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20 Personaletog beboere på Gudbjerg Plejecenter 9 
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From:                   Elin Skov 
Sent:                    Mon, 22 Nov 2021 12:16:01 +0100 
To:           Sundhedsafdelingen Fælles Mail 
Subject:               Besparelser 2022 

I foreslår at al mad laves på DGM, for at spare, og så sætter i prisen op. 
Kan ikke forstå det skal koste så meget, når andre der laver varm mad kan gøre det billigere, samt maden smager bedre og 
portionerne er større. 
I taler om at lukke dagcentre, det finder jeg er en mega dårlig ide. 
Her på Aldersro har vi ikke en dagligstue, hvor vi kan mødes og snakke sammen, dvs. at vi sidder i hver vores lejlighed og 
kommer ikke ud og får motion, eller samvær med andre. Sms og tlf samtaler med familie og venner er altså ikke det samme 
som direkte tale. 
Mvh Elin skov 

Sendt fra min iPad
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Høringssvar D. 24. nov. 2021

Besparelser i budget 2022-25 

2. Rengøring fællesarealer på kommunale plejecentre

Det er med stor bekymring, at rengøring skal overgå til privat leverandør. De 
har ikke de samme tilhørsforhold til plejecenter og den private leverandør vil 
ikke set huset som en helhedsopgave som den rengøringsassistent vi har nu. 

Hun bidrager væsentligt til, at plejecentret hele tide fremstår rent og 
imødekommen har daglig omgang med beboerne og pårørende. Dette er 
punkter som pårørende ofte vil klage over og gerne til medierne, hvis der ikke 
er rent omkring beboerne. 
Ligeledes bekymring over at udgifterne bliver lagt på huslejen. Rigtig mange 
pensionister har meget få midler i forvejen når de kun får ren folkepension. 

11. Cafemad tilberedes fremover primært af Det Gode Madhus

For dagcenter gæster er er der stor livskvalitet i at det dufter af nybagte boller 
når de kommer om morgen i dagcenter. 
Nu har dagcenter gæster mulighed for medbestemmelse på hvad de kunne 
ønske af lune retter. Så de kan spise sundt og varieret. 
Det vil ikke være den store fleksibilitet i valg ar råvare, da alt skal købet et 
sted. 
Borgerne vil igen blive pålagt øget udgift til betaling af maden. Resultat vil 
blive at ældre vælger dagcenter fra, idet de ikke har råd til det i det lange løb. 

MED udvalget Thurøhus Plejecenter 
TR Louise Kristensen, AMR Malene Rasmusen TR Anette Bønke 

Ref. 
Kirstine K. Nielsen

Side 2



Side 3



Side 4



Side 5



From:                                 Lene Mortensen 
Sent:                                  Fri, 26 Nov 2021 07:23:11 +0100 
To:                                      Lene Mortensen 
Subject:                             VS: Køkkenet på Ollerup Plejecenter 
 

Start på videresendt besked: 

Fra: Eva Vermehren <eva.s.vermehren@gmail.com> 
Dato: 25. november 2021 kl. 19.18.28 CET 
Til: Hanne Klit <hanne.klit@svendborg.dk> 
Emne: Køkkenet på Ollerup Plejecenter 

  
Kære Hanne Klit  
  
Jeg tillader mig at skrive til dig, fordi jeg ved, at der her efter valget er lavet et 
spareforslag indenfor forskellige dele af kommunen, og som nu er i høring. 
Jeg er klar over, at køkkenet på Ollerup Plejecenter er i farezonen - igen.... 
  
Som datter til Bodil Vermehren, der har været beboer på Ollerup Plejecenter i nu 
snart 9 år, har jeg lyst til at fortælle dig en historie. 
  
For 10 år siden, boede min mor i Kalundborg, hvor hun havde et stort og godt 
netværk, men hvor hun også havde svært ved at klare sig selv længere, fordi hendes 
Parkinson var fremskreden, og hun flere gange faldt i sit eget hjem og ikke kunne 
kalde på hjælp.  
  
Vi var klar over, at noget måtte ske, og hun var indstillet på at komme på plejehjem 
og også at rykke teltpælene op og komme tæt på os og hendes ene barnebarn - også 
selvom hun så måtte rejse fra sit netværk. 
  
Jeg gik straks i gang med at undersøge muligheder her i kommunen. Vi bor i 
Stenstrup postnummer, og jeg tog derfor først til Stenstrup Plejehjem for at mærke 
stemningen. 
  
Min oplevelse der var blandet, fordi der var sååååå stille og ikke rigtig liv nogen 
steder. Jeg havde svært ved at finde nogle ansatte. men rammerne var jo pæne, 
store værelser, hvor en del af min mors smukke møbler ville kunne følge med. 
  
Så besøgte jeg Ollerup Plejecenter og det første jeg mødte var - mennesker! Leder-
kontoret lige indenfor indgangen og tæt på beboerne, duft af mad fra køkkenet og 
raslen med potter og pander derudefra. En rigtig god snak med Berit. 
  
Jeg var ikke i tvivl; her skulle det være - også selvom mange værelser er små og 
bygningen er kringlet.  
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Måske netop derfor! At bygningen er kringlet, indrettet som et hjem og ikke en 
institution og med LIV overalt. 
Selvfølgelig er der stille søndags eftermiddage - men det er altid muligt at møde 
mennesker umiddelbart  
  
- og så er der et køkken. 
  
Et køkken, der er hjertet i hjemmet, som de gamle kan se, lugte og mærke. Et 
køkken som har kendskab til den enkelte og som laver de enkeltes livretter ned til 
mindste detalje af tilbehør til alle, den dag de har fødselsdag. 
  
