsteknologi 
 Aktivt ældreliv 
 Akuttilbud 
 Boligstruktur 

 
Erfaringerne hidtil tyder dog ikke på, at disse initiativer i sig selv kan løse det 
demografiske pres. Der er derfor behov for at tilføre midler til området, hvis der ikke skal 
ske ændringer i serviceniveauet.  
 
Økonomi:  
Der er foretaget en konkret beregning af behovet for ekstra ressourcer til ældreområdet i 
2022 (fritvalg og hjemmesygepleje samt hjælpemidler) som følge af den demografiske 
udvikling. For fritvalg og hjemmesygepleje er der taget udgangspunkt i den faktiske 
udgift i 2020 fordelt på aldersgrupper. 
 
For hjælpemiddelområdet er der ligeledes foretaget en fordeling af samtlige udgifter i 
2020 på aldersintervaller på baggrund af registreringer på cpr.nr. 
 
Beregningen viser, at der i 2022 er behov for 5,02 mio. kr., heraf 4,20 mio. kr. til fritvalg 
& hjemmesygepleje og 0,82 mio. kr. til hjælpemidler som følge af den demografiske 
udvikling.  
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
…. 
 
 



Budget 2022-25     Temaforslag	drift	
Social- og Sundhedsudvalget  

Acadre sagsnr. 20-23150 

Demografi/mængdeudvikling – socialområdet  
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Social 7.550 7.550 7.550 7.550

I alt 7.550 7.550 7.550 7.550
 
 
Resume: 
I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020 blev det besluttet - med afsæt i 
budgettet for 2019 og Finansloven for 2020 - at kompensere alle velfærdsområder for 
det demografiske udgiftspres. Regeringen har tilkendegivet, at man også i de kommende 
år vil kompensere kommunerne for vækst i demografi og for det øgede pres på voksen-
handicapområdet.  
 
I forbindelse med beslutning om rammestyring af alle kommunens udgiftsområder blev 
til budget 2020 redegjort for en række indsatser, der forventedes at kunne afdæmpe den 
demografisk betingede og mængdemæssige udgiftsvækst, jf. nedenfor.  
 
Erfaringer fra 2020 tyder ikke på, at disse tiltag i sig selv kan løse det demografiske pres 
og den fortsatte mængdeudvikling. Fortsat rammestyring vil derfor nødvendiggøre 
ændringer i serviceniveau og ændrede visitationsafgørelser på baggrund af ændrede 
kvalitetsstandarder.  
 
Sagsfremstilling: 
Den demografiske/mængdemæssige udvikling på socialområdet har medført et 
udgiftspres i de seneste regnskabsår og det vil fortsætte hen over de kommende år.  
 
Rammestyringen indebærer, at øgede udgifter som følge af den demografiske og 
mængdemæssige udvikling skal håndteres inden for uændret økonomisk ramme og 
gennem tiltag som: 
 

 Rehabilitering 
 Modtagelsen 
 Flexboliger 
 Velfærdsteknologi 
 Intern opgaveløsning 
 Ændret opgavevaretagelse 

 
Erfaringerne fra 2020 og 2021 tyder ikke på, at disse initiativer i sig selv kan løse det 
demografiske og mængdemæssige pres. Fortsat rammestyring vil derfor nødvendiggøre 
betydelige ændringer i serviceniveau og ændrede visitationsafgørelser på baggrund af 
ændrede kvalitetsstandarder.  
 
På socialområdet betyder øget levealder, stigende behov for visitationer til botilbud, øget 
tilgang til psykiatrisk behandling, markant tilgang af sager på senhjerneskadeområdet i 
2021, skærpede sundhedsfaglige krav m.v. stigende udgiftspres.  
 
På socialområdet betyder beslutningen om rammestyring konkret, at demografimodellen 
”Fra barn til voksen”, gældende siden 2009, blev bragt til ophør i 2019. Modellen har 
betydet, at budgettet er tilpasset den demografiske udvikling i forbindelse med sagers 
overgang fra Børn og Unge til Socialafdelingen. Der er tale om de forventede 
foranstaltninger til unge der i 2022 fylder 18 år. 



