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1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 09-09-2020:  
Godkendt. 
 
 
 

2. Budget 2021 - Temaer - Social- og Sundhedsudvalget 
 
19/25196 
 
Beslutningstema:  
Drøftelse af fremsendte budgettemaer. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller 

 At udvalget drøfter budgettemaerne 
o Styrkelse af det frivillige sociale område (§ 18) 
o Rehabiliteringsindsats vedr. hjertesygdom 
o Rehabiliteringsindsats vedr. depression, angst, stress, 

der er fremsendt til budgetforhandlingerne. 
 
Sagsfremstilling:  
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 11. august 2020, at 
budgettemaet vedr. styrkelse af det frivillige sociale område skulle 
omskrives og beløbsmæssigt forhøjes, ligesom de to dagsordenspunkter 
vedr. forløbsprogrammer for hjerte og depression skulle omskrives til 
temabeskrivelser.  
 
Administrationen har udarbejdet vedlagte temabeskrivelser, der er 
fremsendt til Økonomiudvalget sammen med udvalgets øvrige 
budgettemaer, så de kan indgå i det samlede budgetmaterialet.  
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Økonomien fremgår af vedlagte temabeskrivelser. 
 
Lovgrundlag:  
Den kommunale styrelseslov. 
 
Bilag: 
Åben - Styrkelse af det frivillige sociale område - Budgettema 
Åben - Rehabilitering hjertesygdom - budgettema 
Åben - Rehabilitering depression - budgettema 
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 09-09-2020:  
Drøftet idet forslagene fremsendes til budgetforhandlingerne. 
 
 
 

3. Budget 2021 - Takstoversigt - Social- og Sundhedsudvalget 
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19/25198 
 
Beslutningstema:  
Takstoversigt 2021, Social- og Sundhedsudvalget. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller,  

 At forslag til takstoversigt fremsendt til Økonomiudvalgets 1. 
behandling af budget 2021 tages til efterretning 
 

 At takster for pensionisters betaling til madservice godkendes og 
medtages i den takstoversigt, der fremsendes til 2. behandling af 
budget 2021 

 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med udarbejdelse af budgetmateriale for 2021 har 
administrationen udarbejdet forslag til takster for 2021 på Social- og 
Sundhedsministeriets område. Takstoversigten skal 1. behandles på 
Økonomiudvalgets møde den 8. september. Af takstoversigten til 1. 
behandlingen fremgår dog kun enkelte 2021-takster, nemlig for 
dagcenterkørsel, serviceydelser på gæsteophold og pårørendeboliger, 
mens øvrige takster endnu ikke er færdigberegnet.  
 
Mødet i Social- og Sundhedsudvalget afholdes dagen efter 
Økonomiudvalgets møde. Da der nu også foreligger beregnede takster på 
personisters betaling til madservice, indgår disse takster på vedhæftede 
opdaterede takstoversigt. 
 
Takster for huslejer vil blive beregnet løbende og vil indgå i den endelige 
takstoversigt til 2. behandlingen af budgettet. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Taksterne indgår i det samlede budgetforslag for 2021. 
 
Lovgrundlag:  
Lov om kommunernes styrelse. 
 
Sagen afgøres i:  
Byrådet 
 
Bilag: 
Åben - Takstoversigt 2021 - SSU - 2. behandling-foreløbig 
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 09-09-2020:  
Taget til efterretning. 
 
 
 

4. Vision for sundhed 
 
20/7286 
 
Beslutningstema:  
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Godkendelse. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller: 

 At udvalget godkender en vision til den kommende sundhedspolitik 
 At udvalget godkender opbygningen af sundhedspolitikken.  

 
Sagsfremstilling:  
På baggrund af og med afsæt i visionsseminar d. 18.8.20 er følgende 4 
visioner sammenskrevet ud fra deltagernes bidrag og i samarbejde med 
moderator Anders Bildsø Lassen (Implement). På visionsseminaret deltog 
udover SSU, et udvalg af patientforeninger i Svendborg Kommune, 
sammenslutninger for social frivillige, repræsentanter fra sygehus (OUH og 
psykiatri), praksis konsulent, kommunale råd og repræsentanter fra social-
, sundheds- og ældreområdet i Svendborg Kommune  
 
4 Visioner for sundheden i Svendborg Kommune :  

A) Alle borgere i Svendborg Kommune skal opleve en sammenhængende 
sundhedsindsats. Ved høj faglighed, stærkt samarbejde på tværs og 
viljen til at udfordre rammerne, vil vi fremme fysisk, psykisk og mental 
sundhed igennem både forebyggelse, behandling og pleje.   
 

B) Borgerne i Svendborg Kommune skal opleve en sammenhængende 
sundhedsindsats, hvor fysisk, psykisk og mental sundhed fremmes i 
vores nære sundhedsvæsen. 
 

C) I Svendborg kommune tør vi se sundhedsudfordringerne i øjnene. Med 
høj faglighed, stærkt samarbejde og viljen til at udfordre rammerne, vil 
vi tage hånd om det nære sundhedsvæsen nu og i fremtiden. 
 