Også et køkken, der har et fantastisk samarbejde med de frivillige, der er med til at 
afvikle fester, jule- og påskefrokoster, der DISKER op med alverdens lækkerier, og 
som beboerne har et FORHOLD til og elsker.  
En pensioneret bager blandt beboerne har "shinet" som deltager og brødbager 
derude - der bliver inddraget andre af beboerne, når det ønskes - der er overskud til 
at inddrage og inkludere. 
  
Køkkenet er bestyret af Birte, som du ved. Og Birte er helt speciel, fordi hun er den, 
hun er og har været der i SÅ mange år! MEN: det er også plejehjemmet som sådan, 
der kan fostre en sådan medarbejder, fordi man fornemmer, at der er 
samarbejde på kryds og tværs, der er et TILHØRSFORHOLD for den enkelte ansatte, 
en solidaritet og en kommunikation alle ansatte imellem.  
  
Vi som pårørende fornemmer dette, når vi kommer. Vi kender de ansatte - og nogle 
af dem fra de andre afdelinger, vi mødes af den samme imødekommenhed af alle.  
  
Og vi kender køkkenet. Gennem festerne, på gangen, når vi kommer og møder 
Birthe rundt omkring, til de daglige måltider, som altid dufter i hele huset og som 
giver den der følelse af HJEM og omsorg. 
  
Er det ikke det, der er det væsentlig i vores ældresektor? Hjemlighed og omsorg? 
Tryghed og varme hænder?? 
  
Køkkenet skal ikke hænges op på Birte alene - for hende elsker vi alle sammen - men 
det, man især kan bruge Birthe -OG Ollerup plejecenter til, er SOM EKSEMPEL - DET 
GODE EKSEMPEL! 
  
For det KAN jo lade sig gøre, at lave rentable måltider, med fokus på den enkelte 
beboer, at køre et decentralt køkken, der i DEN grad opfylder sit formål med 
varieret, sund kost UDEN at have madspild, udgifter til emballage, stort miljøaftryk 
med transport (belastende både økonomisk og miljømæssigt) og dyre kuvertpriser! 
  
Så efter min mening skyder Svendborg Kommune sig selv i foden ved at forsøge at 
klat-spare noget, som kunne være et flagskib for kommunen. 
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Store ord? Joh, måske - men når man har noget, der er særligt, er det vigtigt at se, 
HVORFOR det er særligt og lære af det.  
  
Det er oppe i tiden at gå andre veje - og at have fokus på omsorgen på landets 
plejehjem.  Det gælder dig og mig og os allesammen - hvordan vil vi gerne passes og 
have omsorg engang? 
  
Jeg plejer aldrig at kalde min mors hjem for "Ollerup Plejecenter" (skrev det kun, så 
du ikke blev forvirret) Jeg kalder det Ollerup Plejehjem - ej heller kalder jeg min mor 
og hendes fæller for "borgere", men beboere. For stedet er ET HJEM. 
  
Så hvorfor ikke iagttage, hvad det er, der på "Ollerup plejecenter" lykkes - give det 
endnu mere støtte og opmærksomhed, så det kan blomstre - og lad Ollerup 
Plejecenter være et eksempel for resten af kommunen! Tænk, hvis vi kunne blive 
landskendte ved at GØRE NOGET ANDET end andre steder - have mange små 
"omsorgs-oaser" rundt om i kommunen med køkkener, der kører decentralt og giver 
hjemlighed og omsorg TÆT på beboerne - og som alle borgere i kommunen kunne 
se frem til med glæde, hvis de skulle komme på plejehjem engang. Hvilket vel er 
sandsynligt for en del... 
  
Bevar køkkenet på Ollerup Plejecenter - lad det og hele hjemmet shine som 
inspiration for alle andre steder i Kommunen - mange steder gør de det garanteret 
også rigtig godt plejemæssigt - men den synergi, der kommer på et hjem med 
køkken og samarbejdet med det - den kunne garanteret også bekomme andre 
plejehjem godt! 
Og flotte, moderne bygninger og "affodring " af gamle med vakuumpakket mad 
giver ikke den omsorg og hjemlighed, som vi vel alle længes efter! 
  
Venlig hilsen Eva Vermehren
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Vedr. kølemad på alle plejecentre. 

 

Høringssvar til div. besparelser på ældreområdet Ådalen Plejecenter. 

 

Som pårørende til beboer Grethe E. J. Jensen på Ådalen Plejecenter, vil vi gerne udtrykke 

vores yderste utilfredshed med de 3 besparelsesforslag der er fremlagt. 

I særdeleshed nr. 3, som vedr. madservice – kølemad på samtlige plejecentre. 

 

Noget af det sidste her i livet, man kan have glæde af er at kunne nyde et dejligt og nærende 
måltid mad, der er lavet fra bunden og gerne hver dag, samt at kunne få pirret lugtesansen, mens 
maden bliver tilberedt, og den liflige duft af hjemmelavet mad breder sig ud i plejehjemmets rum. 

Hvilket vi som pårørende har sat meget pris på, når vi er kommet på besøg sidst på formiddagen. 

 

Der er også det i det, at f.eks. en beboer, kan have behov for lidt ekstra nærende mad, blendet 
mad, eller skånekost. 

Og vi har ikke oplevet andet, end at køkkenet har taget stort og engageret ansvar omkring speciel 
kost både til vores nylige afdøde far og nu vores mor, som for nyligt er begyndt at kunne spise 
almindelig men blendet mad i stedet for sondemad.  