Budget 2022-25     Temaforslag	drift	
Social- og Sundhedsudvalget  

Acadre sagsnr. 20-23150 

 
På baggrund af demografimodellen har socialområdet fået tilført 4,1 mio. kr. i 2020 og 
7,2 mio. kr. i 2021. For begge år gælder, at tilførslen svarede til udgifterne i året, hvor 
sagerne overgik til Socialafdelingen, dvs. uden helårseffekt, idet beregningen er foretaget 
fra det tidspunkt, hvor den unge fylder 18 år.  
 
For 2022 ændres beregningen for demografi/mængdeudvikling. Tabellen viser følgende 
tilgang af sager: 

 2020 og 2021 – samlet tilgang af 46 nye sager 
 2022 - forventet tilgang af 45 sager 

 
Den økonomiske effekt i 2022 er: 

 Helårseffekt på 3,95 mio. kr. for sager, der overgik i 2021. Helårseffekten er 
differencen mellem den demografiske udgift i året ved det fyldte år 18. år og 
effekten i et helt budgetår. Helårseffekten af 2020-sager i 2021 er ikke indregnet i 
demografien, idet udgifterne indgår i forventet regnskab 2021 / forventet budget 
2022. 

 Demografisk udgiftspres på 3,6 mio. kr. for sager, der overgår til Socialafdelingen 
i 2022. 

 
(mio. kr.) 2021 2022 Demografi 
Budget 2020   4,1 
Budget 2021 7,2  7,2 
Budget 2022 3,95 3,6 7,55 
Antal sager 46 (2020+2021) 45  
 
På nuværende tidspunkt viser skønnet, at det demografiske udgiftspres for 2022 vil være 
7,55 mio. kr. i 2022 og overslagsår inkl. helårseffekten af nye sager.  
 
Afrunding 
Da befolkningsudviklingen vil være en udfordring for alle landets kommuner, og da 
presset øges gradvis over de kommende år, må der tillige forventes landspolitiske 
initiativer i forhold til at løfte opgaven. Det understøttes af KL’s udspil til 
økonomiforhandlingerne for 2022 ”Veje til styrkelse af socialområdet”. 
 
Såfremt budgetterne ikke reguleres ift. demografisk og mængdemæssig udvikling, skal 
der iværksættes indsatser, der kan nedbringe udgifterne ved at revurdere serviceniveau. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Indsatserne understøtter arbejdet i socialafdelingen. 
 
Økonomi:  
Det demografiske udgiftspres vil for 2022 være på 3,95 mio. kr., som er helårseffekt i 
2022 af tilgang i 2021, samt tilgang af nye sager i 2022 med årseffekt på 3,6 mio. kr. 
til i alt 7,55 mio. kr. i overslagsårene. 
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Akutfunktion, særligt tilrettelagte forløb i eget hjem, ældreområdet  
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 1.020 1.020 1.020 1.020

I alt 1.020 1.020 1.020 1.020
 
Resume: 
Udvidelse af akutfunktionen på ældreområdet i forhold til at kunne tilbyde særligt 
tilrettelagte forløb i eget hjem med henblik på at sikre at undgå unødvendige 
indlæggelser.  
 
Sagsfremstilling: 
Udviklingen i det danske sundhedsvæsen betyder, at kommunerne overtager flere 
opgaver fra regionerne. Borgerne sættes i behandling, og udskrives derefter til videre 
behandling og opfølgning i eget hjem. Kommunerne skal derfor være klar til, at borgere 
er hjemme i tilstande, der er ustabile og ændrer sig hurtigere og til at håndtere de nye 
krav og anvendelse af ny teknologi. Udviklingen i befolkningssammensætningen, hvor 
der vil blive relativt flere ældre i alderen 65+, særligt sker den procentvise stigning i 
aldersgruppen 75-89 år.  

Formålet med akutfunktionen er således at forebygge forværring af akut opstået eller 
kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, og at følge op på sygehusets pleje- og 
behandlingsindsats. Der stilles blandt andet krav om en døgndækkende varetagelse af 
specialiserede kliniske opgaver, f.eks. indgift af væske eller antibiotika direkte i 
blodårerne (i/v behandling).  

Ældreområdet har i 2019-2020 haft et statsligt finansieret projekt, hvor vi har afprøvet at 
udvikle akutpladsophold i borgerens eget hjem. Formålet med projektet har været at 
afprøve, i hvilket omfang en videreudvikling af akutfunktionen med etablering af 
akutpladser i op til 3 døgn hos borgere i eget hjem, kan forebygge unødige indlæggelser 
og genindlæggelser hos meget svækkede borgere i kommunens ældrepleje. 
 