D) I Svendborg Kommune tager vi samfundsansvar og inspirerer andre. 
Med tidlig opsporing, høj faglighed og stærkt samarbejde vil vi 
forebygge ulighed i sundhed. 
 

Overblik over sundhedsafdelingens økonomi er vedlagt. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Ingen. 
 
Sagen afgøres i:  
Social- og Sundhedsudvalget. 
 
Bilag: 
Åben - Opbygning af Sunhedspolitik 2020 
Åben - Overblik over sundhedsafdelingens økonomi 
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 09-09-2020:  
Visionerne tilpasses og forelægges udvalget på førstkommende møde. 
Udvalget godkender opbygningen af sundhedspolitikken. 
 
 
 

5. Røgfri fritid 
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19/18132 
 
Beslutningstema:  
Drøftelse af røgfri fritid. 
 
Indstilling:  
Der indstilles:  

 At udtalelser fra Svendborg Idræts Samvirke og haludvalget tages til 
efterretning 

 
Sagsfremstilling:  
Med afsæt i partnerskabsaftalen Røgfri fremtid er det undersøgt hvordan 
og på hvilke vilkår, røgfrihed og røgfri fritid på de kommunale udendørs 
idrætsanlæg kan gennemføres. Dette med inddragelse af relevante 
organisationer . 
 
Svendborg Idræts Sammenvirke og Svendborg Haludvalg er på baggrund 
af notat (bilag 1) om røgfri fritid kommet med følgende udtalelser: 
 
Svendborg Idræts Sammenvirke udtaler:  
Udtalelse vedr. røgfrit idrætsmiljø  
Sport og Idræt i Svendborg støtter op om målsætningen med røgfrie 
idrætsanlæg.  
Opmærksomhedspunkter:  

 Foreningerne har ikke de frivillige ressourcer til at administrere 
rygereglerne  

 Snus – erstatter tobak – det er allerede en udfordring hos mange unge 
i foreningerne, altså at få de unge fra usunde til sunde fællesskaber  

 Røgfrie miljøer gerne så hurtigt som muligt  
 Rygeområderne flyttes væk fra hovedindgangen  
 Er de unge tilstrækkeligt oplyst?  

 
Svendborg Haludvalg udtaler: 
Haludvalget drøftede på Haludvalgsmødet 10. oktober 2019 ”Røgfri 
Fremtid” med udgangspunkt i et notat ”Røgfrit Fritidsliv” fra 
Sundhedssekretariatet i Svendborg Kommune. 
 
Beslutning i Haludvalget den 17-06-2020: 
Haludvalget udtaler opbakning til Røgfri Fremtid og Fritidsliv, men 
bemærker, at dette bør ske via en kulturændring i fritidslivet omkring 
faciliteterne, som kan hjælpes på vej med god information, skiltning og 
nudging.  
Et forbud vil være svært at håndhæve, og Haludvalget ønsker ikke at 
pålægge hallens personale at udføre kontrol på udearealerne.  
Hallerne vil sørge for at der etableres udendørs rygeafsnit, som til gengæld 
placeres væk fra de steder, hvor børn og unge opholder sig, og væk fra 
indgangspartier og andre synlige steder. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Sagen har ikke umiddelbare økonomiske konsekvenser. 
 
Sagen afgøres i:  
Social- og Sundhedsudvalget. 
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Bilag: 
Åben - Notat til drøftelse i SIS og halvudvalget 
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 09-09-2020:  
Taget til efterretning. 
Udvalget ønsker et forslag til et videre arbejde sammen med haller og 
foreninger. 
 
 
 

6. Stomiprojekt - fælles udbud og service 
 
20/16940 
 
Beslutningstema:  
Fællesløsning mellem kommune og region i Midt- og Syddanmark på 
stomiområdet. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller at 

 Orientering tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling:  
Vi har i Svendborg Kommunes valgt at indgå i samarbejde ift tilslutning til 
en fælles løsning på stomiområdet på tværs af regioner og kommuner i 
Syddanmark og Midtjylland.  
 
Det tværsektorielle samarbejde omkring stomiområdet er første skridt på 
vejen mod en fælles borgernær infrastruktur i første omgang på 
stomiprodukter og efterfølgende er det planen at udvide med andre 
områder som urologi, diabeteshjælpemidler, sonderemedier og ernæring, 
etc. 
 
Formålet med det tværsektionelle samarbejde er, at der : 
Skabes kvalitet for borgere/patienter gennem et sammenhængende 
behandlingsforløb ved fælles produktsortiment og tæt samarbejde de to 
sektorer imellem 
 
Optimeres på processer og økonomi på tværs af sektorer, bl.a. ved at sikre 
sammenhængende arbejdsgange, gensidig forståelse for hinanden i de to 
sektorer, og at der arbejdes mod samme mål. 
 
Den fælles løsning vil bestå af følgende:  
Et fælles udbud af stomiprodukter, der sikrer, at regioner og kommuner 
har adgang til samme sortiment, og som gør det muligt for producenter at 
byde ind.  
 