 

Carsten H. Jensen 

Laila K. Blomstrøm 

Randi. B. Jensen 
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      26.11.21 

Kommunalbestyrelsen 

Svendborg kommune 

 

Som formand for Bruger-pårørende rådet (BPR) ved Ollerup Plejehjem takker jeg for igen at få 
mulighed for at afgive høringssvar til Svendborg kommunes Reduktionsforslag. 

Men jeg må indrømme, at det samtidig er med en udtalt følelse af tristhed, at jeg gør det. Det 
Reduktionsforslag, der foreligger, er hvad angår Madservice – kølemad på alle plejehjem 
nærmest identisk med det forslag, som BPR afgav høringssvar til i 2018. Det var dengang den klare 
opfattelse, at forslaget var fyldt med postulater og byggede på løse antagelser. Det virkede ikke 
gennemarbejdet og var ikke underbygget med beregninger. 

Det er derfor forstemmende at læse det samme forslag igen. Det vidner ikke om noget højt fagligt 
niveau i administrationen. 

BPR dokumenterede ved beregninger i høringssvaret i 2018, at maden produceres billigere på 
Ollerup Plejehjem end på DGM. Det er BPRs klare opfattelse, at den friske mad også i kvalitet 
distancerer kølemaden fra DGM. Maden på Ollerup Plejehjem er altså billigere og bedre! 

Centralisering har været et mantra i mange år, men er det ikke mere! I andre kommuner går man nu 
den modsatte vej og genetablerer lokal madproduktion. 

Det fremgår af regnskabet for DGM, at der er betydelige udgifter til kørsel af mad. BPR er ikke klar 
over, hvor stor en del af disse udgifter, der hidrører fra kørsel til plejecentre og hvor stor en del, der 
skyldes kørsel til borgere i eget hjem, men BPR noterer sig, at chaufførudgiften i 2019 var 
1.917.000 kroner og at biludgiften var 401.000 kroner – altså samlede udgifter på at bringe maden 
ud på næsten 2,5 mio. kroner!! Biludgiften var i øvrigt steget med næsten 22 % fra 2019 til 2020! 
Dertil kan lægges udgifter til emballage til udbringning. De var i 2020 på 752.000 kroner. 
Den samlede regning for udbringning af mad til plejecentre og private – chauffør, bil og emballage 
– var dermed på 3.070.000 kroner! 
BPR bemærker sig i øvrigt, at DGMs udgifter steg med 21 % fra 2019 til 2020. Personaleudgifterne 
steg med 31 %. Indtægterne steg blot med 14 %. 
BPR har ikke regnskabstal, der rækker længere tilbage. 
 
BPR tillader sig at foreslå, at udvalg under kommunalbestyrelsen holder møder på de kommunale 
plejecentre og lader sig bespise. Dermed vil medlemmerne få mulighed for selv at vurdere 
kvaliteten af maden. Måtte det inspirere kommunalbestyrelsen til at decentralisere og sikre, at der 
atter laves god, frisk mad på kommunens plejecentre – og samtidig spares penge og CO2! 

I nedenstående tabel står Reduktionsforslaget i venstre side og BPRs bemærkninger i højre side. 

Høringssvaret fra 2018 vedhæftes ligeledes. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Bo Egelund 
Formand  
Bruger-pårørende rådet ved Ollerup Plejehjem 
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Besparelsen består primært af en lønmæssig 
besparelse og en mindre besparelse på driften. Det 
skyldes dels, at de kommunale køkkener fortsat 

Postulat! Der vil nok være en lønmæssig besparelse 
på køkkenpersonale, men der vil samtidig gå tid fra 
plejepersonalet, som man forestiller sig skal stå for 
at modtage maden, varme den op, rette den an, 

9. Madservice – kølemad på alle plejecentre  
 
Kort resumé: Ophør af produktion af varm mad på 
de tre kommunale plejecentre, Ådalen, Gudbjerg 
og Ollerup samt reduktion af driftsbudgettet til 
køkkendriften på de to selvejende plejecentre 
Strandlyst og Hesselager. Samlet besparelse på 0,7 
mio. kr. om året.  
 
Sagsfremstilling: Der produceres i dag varmt mad 
til egne borgere på de kommunale plejecentre 
Ådalen, Gudbjerg og Ollerup og de to selvejende 
plejecentre, Strandlyst og Hesselager. Der foreslås, 
at produktionen af varm mad i de tre kommunale 
plejecentre ophører, og produktionen overgår til 
Det Gode Madhus (DGM).  
 
Herefter står Det Gode Madhus for al produktion 
af ”varmt” mad til de kommunale plejecentre. 
Maden udbringes som kølemad. Der vil fortsat 
blive bagt kager, brød, lune retter og lignende på 
de kommunale plejecentre af plejepersonalet i 
bofællesskaberne.  
 
For de to selvejende plejecentre foreslås en 
reduktion i det kommunale driftstilskud svarende 
til den forholdsmæssig andel af den kommunale 
besparelse ved ophør af produktion af varm mad 
på de kommunale plejecentre. Det er op til 
bestyrelserne i Strandlyst og Hesselager 
plejecenter at beslutte hvorvidt de fastholder 
produktionen af varm mad. 
 
En øget produktion af kølemad i Det Gode Madhus 
vil styrke Det Gode Madhus´s rentabilitet og 
reducere sårbarheden rent personale- og 
kapacitetsmæssigt. Når produktionen af varm mad 
samles ét sted, øges effektiviteten, og det bliver 
lettere at tilpasse kapaciteten ved ændringer i 
efterspørgslen. Det vil være med til at holde 
borgerens pris for kølemad nede.  
 