Evalueringen har bl.a. vist, at ud af de i alt 59 gennemførte 3 døgnsforløb i perioden 
1.1.-31.8.2020, er indlæggelse/genindlæggelse vurderet forebygget i 36 forløb, svarende 
til godt 60 %. 
 
Der var 10 ansatte sygeplejersker i Svendborg Kommunes oprindelige akutfunktion, der i 
projektperioden var udvidet med fire sygeplejersker og seks SOSU-assistenter. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Akutfunktionen har et beredskab, der ved behov kan tilkaldes til en vurdering af en akut 
syg borger, samt oplære øvrige medarbejdere i specialiserede behandlinger. 
 
Akutfunktionen aflaster og opkvalificerer således ældreområdets hjemmehjælp, 
plejecentre og sygepleje. 
 
Økonomi:  
I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der afsat 1,9 mio. kr. til udvidelse af den 
oprindelige akutfunktion. Midlerne er brugt til ansættelse af sygeplejersker. 
Ved at ansætte SOSU-assistenter vil akutfunktionen kunne tilbyde særligt tilrettelagte 
forløb i eget hjem. Der søges derfor om 1 mio. kr. fremskrevet til 2022-prisniveau. 
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CO2-Konsekvensvurdering: 
Det vurderes ikke, at tilbud om særligt tilrettelagte forløb i eget hjem vil have en 
væsentlig konsekvens for CO2-udledningen. 
 
 
Styrket afrusningstilbud i Alkoholbehandlingen Svendborg 
 
1 ekstra afrusningsdag pr. uge 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 350 350 350 350

I alt 350 350 350 350
 
2 ekstra afrusningsdage pr. uge 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 700 700 700 700

I alt 700 700 700 700
 
 
Resume: 
Tilbuddet om ambulant afrusning i Alkoholbehandlingen styrkes, så der fremover tilbydes 
afrusning 2 eller 3 dage om ugen i stedet for aktuelt 1 dag pr. uge. Dette vil give 
borgerne et væsentligt forbedret tilbud ift. afrusning. Forslaget kræver en forøgelse af 
lægeressourcerne med minimum 3 timer fremmøde pr. ekstra afrusningsdag pr. uge 
samt transporttid. 
 
Sagsfremstilling: 
Tilbuddet om afrusning i Alkoholbehandlingen fordobles eller tredobles, så der fremover 
tilbydes afrusning 2 eller 3 dage om ugen i stedet for aktuelt afrusning 1 dag pr. uge. 
Dette vil betyde, at borgerne vil kunne få tilbud om afrusning enten umiddelbart eller 
med få dages ventetid.  
 
Aktuelt tilbyder Alkoholbehandlingen afrusning 1 dag om ugen mod tidligere 2 dage. 
Årsagen til reduktionen fra 2 til 1 dag var en skærpelse af den lægelige vejledning om 
alkoholbehandling, hvor det blev et krav, at afrusning alene kunne gennemføres i 
forbindelse med lægeundersøgelse. Da Alkoholbehandlingen har læge 4 timer pr. uge 
samlet på 1 dag, var det ikke muligt at opretholde 2 afrusningsdage. 
 
Imidlertid er det en betydelig udfordring for nogle af de mest alkoholmæssigt belastede 
borgere, at der aktuelt alene er afrusning 1 dag om ugen. For den enkelte borger kan der 
være forhindringer som gør, at vedkommende ikke kan fremmøde den pågældende dag, 
eller man kan glemme det. I de tilfælde vil afrusning skulle påbegyndes med medvirken 
af borgerens egen læge. Alternativt skal borgeren fortsætte med alkoholindtag frem til 
næste uges mulighed for afrusning i Alkoholbehandlingen. 
  
Odense Kommune leverer specialiseret lægeydelse på Alkoholområdet til Svendborg 
Kommune. Imidlertid kan Odense Kommune ikke på nuværende tidspunkt garantere, at 
man vil kunne levere yderligere afrusningsdage i Svendborg, såfremt der er et ønske fra 
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Svendborg Kommunes side om dette. Dette skyldes længerevarende 
rekrutteringsudfordringer på lægeområdet.  
 