Etablering af en serviceplatform hos foreningen Fælles Service Center, som 
de regioner og kommuner, der er medlemmer af foreningen, kan benytte 
sig af. Serviceplatformen vil sikre håndtering af lager, levering, call-center 
for teknisk support samt it-system til understøttelse af indkøb.  
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En samarbejdsaftale mellem kommuner og region om sundhedsfaglig 
rådgivning. Samarbejdsaftalen skal sikre uvildig rådgivning og en 
hensigtsmæssig opgavedeling. 
 
Behovet for en fælles løsning udspringer af, at stomiområdet i dag er 
indrettet sådan, at det ofte efterlader borgeren i klemme mellem 
sygehuset og den enkelte kommune. Det skyldes blandt andet, at sygehus 
og kommune har forskellige produkter, og at sagsgangene er forskellige i 
hver region og kommune. Den fælles løsning vil sætte borgeren i centrum 
og lette stomipatienters overgang fra sygehus til kommune.  
 
På længere sigt vil modellen for den fælles løsning – dvs. med fælles 
indkøbsaftaler, fælles serviceplatform og samarbejde om sundhedsfaglig 
rådgivning – kunne udbredes til andre områder som fx diabetes og urologi. 
Også på disse områder vil en fælles løsning forventet medføre øget kvalitet 
i borgerens forløb.   
 
Visionen er beskrevet i denne video: 
https://vimeo.com/398466775/4aca4fd4a7. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Udbuddet skal sikre at løsningen kan håndteres indenfor eksisterende 
budget. 
 
Lovgrundlag:  
Serviveloven § 112 – Kropsbårne hjælpemidler. 
 
Sagen afgøres i:  
Social- og Sundhedsudvalget. 
 
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 09-09-2020:  
Taget til efterretning. 
 
 
 

7. Mødekalender for udvalget 2021 
 
17/21092 
 
Beslutningstema:  
Fastsættelse af datoer for møder i Social- og Sundhedsudvalget 2021. 
 
Indstilling:  
Direktionen anbefaler, 

 At mødeplanen – herunder mødetidspunkter – godkendes. 
 
Sagsfremstilling:  
Møderne foreslås afholdt på følgende tirsdage i 2021 med mødestart kl. 
15:30 i kantinen, Svinget 14. 

 12. januar 
 2. februar 
 9. marts 
 13. april 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://vimeo.com/398466775/4aca4fd4a7&data=02%7C01%7CSALL@odense.dk%7Caa04baa1aad74b56e87408d806e93ed0%7Cfbb1c53f4cf34ea698def6abc38cffa9%7C0%7C0%7C637266946138443178&sdata=6/12QpGcqsKSZN54Q2Wlq3ZqFXWxNu5krvJUwnHpkOM=&reserved=0
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 4. maj 
 8. juni 
 17. august 
 7. september 
 28. september 
 9. november 
 7. december 

Såfremt udvalgsmøderne afholdes på center/institution er mødestart kl. 
14:45 med rundvisning og information om stedet forud for selve 
udvalgsmødet. 
 
Forslag til mødeplan fra Direktionssekretariatet for samtlige udvalg er 
vedlagt. 
 
Økonomiudvalget har den 25. august 2020 godkendt mødeplanen for 
Økonomiudvalget og Byrådet har den 1. september 2020 godkendt 
mødeplanen for Byrådet. 
 
Sagen afgøres i:  
Social- og Sundhedsudvalget 
 
Bilag: 
Åben - Forslag til politisk mødekalender 2021 
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 09-09-2020:  
 Godkendt. 
 
 
 

8. Til orientering 
 
20/15 
 
Sagsfremstilling:  

1. Orientering fra udvalgsformanden 
 
 

2. Orientering fra udvalgsmedlemmerne 
 
 

3. Orientering fra administrationen 
a. Åbent brev til alle kommunal- og regionalpolitikere med Rådet 

for Socialt Udsattes forslag til at skabe lighed i sundhed. 
Derudover er vedhæftet en ny udgivelse om socialt udsattes 
sundhed og sygdom, samt en pressemeddelelse 
 

b. Partnerskabsaftale med KFUM’s Sociale Arbejde vedr. ”På 
Fode Igen” 
 

c. Ny affaldssorteringsordning 
 

d. Udtalelse fra Hjernesagens repræsentantskab (vedlagt) 
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e. Orientering om filmen ’Unge og Frivillighed’. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Ingen. 
 
Sagen afgøres i:  
Social- og Sundhedsudvalget. 
 
Bilag: 
Åben - Lighed i sundhed: Sundhedsforslag fra Rådet for Socialt Udsatte - 
Åbent brev 
Åben - Lighed i sundhed: Sundhedsforslag fra Rådet for Socialt Udsatte - 
Pressemeddelelse_Ti nye forslag kan mindske ulighed i sundhed 
Åben - Lighed i sundhed: Sundhedsforslag fra Rådet for Socialt Udsatte - 
SUSY_pixi2020 
Åben - Lighed i sundhed: Sundhedsforslag fra Rådet for Socialt Udsattes 
forslag 
Åben - Udtalelse fra Hjernesagens repræsentantskab 2020 
 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 09-09-2020:  
Taget til efterretning. 
 
 
 

9. Lukket - Ejendomssag 
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