Desuden vil borgeren opleve øget variationen i 
antal retter samt muligheden for at tilbyde 
specialmad. Der vil i lighed med øvrige plejecentre 
ikke være kost/køkkenfagligt personale ansat på 
selve plejecentrene, men mulighed for sparring i 
Det Gode Madhus.  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usandt! – der bages ikke og produceres ikke lune 
retter på de kommunale plejecentre – bortset fra 
Ådalen, Gudbjerg og Ollerup       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postulat! Og er der behov for at øge rentabiliteten? 
Drives DGM urentabelt? Er DGM sårbart mht. 
personale? 
 
Postulat! Det fremgik af beregningerne i vores 
høringssvar fra 2018, at Ollerup drives mere 
rentabelt end DGM!       
Men ikke så langt nede som prisen for frisk mad fra 
bunden, som den produceres i Ollerup! 
 
Postulat! En økonoma, der kender sine 
”madkunder” og selv producerer maden, har da 
langt større mulighed for at tilbyde individuel 
service og ”specialmad”. 
Hvad er bedst – sparring med DGM eller eget, 
fagligt køkkenpersonale?                                                                               
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skal anvendes til den øvrige madproduktion, bl.a. 
morgen- og aftensmad på plejecentrene. Dertil 
kommer, at der skal tilføres budget til primær 
løn/kørsel og råvarer i DGM. 
 
Påvirkning af serviceniveau: Det vil ikke længere 
blive produceret varmholdt mad på de tre 
kommunale plejecentre. Det er op til bestyrelserne 
på Strandlyst og Hesselager plejecenter at 
besluttet hvorvidt de fastholder produktionen af 
varm mad.  
 
Der vil blive øget mulighed for at tilbyde borgerne 
på plejecentrene specialmad.  
 
Påvirkning af andre områder: Det Gode Madhus vil 
få en større produktion og dermed 
stordriftsfordele, der vil kunne være med til at 
holde borgernes betaling for levering af mad nede.  
Budgetterne til de varmholdte kommunale 
køkkeners forbrugsafgifter (vand, varme og el) 
samt vedligehold ligger under CETS. Da køkkenerne 
fortsat skal anvendes til bl.a. tilberedning af 
morgenmad og aftensmad ligesom der må 
forventes en lille stigning i forbrugsafgifter i DGM, 
vil der ikke være nogen nævneværdig besparelse 
på forbrugsafgifterne.  
 
Personalemæssige konsekvenser: Besparelsen vil 
primært være i form af lønkroner i køkkenerne. 
Personalereduktion forventes at kunne ske ved 
naturlig afgang. 
 

servere den og rydde op. Det er i forvejen svært at 
skaffe plejepersonale. Brug det personale i plejen! 
Mere kørsel vil have en negativ CO2-konsekvens. 
 
 
Serviceniveauet vil altså forringes væsentligt. Der 
vil bl.a. ikke længere blive serveret livretter til 
fødselsdage, holdt høstfest, julefrokost, 
påskefrokost mm med festlig, veltilberedt mad. 
 
 
 
Postulat! Der bliver allerede i høj grad tilbudt 
specialmad, livretter til fødselsdage mm 
 
 
Postulat! Det fremgik allerede af høringssvaret i 
2018, at maden fra DGM er dyrere end maden, der 
produceres på Ollerup Plejehjem! 
 
I øvrigt: Der er ikke madspild på Ollerup 
Plejehjem. Er der det på DGM? 
 
 
 
 
 
 
 
Dermed lægges nærmest et pres på den 
medarbejder, der i mange, mange år har sikret den 
del af trivslen, som maden indebærer. Usmageligt. 
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Svendborg d. 26/11-2021 
 

Høringssvar til budget 2022 
Sygeplejerskerne i hjemmeplejen. 
 
Til Social og sundhedsudvalget 
 
Sygeplejerskerne i Hjemmepleje Øst og Vest har kommentarer til kataloget med reduktionsforslag 
på driften.  
 
Det drejer sig om følgende 2 forslag: 
Forslag Nr. 6 - Sygeplejeklinikker 
Forslag Nr. 15 - Udsatte sygeplejerske 
 
Nr. 6 – Sygeplejeklinikker  
 
Først lidt historik. 
Da de 10 sygeplejeklinikker i 2011 blev oprettet var det med besparelse på sygeplejersker.  
I budget 2017 traf I beslutning om at antallet af klinikker skulle reduceres med den konsekvens at 
der atter blev reduceret i antal sygeplejersker. 
Nu er der så atter forslag om en yderlig reduktion af antal sygeplejersker………? 
 
Vi ser det er muligt at lave en optimering i brugen af klinikker – men stiller os uforstående overfor 
den konsekvens det medfører med endnu en gang at reducere antal sygeplejersker. 
Der vil være flere borger der kan komme i klinik, hvis vi rent logistisk kan håndtere det – vi skal 
være et tilstrækkelig antal i daglig fremmøde til at kunne bemande klinikker og besøge borgere i 
eget hjem.  
 
Det var og er en politisk beslutning, at sygepleje som udgangspunkt ydes i klinikker og der dermed 
skal vægtige helbredsmæssige grunde til at få besøg i hjemmet. Der er mange steder ikke 
mulighed for offentlig transport og har borger ikke egen bil eller pårørende, så er det taxa for egen 
regning. Der er borgere der har behov for sygepleje dagligt, måske flere gange daglig, hvor dette 
er en stor økonomisk udfordring. Vi møder som sygeplejersker modstand og kommer til at stå i 
konfrontationer og dilemmaer, der kan påvirke en ellers god relation. 
Der er nødt til at være en tydelig politisk udmelding på, at sådan er vilkårene for at modtage 
sygepleje og at sygepleje dermed ikke ”er gratis” og ikke ydes på valgfrie steder. Det budskab kan 
sygeplejerskerne ikke alene være bærere af. 
Måske kan der findes en politisk løsning således borgerne kan hjælpes med økonomisk støtte? 
 