Såfremt Svendborg Kommune skal dække et udvidet afrusningstilbud ved at indgå aftale 
med en privat leverandør om lægekonsulentydelse, forventes dette, ud fra sondering 
med mulig leverandør, at være væsentlig mere omkostningsfuldt for Svendborg 
Kommune end ved aftale med Odense Kommune. Dette skyldes timeprisniveauet, regler 
om minimum 6 fremmødetimer pr. mødedag, udgifter til transport samt bl.a. udgifter ved 
mulig opfølgende telefonisk kontakt til privat leverandørs lægekonsulent på tidspunkter 
uden læge i afdelingen.  
 
Lægeydelse Odense Kommune 
1 ekstra afrusningsdag pr. uge med 3 lægefremmødetimer i Svendborg samt transporttid 
medfører en forventet omkostning for Alkoholbehandlingen på ca. kr. 200.000 på 
årsbasis.  
 
2 ekstra afrusningsdage pr. uge med i alt 6 lægefremmødetimer i Svendborg samt 
transporttid medfører en forventet omkostning for Alkoholbehandlingen på ca. kr. 
400.000 på årsbasis.  
 
Lægeydelse privat leverandør 
1 ekstra afrusningsdag pr. uge med et regelbaseret minimumsfremmøde på 6 timer i 
Svendborg medfører en estimeret omkostning for Alkoholbehandlingen på kr. 300-
350.000 på årsbasis.  
 
2 ekstra afrusningsdage pr. uge med i alt 12 lægefremmødetimer i Svendborg medfører 
en estimeret omkostning for Alkoholbehandlingen på kr. 600-700.000 på årsbasis.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Indsatserne understøtter arbejdet i socialafdelingen. 
 
Økonomi:  
Beregningen beror på, at Svendborg Kommune ønsker at styrke afrusningstilbuddet. 
Dermed påhviler den fulde finansiering af styrkelsen Svendborg Kommune, da der ikke er 
indledt dialog med Ærø Kommune og Langeland Kommune om kommunernes holdning til 
at medfinansiere styrkelsen. Det er administrationens vurdering, at begge kommuner er 
tilfredse med det aktuelle afrusningstilbud. Vedtages budgettemaet indledes dialog med 
begge kommuner. 
 
Budgettemaet er beregnet ud fra lægedækning fra privat leverandør, idet Odense 
Kommune som nuværende leverandør af lægedækningen ikke med sikkerhed kan 
imødekomme ønsket om udvidelse. Såfremt Odense Kommune kan imødekomme ønske 
om øget lægedækning falder udgiften til 200.000 kr. for 1 ekstra afrusningsdag og 
400.000 kr. for 2 ekstra afrusningsdage. 
 
 
Pårørenderådgiver, Social og Sundhed 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 275 275 275 275

I alt 275 275 275 275
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Resume: 
Ansættelse af pårørenderådgiver på 20 timer om ugen, der kan understøtte pårørende til 
borgere, der er ramt at sygdom, har fysisk funktionsnedsættelse eller er kognitivt 
svækkede. Målgruppen er voksenområdet, dvs. borgere der er 18 år eller derover.   
 
Sagsfremstilling: 
Ifølge Ældre Sagen er der i dag 25-30 pårørenderådgivere ansat i de danske kommuner. 
I 2017 blev tallet opgjort til 10. Der er dermed sket en markant stigning i de seneste år. 
 
Pårørende spiller en central rolle i kommunernes sundhedsfaglige og sociale indsatser og 
udgør en stor ressource for såvel den enkelte borger som for kommunerne. Men det kan 
også være både svært og krævende at være pårørende. 
 
I Svendborg Kommunes Værdighedspolitik fremgår det, at ”Svendborg Kommune ser 
pårørende som vigtige nøglepersoner, når det handler om at hjælpe borgeren bedst 
muligt” 
 
En pårørenderådgiver vil, udover at guide igennem de mange kommunale tilbud, også 
kunne varetage gruppe- og netværkstilbud, individuelle samtaler, kursusforløb, juridisk 
og social vejledning, understøtte et godt samarbejde mellem medarbejdere og pårørende 
mv.  
 
Tilbud til pårørende har ifølge en rapport foretaget af Rambøll Management Consulting en 
række positive virkninger i form af: 

1) Reducere den praktiske, følelsesmæssige og sociale belastning, som pårørende 
oplever. 

2) Indirekte virkning på den pårørendes nærtstående, idet der er mere overskud til 
at tilbringe tid med og pleje den nærtstående.  

3) Samfundsøkonomiske gevinster ved, at den pårørende kan bo sammen med den 
nærtstående i længere tid, samt at den pårørende undgår en nedslidning som 
følge af de belastninger, der er forbundet med at passe en nærtstående. 

 
Svendborg Kommune har i dag en række tilbud til pårørende, herunder bl.a. rådgivning 
via demenskonsulenter, åben anonym rådgivning i Demenscenter Sydfyn, 
pårørendegrupper bl.a. på demensområdet, frivillige vejvisere og borgerrådgiver. 
 
Foruden den kommunale rådgivning og vejledning, er der i Svendborg Kommune mange 
patientforeninger som laver et kæmpe rådgivnings- og vejledningsarbejde, både for 
borgere og pårørende. 
 
Forslaget om en medarbejder på halv tid skal ses i den sammenhæng. 
 
Påvirkning på andre områder:  
En pårørenderådgiver vil understøtte pårørende på tværs af social-, sundheds- og 
ældreområdet, og vil forventeligt aflaste de medarbejdere der for nuværende arbejder 
med støtte og rådgivning. 
 
Økonomi:  
Ansættelse af pårørenderådgiver på halv tid svarende til en årlig udgift på ca. 275.000 
kr. med en gennemsnitspris på en medarbejder, med en mellemlang videregående 
uddannelse.  
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CO2-Konsekvensvurdering: 
Det vurderes ikke, at ansættelsen af en pårørendevejleder vil have konsekvens for CO2-
udledningen. 
  
 
Bolighandlingsplan – udvidelse af plejeboliger:  
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 2026
Udvidelse af 
plejeboliger 3.400 4.600 16.100 20.700 27.700
Tidligere besluttet 
kapacitetstilpasning 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
I alt 5.150 6.350 17.850 22.450 29.450
 
 
 
Resume: 
Den demografiske udvikling med flere +85-årige betyder, at der i Svendborg Kommune 
er behov for yderligere 55 plejeboliger frem mod år 2026.  
 
 
Sagsfremstilling: 
Der udarbejdes årligt en boligprognose på ældreområdet, der skal sikre at kommunen 
har det nødvendige antal plejeboliger til rådighed. Beregningerne for perioden 2022-2026 
viser, at der vil være et øget behov for plejeboliger fra 2023 svarende til i alt ca. 55 
boliger fordelt på følgende måde:  
 

- 10 boliger i 2023 
- 20 boliger i 2024 
- 10 boliger i 2025 
- 15 boliger i 2026 

 
Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 13. april 2021 bedt administrationen om 
at udarbejde udvidelsestema for drift- og anlæg på de 55 plejeboliger. Der antages, at 
der bygges demensvenlige boliger. På møde den 4. maj 2021 besluttede Social-og 
Sundhedsudvalget at fremrykke udvidelsen af 10 plejeboliger fra 2023 til 2022 grundet 
stigende efterspørgsel efter plejeboliger og deraf følgende pres på garanti-ventelisten.  
 
Udvidelsen af plejeboligkapaciteten kan ske ved hjælp af til-, om- og nybygning. Social- 
og Sundhedsudvalget har tidligere tilkendegivet, at udvalget ønsker at bevare 
eksisterende plejecenterstruktur og at udvidelse af plejeboliger i 2022 og 2024 således 
skulle foregå via til- og ombygning af eksisterende boligmasse. På den måde minimeres 
overhead og anlægsudgifter. 
 
Da der endnu ikke er taget endelig beslutning om, hvilke steder til- og ombygning skal 
finde sted, er der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en detaljeret og præcis 
beregning af anlægsudgifterne, men den kommunale anlægsudgift er anslået til samlet 
24,350 mio. kr. for de 55 boliger.  
 
Der ligger en ikke-indfriet besparelse på 1,75 mio. kr. fra 2021 vedr. 
”kapacitetstilpasning plejecentre”, besluttet ifm. budgetforliget for 2019. Forligskredsen 
tilkendegav efterfølgende, at besparelsen skulle udmøntes ved ”fysisk tilpasning af en 
bygningsmasse eller nedlæggelse af plejecenter/-pladser”. På Social- og Sundheds-
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udvalgets møde den 15. januar 2019 besluttede man, at strukturdrøftelsen på 
plejecenterområdet skulle ske ”som led i en samlet vurdering af boligudviklingen på 
ældreområdet som led i udmøntningen af masterplanen”. Det er denne samlede 
vurdering, der nu foreligger og danner baggrund for indeværende temabeskrivelse. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Der indgår budget til CETS vedrørende fast ejendom til bl.a. forbrugsafgifter som vand, 
varme og el. 
 