Vi vil fortsat og i stigende grad modtage borgere til sygepleje, som er i så kompleks 
sygdomssituation at en klinik ikke er en mulighed for dem. Borgere udskrives tidligere og tidligere i 
deres sygdomsforløb til videre behandling i hjemmet. Der forventes i stigende grad at vi skal 
håndtere specialiserede behandlingsopgaver og der er er i stigende grad behov for en høj grad af 
sygeplejefaglighed ved kompleks pleje og terminal pleje ved vores borgerforløb.  

Side 15



Der vil derfor vedvarende være behov for at kommunen er rustet til at kunne håndtere dette og 
der skal sikres at vi er sygeplejersker nok til at kunne bevare patientsikkerheden. 
 
Den mulige effektivisering der kan findes ved øget brug af klinikker vil nødvendigvis skulle bruges 
til at efterkomme den massive stigning der er i behovet for sygepleje generelt. 
Endvidere bør der være stor fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø og nødvendigheden af 
fastholdelse og rekruttering. Der er stærk konkurrence og mangel på sygeplejersker i 
sundhedsvæsnet. 
 
 
 
 
 
Nr. 15 – Udsatte sygeplejerske 
 
En rigtig god beslutning blev truffet i 2020 med denne udvidelse. Det er meget sårbare og socialt 
udsatte borgere, der på denne måde har større mulighed for sundhedsfaglig bistand.   
Der er så meget forebyggelse i denne indsats, som i den grad giver bedre livskvalitet for borger og 
som rent økonomisk i den grad også er en gevinst. 
Og hvis borgere får behov for en tilknytning til hjemmeplejen eller sygeplejen kan dette foregå 
med en god støttende overgang.  
Når vi i hjemmeplejen/sygeplejen har udsatte borgere har vi også stor gavn af sparring og 
samarbejde. 
Så bevar dog den gode beslutning der blev truffet !! 
 
 
 
 
 
På vegne af sygeplejerskerne i hjemmeplejen  
FTR Annemarie Kanstrup 
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Høringssvar til budget 2022-2025,  
social- og sundhedsudvalget punkt 8. Lukning af et dagcenter. 

Indsigelse mod lukning af Caroline Amalie Aktivitetscenter. 

På Caroline Amalie Aktivitetscenter arbejder vi ud fra Svendborg Kommunes “Kvalitetsstandard for 
Aktivitetscentre”. Her lyder det at: 
“Formålet med tilbuddet er at skabe livskvalitet og vedligeholde borgerens aktuelle funktionsniveau 
i størst mulig omfang. Desuden er formålet at skabe sociale relationer og forebygge ensomhed.” 

Kvalitetsmål 
Tilbuddene i Svendborg Kommunes aktivitetscentre planlægges, så de: 
• Understøtter borgerens livskvalitet, skaber fællesskaber, og forebygger ensomhed. 
• Understøtter borgerens mentale og fysiske sundhed. 
• Rummer aktiviteter som er så forskellige, så flest mulige borgere får mulighed for de aktiviteter, 
der interesserer dem. 

Udefra ovenstående kvalitetsmål opfylder vi kravene således: 

• Understøtter borgerens livskvalitet, skaber fællesskaber, og forebygger ensomhed. 
Vi arbejder efter et årshjul, hvor vi derved sikrer samarbejdet på hele plejecentret. Vi holder 
traditionerne i hævd og afholder flere gange om året fester. For at højne livskvaliteten for den 
enkelte, indrager vi borgerne i forberedelserne såsom borddækning, dekorationer og bordkort. 
Derved får de en deltagende rolle, føler samværet og bliver betydningsfulde. 
Vi tilbyder aktiviteter til den enkelte, den lille gruppe og til fællesskabet.  
Eksempelvis; Aktive spil i salen, hvor holdånden styrkes. Bagning og madlavning i køkkenet, hvor 
det at lave noget til andre styrker selvværdet. Musikbingo, der skaber erindring og fællesskab.  
Busture “ud i det blå”, hvor vi oplever kendte og ukendte steder sammen. Det vækker minder og 
skaber samtaler. 
Vi har også alle de traditionelle aktiviteter, som giver glæde og genkendelighed; som gudstjeneste, 
musik med folk udefra, fællessang, banko, quiz, film, højtlæsning, brætspil m.m. 

Vi er i dagcenteret med til at løfte en social opgave i Svendborg kommune. Vi tilbyder et netværk til 
nogen, der kun lidt eller intet har. Vi er en lille familie. 
Denne gruppe vil ellers kun blive mødt af et hjemmeplejebesøg, hvor der ikke er tid til at se og lytte 
efter de små tegn, der kan indikere at noget er galt. Vi er bekymret for, at flere vil komme til at 
sidde alene og ensomme, hvilket skaber grobund for mistrivsel. 