 
Økonomi:  
Det øgede antal plejeborgerboliger vil betyde afledte driftsudgifter på 3,4 i 2022 for 10 
plejeboliger, som gradvist ibrugtages i løbet af 2022. Beløbet i 2022 er derfor beregnet 
med ¾ effekt. Driftsudgifterne stiger til 27,7 mio. kr. i 2026 for samlet drift af 55 
plejeboliger. 
 
Ved tilbygning- og ombygning i tilknytning til eksisterende plejecentre, kan prisen pr. 
bolig reduceres, da der allerede er afsat budget til sektionsleder og nattevagter i de 
eksisterende budgetter. En udvidelse med op til 55 ekstra boliger vurderes imidlertid at 
forudsætte ekstra budget til sektionsleder og nattevagter. Der er således afsat ekstra 
udgifter hertil svarende til 1 ekstra sektionsledere og 2 nattevagter fra og med 2024.  
 
Fra 2021 ligger der desuden en ikke-indfriet besparelse på 1,7 mio. kr. årlig vedr. 
kapacitet på plejecenterområdet. 
 
De 55 plejeboliger kræver kommunale anlægsinvesteringer anslået til 24,350 mio. kr.  
 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Forbruget af vand, varme og el vil alt andet lige øge ved udvidelse af op til 55 nye 
plejeboliger om end det er vurderingen at den er minimal. Langt hovedparten af 
udgifterne er lønudgifter, og andelen til fast ejendom udgør knap 1,5%. Det er derfor 
vurderingen, at det ikke er relevant at redegøre nærmere for CO2-konsekvenser. 
 
 
Styrkede lokale tværfaglige sundhedsindsatser 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 600
Træningscentre 900

I alt 1.500 0 0 0
 
 
 
Resume: 
Afdækning af mulighederne for styrkede lokale og tværfaglige sundhedsindsatser, 
herunder en styrkelse af eksisterende kommunale tilbud i nærområderne. Midler afsættes 
til et årsværk til afdækning af muligheder Desuden afsættes midler til konkret styrkelse 
af lokale kommunale træningscentre, til gavn for borgerne. 
 
Sagsfremstilling: 
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I Svendborg Kommune bliver der flere ældre og flere med kroniske- og psykiske 
sygdomme. Der er derfor behov for nye tiltag og for at indgå nye samarbejder ift. at 
fremme folkesundheden til gavn for borgere i Svendborg Kommune. Ønsket er at skabe 
løsninger der giver størst værdi for borgerne.   
  
I Svendborg Kommune er der et ønske om kontinuerligt at styrke og udvikle det nære 
sundhedsvæsen i samarbejde med relevante aktører på sundhedsområdet.  
Der er i stigende grad fokus på at fastholde sundhedstilbud i lokalområderne, og derved 
skabe bedre balance mellem land og by. Dette kan bl.a. ske ved at undersøge 
mulighederne i de tværgående samarbejdsflader mellem kommune, regionens 
somatiske- og psykiatriske sygehusfunktioner, praktiserende læger samt private aktører, 
med henblik på at finde nye løsninger for tilbud i lokalområderne.  
 
Der sker løbende udvikling og tilpasning af det tværgående samarbejde fx gennem 
Praksisplan, Akutplan og Psykiatriplan. Disse følges tæt. En fællesnævner for disse planer 
er, at mobilisere tværgående indsatser og have øje for hinandens ressourcer, faglighed 
og kapacitet, så vi kan lykkedes med fremtidens sundhedsudfordringer.  
 
Vi har en god tradition og erfaring i Svendborg Kommune for et tæt samarbejde med 
Odense Universitets Hospital og Psykiatrisygehuset, gennem såkaldte bilaterale 
samarbejder. Flere kommuner i Region Syddanmark har udbygget dette samarbejde, og 
har indgået formaliserede samarbejder med Regionsrådet, ift. arbejdet med at styrke det 
sammenhængende nære sundhedsvæsen. Samarbejderne har forskellige 
omdrejningspunkter. Eks. omhandler samarbejdet i Nyborg etableringen af et nyt 
Sundhedshus og i Fredericia og Haderslev er det samarbejdet med psykiatrien som er i 
fokus. Tilbagemeldingerne er at samarbejderne nytter og bidrager med nye og 
konstruktive vinkler og fremdrift på samarbejdet.        
 