• Understøtter borgerens mentale og fysiske sundhed. 
Vi vægter højt, altid at hilse på den enkelte og sige hjerteligt goddag til hinanden. Det giver os 
mulighed for at vurdere den enkeltes tilstand. Vi er løbende i kontakt med pårørende, i form af 
telefon eller billeder og beskedbøger, dette for at kunne tilbyde det bedste forløb og opdage 
ændringer. Vi giver os tid til samtaler med den enkelte, da det nogen gange er nemmere at lette sit 
hjerte til andre end de nærmeste. 
Vi er specialiserede i at varetage og tilbyde meningsfulde aktivitetstilbud til endog meget 
handicappede borgere. Samtidig med at vi på et fagligt højt niveau varetager de plejemæssige 
opgaver i løbet af dagcenteropholdet; eksempelvis støtte til at spise, forflytninger og toiletbesøg.  
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Vi vægter højt at borgeren bevarer sin selvhjulpenhed. Eksempelvis selv at hente sin kaffe og bære 
sin bakke. At kunne lukke sin bukse knap eller lyne sin lynlås. Vi er idrætscertificeret ved DAI, 
hvilket gør at vi mindst 3 gange ugentligt tilbyder forskellige former for fysiske udfordringer. Det 
være sig stolezumba med instruktør udefra, stoledans, aktive spil i vores gymnastiksal, cykling på 
vores duo cykel, gåture i vores skønne have og ved søen eller trappetræning, da vi ligger på 2. sal. 
Af specialiserede tilbud tilbyder vi individuel vedligeholdende træning f.eks. at gå i gangbarren for 
kørestolsbrugere eller at anvende kondicyklen. 
Vores køkkenassistent i caféen sikrer, at den enkelte borger får en varieret og velsmagende 
forplejning i løbet af dagen. Vi starter altid med morgenkaffe og brød, der er middagsmad med 
dessert og dagen sluttes af med eftermiddagskaffe og kage. Hun sikrer et højt fagligt niveau med 
hensyn til specielle kostbehov f.eks. svagt spisende eller blød kost. Til middagsmaden spiser 
borgerne godt, selv de småtspisende lader sig motivere af det sociale i måltidet og får spist mere, 
end de ville have gjort alene. Derudover har vi særligt fokus på væskeindtag, da det for mange 
ældre, særligt i varme perioder, kan være en udfordring. 
Vi indtænker gennem hele dagen Svendborg Kommunes tankegang om “Nye Veje Til Aktivt Liv” 
hvor målet er at: “Rehabilitering – eller hverdagstræning – handler om at bevare og træne de 
funktioner eller delfunktioner, der gør borgeren mere selvhjulpen. Vi tror nemlig på, at det at være 
selvhjulpen giver højere livskvalitet.” 
Vores særlige fokus på at indtænke træning i alle hverdagens gøremål er med til understøtte 
Svendborg Kommunes målsætning. Vi er med til at lette hjemmeplejen, da vi, i de timer borgeren er 
hos os, varetager de opgaver som ellers skulle varetages af dem. F.eks mad og væske, medicin, 
toiletbesøg, træning, stimulering osv. 
Vi er bekymrede for at den vedligeholdende hverdagstræning. Det er ikke altid nemt at holde sig i 
gang uden et kærligt puf og tro på at det hele nok skal gå.  

• Rummer aktiviteter som er så forskellige, så flest mulige borgere får mulighed for de 
aktiviteter, der interesserer dem. 
Vi tilbyder fysiske aktiviteter, kreative aktiviteter, hjernestimulering, sansestimulering og 
erindringsskabende aktiviter til demente borgere på plejecentret og udefra.  
I dagcenteret råder vi over et stort fællesrum, en gymnastiksal med træningsfaciliteter, et værksted, 
et køkken, en kaffestue/spisestue og en dagligstue. Vi har 2 handikap toiletter og 1 almindeligt 
toilet, vi har ydermere handicapvenlige badefaciliteter. I lokaler ved siden af, ligger caféen. 
Udenfor har vi en dejlig stor have fyldt med blomster, krydderurter, buske og frugttræer der fryder 
sanserne. Og en spytklat derfra ligger Ørkild Voldsted med græssende får og søen med rappende 
ænder. Vi har bussen Frøsnapperen stående i gården, så det er nemt at køre en tur. 

Vi har gode rammer for den enkelte som måtte have brug for ro og skærmning, men også for 
fællesskabet, hvor vi har god plads til at mange kan være sammen.  
Om det er håndarbejde og kreativitet, syltning og bagning, brætspil og puslespil, sport og 
konkurrence, musik og dans, køretur og oplevelser eller hygge og afslapning. Vi tilrettelægger vores 
aktiviteter så alle, uanset funktionsniveau kan være med. Vores fantastiske rammer gør, at det kun er 
fantasien der sætter grænser for hvad der er muligt at tilbyde den enkelte. 
Vi har borgere der glæder sig til at komme og være sammen, der er noget at stå op til. De støtter og 
hjælper hinanden når noget bliver svært. Vi justerer løbende vores aktiviteter i vores månedsplan, så 
den er tilpasset den aktuelle borgergruppes behov. Vi frygter at en lukning vil betyde at vi taber en 
gruppe borgere, hvor tryghed og genkendelighed spiller en stor rolle. De vil ikke kunne magte at 
være i et miljø med mange mennesker. 
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Vi er på Caroline Amalie Aktivitetscenter et stærk hold. Vores sammensatte faglighed er med til, 
med hver vores briller, at se det hele menneske. 
Vi er ofte med til at løse selv de små opgaver, som når et brev skal læses og forstås eller en telefon 
driller. Vi er også med til at aflaste ægtefælle og pårørende og give dem luft til at borgeren kan blive 
boende hjemme i længere tid. 
Vi er bekymrede for, at en lukning vil være med til at tabe nogle allerede svage borgere på gulvet, 
hvilket vil betyde at nogle andre skal samle dem op. Og hvem skal samle deres ægtefælle og 
pårørende op når presset bliver for stort. 

Hjælp os med at hjælpe de svageste i samfundet. 