 
Sundhedstilbud tæt på borgerne 
Med ambitionen om at udfolde mulighederne for fastholdelse af sundhedstilbud i 
lokalområderne, følger et ønske om at sikre og øge tilgængeligheden i sundhedstilbud 
lokalt. Kommunens træningscentre der er placeret på udvalgte plejecentre rundt om i 
kommunen, kunne være en spændende arena for nye samarbejder. Mange borgere har 
en berøringsflade til træningscentrene og plejecentrene, og det kunne derfor være oplagt 
at udbygge og udvikle samarbejder hér.      
 
Det ville ikke alene være sundhedsydelser som traditionelt ligger i regi af sygehus eller 
praktiserende læger, som kunne være i fokus. Trivsels- og velvære fremmende 
elementer, som kan understøtte den fysiske- og mentale sundhed blandt borgerne i 
Svendborg, er ligeledes vigtige. I den forbindelse kunne det være interessant at 
undersøge mulighederne for nye samarbejder ift. andre faggrupper, og hvor kommunen 
gerne vil se på mulighederne for at invitere ind i kommunale arealer.  
 
Ligeledes kunne samarbejdet med frivillige kulturelle-, sociale- og fritidsforeninger i tæt 
sammenhæng med sundhedstilbud være et interessant udviklingsområde. Frivillige tilbud 
er i høj grad forbundet med nedbringelse af ensomhed og fremme af livskvalitet, hvilket i 
sig selv er sundhedsfremme. Ny samarbejder, som kan støtte foreningerne i 
lokalområderne, samt udforskning af mulighederne for fælles arealer på tværs af 
klassiske sundhedstilbud og frivillige foreninger kunne have spændende potentialer.   
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Desuden kan der indhentes inspiration fra den engelske Frome ift. håndholdt indsats 
overfor sårbare borgere i alle aldre, som kan have særligt gavn af at blive støtte i 
deltagelse i tilbuddene.   
 
 
Det kunne således handle om:  
- Styrke de lokale træningscentre ift. nuværende udfordringer med kapacitet  
- Udbygge træningscentrene med andre sundheds- og velvære tilbud i form af 
eks fodterapeut, massør mv.  
- Udforske mulighederne for fælles arealer på tværs af klassiske 
sundhedstilbud og frivillige foreningers tilbud 
- Udforske mulighederne for understøttende håndholdt indsats overfor 
målgrupper som er udfordret ift. mental sundhed til deltagelse i frivillige tilbud 
 
Fælles indgang til sundhedstilbud 
Med fokus på styrkelse af det nære Sundhedshus, er der en intention om at etablere 
fælles indgang på tværs af sektorer eks. psykiatri og kommune. Erfaringen fra andre 
kommuner, herunder Silkeborg, viser at dette er en realiserbar ambition. Erfaringerne 
viser særligt at både det formelle og uformelle samarbejde styrkes ved at være tæt på 
hinanden i opgavevaretagelsen, og at dette kan ske på flere forskellige planer. Ved at 
styrke kendskabet til hinandens arbejdsfelter, faglighed og organisationer, er 
grundlæggende for det videre arbejde med at styrke det tværgående samarbejde 
omkring ’sagsbehandlingen’ i samarbejde med den enkelte borger.   
  
Det kunne således handle om:  
- Fælleshus med regionale psykiatri vedr. særlige funktioner 
- Fælles indgang med den regionale psykiatri vedr. særlige funktioner.  
 
Herunder, afklaring af nedenstående, fremsendt af udvalgsmedlem i Social- og 
Sundhedsudvalget Hanne Ringgaard:  
- Fx betyde at du har en eller to koordinatorer uanset om du er i kontakt med 

regionen, som indlagt eller i ambulant behandling, i kontakt med kommunen 
i form af et genoptræningsforløb eller rehabiliteringsforløb eller i et forløb i 
distrikst-psykiatrien eller i kontakt med privat praksis (psykolog/egen læge, 
fysioterapeut, sygeplejerske eller andet) 

- Fx betyde at man som unge (12-18 årige) har særlige indgang 
- Fx betyder at man som voksen (18-90 årige) 
- Fx betyde at man kan henvises til ”omsorgsforløb” 
- Fx betyde at man selv kan søge indgangen til enkelt konsultationer(et 

bestemt antal) 
- Fx betyde at alle med diagnoser har en direkte linje at kontakte 
- Fx betyde at alle med symptomer på angst, depression eller neg tanker har 

muligheder for flere kontakter en egen læge 
 
- Mulighed for at afsætte ét årsværk til denne afklaring, med henblik på at  

undersøge konkrete handlinger og indgå dialoger og konkrete 
handlingsforløb med region og privat praksis. Med henblik på at udvikle 
fælles kompetencegivende forløb, samt samarbejde med de organisationer 
der arbejder for bedre forhold inden for psykiatrien 
 

Økonomi:  
For at afdække mulighederne for afklaring af samarbejder og muligheder i styrkede 
lokale sundhedstilbud afsættes et årsværk. 
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For at styrke og udvikle de lokale træningscentre afsættes midler til fornyelse af rammer 
og maskiner/tilbud 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
 
Styrkede lokale sundhedstilbud vil formindske belastningen på transport til centrale 
sundhedstilbud 
 
 
Bedre bemanding ved overgang til bloktilskud 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 6.325 6.325 6.325 6.325

I alt 6.325 6.325 6.325 6.325
 
Resume: 
Svendborg Kommune har siden 2018 modtaget godt 6 mio. kr. årligt i puljemidler til 
bedre bemanding på ældreområdet, men fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt via 
bloktilskuddet. Dette medfører en manko for Svendborg Kommune på 1,1 mio. kr., idet 
fordelingen af midlerne overgår fra at blive fordelt efter ældrenøglen til nu at blive fordelt 
efter bloktilskudsnøglen. De godt 6 mio. kr. ønskes tilført ældreområdet fra 2022, sådan 
at nuværende serviceniveau kan fastholdes, idet midlerne indgår i den eksisterende 
normering og dermed finansierer personale, der allerede i dag er ansat på ældreområdet.  
 
Sagsfremstilling: 
Der blev på finansloven for 2018 afsat en pulje på 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til 
bedre bemanding i ældreplejen (521 mio. kr. i 2022-niveau).  
 
Puljen har fra 2018 været udmøntet som en ansøgningspulje med tilskud fordelt efter 
ældrenøglen. Puljen overgår fra 2022 til udmøntning via bloktilskuddet og fordeles herfra 
via den generelle bloktilskudsfordeling. Dette betyder en manko på 1,110 mio. kr. for 
Svendborgs vedkommende, idet Svendborgs andel ifølge ældrenøglen er på 6,325 mio. 
kr. i 2022 (ældrenøgle 1,214 %), mens kommunen kun modtager 5,215 mio. kr. over 
bloktilskuddet (bloktilskudsnøgle 1,001 %).  
 
Midlerne indgår i dag i hjemmeplejens og plejecentrenes personalenormering, og det er 
derfor nødvendigt, at alle 6,325 mio. kr. fortsat tilføres området, hvis ikke området skal 
pålægges personalebesparelser i tilsvarende størrelsesorden. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Økonomi:  
Midlerne til bedre bemanding tilføres via bloktilskuddet i 2022 med 5,215 mio. kr., 
hvilket er 1,110 mio. kr. lavere end ældreområdet nuværende bedre bemandingsmidler 
på 6,325 mio. kr. 
 
Tilføres de 6,325 mio. kr. ikke til ældreområdet i 2022, vil det betyde en tilsvarende 
besparelse i hjemmeplejen og på plejecentrene. 
 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ikke relevant 



 

 

 
Til Social- og Sundhedsudvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar vedr. punkt 4, Budgettemaer -  Bedre bemanding 
 
Ældrerådet har på sit møde 12.08.21 drøftet det nye budgettema. 

 

Ældrerådet vil gøre opmærksom på, at de forventer det fulde beløb 

bliver overført til ældreområdet, da der ellers vil være tale om en 

besparelse i forhold til antal medarbejdere i hjemmeplejen, hvilket er 

helt uacceptabelt. 

 

 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Bent Aa. Rasmussen 
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