På vegne af Caroline Amalie Aktivitetscenters personale 

Luise Sofia Aagaard, social- og sundhedsassistent  
Stine Jul Larsen, pædagog 
Mette Degn, flexjob 
Birthe Christiansen, køkkenassistent 
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Høringssvar vedrørende reduktionsforslag drift i budget 2022-2025  

Indsendt på vegne af Centerrådet Tåsinge 

Ud fra punkt 8, 11 er Centerrådet på Tåsinge bekymret for, hvad der vil ske for de borgere der, 
hver uge og gerne flere gange om ugen, bruger dagcenteret og har deres sociale omgangskreds i 
centeret. Borgerne nyder at komme i centeret, hvor der er en stor variation i aktiviteter og altid 
nogen at snakke med. Borgerne i dagcenteret er glade for at de har mulighed i, at komme op og 
spise deres frokost sammen med andre og få et godt og varieret måltid og evt. også vælge at få et 
par stykker smørrebrød i stedet for den varme mad, der leveres fra det gode madhus. Alt dette 
sættes over styr, hvis der spares på køkkenpersonalets tid og eller der helt lukkes for dagcenteret 
på Tåsinge. Der er bekymring for, om mange af brugerne af dagcenteret så ikke ønsker eller kan 
overskue, at komme i et andet dagcenter, og derved mister deres omgangskreds og sociale liv.  
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Høringssvar vedrørende reduktionsforslag drift i budget 2022-2025  

Indsendt på vegne af personalet i Tåsinge dagcenter 

Kommentar til punkt 8: Lukning af dagcenter 

a) Påvirkning af serviceniveauet. Man skriver at ” gæsterne på det dagcenter der vil blive 
lukket, vil blive visiteret til et af de resterende dagcentre, hvilket for nogle borgere ville 
kunne betyde ændre sociale bånd og netværker.  
Vi mener det vil give en mistrivsel for borgerne, da de netop er i deres lokale dagcenter på 
grund af deres stærke sociale bånd og netværk.  
Vi ved af erfaring, at ældre og især demente borgere har svært ved at trives i større 
forsamlinger og nye omgivelser, samt nye mennesker. Vi ser også her et stort problem, hvis 
disse borgere skal flyttes et andet sted hen.  
 
Vi kan være bekymret for alle vores sårbare borgere, hvor de kun har dagcenteret som 
deres netværk. Vi kan også være bekymret for, om nogle af de nuværende brugere af 
Tåsinge dagcenter, ikke ønsker at komme i et andet center, og derved får behov for mere 
hjælp i hjemmet af hjemmeplejen og øger udgiften der, samt øgede indlæggelser.  
Borgerne mister livskvalitet, fysiske/psykiske funktioner og det social liv de har på 
nuværende tidspunkt. Den tryghed de har i at komme et kendt sted, med kendte 
medborgere og velkendte personaler, er med til at de trives og det giver en rolig og tryg 
hverdag.  
 
 

Kommentar til punkt 11: Cafemad tilberedes fremover primært af Det Gode Madhus 

a) Kort resume: Man skriver at tilberedning af cafemad i form af kager, brød, lune rette 
mm, ophører i de 8 kommunale dagcentre. I Tåsinge dagcenters cafe, er der ikke 
produktion af disse ting i forvejen. 
Hvis cafepersonalet reduceres i timer, formodes det vel, at dagcenterpersonalet skal 
dække resten af timerne i køkkenet og timerne vil derfor gå fra borgerne.  
Ud fra de besparelser der skrives, undre vi os, da køkkenet på Tåsinge i forvejen er 
reduceret i dette. Hvorledes kan der så spares? I er velkommen til at besøge Tåsinge for at 
se, hvad der i realiteten forgår og hvor der er sparet i forvejen. 
Husk på at vores nuværende køkkenfaglige personale har en 3-årig uddannelse med fokus 
og viden på hele døgnets ernæringsmæssige sammensætning, ekspertise omkring 
specialkost, smag, konsistens og ikke mindste de gode råvarer og bæredygtighed samt den 
gode dialog med borgerne omkring kosten. Hvis vores køkkenpersonale bliver nedsat til 25 
timer, vil det medføre at hun ikke vil være der til at observere og forbygge mistrivsel 
angående kost, have tid til at have den gode dialog med den enkelte borger omkring kost, 
samt sparring til personalet i dagcentret. Det gode forebyggende arbejde vil forsvinde, 
hvilket kan bevirker flere indlæggelser. 
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Svendborg Kommune 

Direktørområdet Social, Sundhed og Beskæftigelse 

Att.: Fuldmægtig Lene Mortensen    29. nov. 2021. 

 

Høringssvar på forslag til besparelser på Ældreområdet, Socialområdet og Sundhedsområdet.   

Vedr. det fremsendte besparelsesforslag er vi meget uenige i følgende besparelsesforslag på Ældreområdet 
og Sundhedsområdet således: 

 

Ældreområdet: 

Pkt. 8.: Lukning af et dagcenter foreslået besparelse på 750.000 kr. i 2022 og 1,4 mio kr. i 2023, 2024 og 2025 
kan ikke anbefales, idet det vil være ødelæggende for det sociale netværk for borgerne ved at skabe 
ensomhed, samtidig med at et mindre dagcenter end i dag vil give længere transport for den enkelte og for 
os at se også ”øgede” transportudgifter.       

 

Pkt. 9: Madservice – kølemad på alle plejecentre: Ophør af produktion af varm mad på de tre kommunale 
plejecentre, Ådalen, Gudbjerg og Ollerup samt reduktion af driftsbudgettet til køkkendriften på de to 
selvejende plejecentre Strandlyst og Hesselager foreslået besparelse på 350.000 kr. i 2022 og 700.000 kr. i 
2023, 2024 og 2025 kan ikke anbefales, idet gode og velfungerende køkkener på plejehjemmene er vigtige 
omdrejningspunkter på plejehjemmene for beboerne, såvel med aktivering for de ældre og med til at skabe 
en større tilfredshed for beboerne, ligesom de er med til agså at højne værdien af de sociale samvær og 
oplevelser generelt for beboerne ved fødselsdage, mærkedage og højtidsdage i løbet af året. 

 

Pkt. 11: Cafémedarbejder: Tilberedning af cafemad i form af kager, brød, lune retter m.v. ophører i de 8 
kommunale dagcentre samt det selvejende dagcenter, Sygekassens Hjem. I stedet foreslås køb af cafemad 
primært hos Det Gode Madhus. Besparelse foreslået med 200.000 kr. i 2022, og efterfølgende 400.000 kr. i 
2023, 2024 og 2025. Med begrundelse i det sociale liv på dagcentrene for borgerne og dermed kunne 
fastholde fællesskabet og aktiviteterne ved at være med til at tilberede kager, brød, lune retter m.v. for er 
meget vigtig. 

 

Pkt. 5: Kørsel effektivisering: Analyse af kørsel i hjemmeplejen BDO Revision. Den foreslåede besparelse på 
2,0 mio. kr. forekommer som et forholdsvis stort beløb i forhold til at kunne fastholde den nødvendige 
kontinuitet på personalebemandingen for kommunens borgere (og dermed serviceforringelse) – forslag om 
reducering på mindre besparelse på ca. 1,0 mio. kr. 

 

De under punkt 5, 8, 9 og 11 på Ældreområdet vil medføre mindre besparelse på i alt 2,3 mio kr. i 2022 og i 
2023, 2024 og 2025 med i alt 3,5 mio kr., og dermed rammebesparelse i alt i 2022 med 9,5 mio kr. og i 2023, 
2024 og 2025 8,4 mio kr.    
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Sundhedsområdet: Uenig i den foreslåede besparelse på § 18 midler på 300.000 kr. i 2022, samt 
overslagsårene 2023, 2024 og 2025. Besparelsen vil ramme nuværende gode sociale aktiviteter arrangeret af 
bl.a. Ældresagen for sårbare og ensomme borgere i kommunen, Søndagscafé og Besøgstjenesten, der begge 
er meget populære for målgruppen – og kan derfor ikke anbefales. 

 

Med venlig hilsen 

På vegne af Koordinationsudvalget i  

Ældresagen Svendborg-Gudme & Egebjerg 

Preben Juhl Rasmussen, formand 

email erpjr@nrdc.dk 

tlf. 2064 8319  
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From:                                 Stenstrup Dagcenter Plejecenter Vest 
Sent:                                  Tue, 30 Nov 2021 09:04:19 +0100 
To:                                      Sundhedsafdelingen Fælles Mail 
Subject:                             Høringssvar ang. lukning af Stenstrup Dagcenter. 
 

Hvis Stenstrup Dagcenter lukkes vil det betyde at: 
Vores borgere fra den nordlige og vestlige del af Svendborg Kommune vil få længere transporttid. 
Det giver større kørselsudgifter. 
Demente borgere vil få det svært at skulle lære et nyt dc at kende. Nogle vil ikke kunne overskue 
et andet dc og melde derfor fra. Dette vil give større pres på hjemmeplejen. 
Vores kontakt med lokalsamfundet forsvinder og dette vil gøre at vores borgere ikke er så tæt 
knyttet til nærmiljøet mere. Den lokale dagpleje ( kommer 3 gange om ugen) , børnehave og 
skole kommer jævnligt og dette er til stor glæde for gamle og unge. 
Vi har 10 frivillige som er fra nærområdet. For nogle kan det være den første kontakt til måske at 
skulle i dagcenter. 
Da vi er samlet på det samme sted er der en tæt kontakt og hjælp mellem dc, hjemmeplejen, 
Rehab og andre terapeuter. 
  
  
  
  
Venlig hilsen  
Personalet fra  
 
Stenstrup Dagcenter Plejecenter Vest 
Dagcenter-aktivitet 
 
Svendborg Kommune  
Ældreområdet 
 
 
Hostrupvej 1 
5771 Stenstrup 
 
 
Tlf: +4562234186 
Email: stenstrup.dagcenter.vest@svendborg.dk 
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Danske Handicaporganisationer – Svendborg 
v. formand Christian Ditlev Reventlow, Løgeskov 76, 5771 Stenstrup 
Telefon: 2967 5724, E-mail: dh-svendborg@handicap.dk 
Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/svendborg 
 

25. nov. 2021

DH er talerør for handicaporganisationerne og repræsenterer alle typer af handicap - fra hjerneskade og gigt til udviklingshæmning og sindslidelse. 
35 handicaporganisationer med cirka 340.000 medlemmer er tilsluttet DH. 

 

Til Handicaprådet, Svendborg kommune 

 
Høringssvar fra DH-Svendborg vedr. Rammebesparelser til budget 2022 
 

Generel bemærkning: 
DH har i dette høringssvar alene søgt at forholde sig til områder, der har direkte relevans i forhold til de 
målgrupper af borgere, der er omfattet af DH’s medlemsorganisationer. Der er således i de fremlagte 
besparelsesforslag emner, der ikke eller kun i begrænset omfang vil betyde serviceforringelser for medlemmer 
af DH’s medlemsorganisationer. I disse tilfælde er der ikke udarbejdet bemærkninger, men alene anført en 
summarisk bemærkning. 

I enkelte tilfælde er der lavet reduktionsforslag, der – på den ene eller anden måde – indebærer mulighed for en 
positiv omstilling eller som har karakter af regnskabserfaringer. DH anbefaler disse gennemført. 

DH har ingen bemærkninger til forslag vedr. reduktioner på Miljø- og Naturudvalgets, på Teknik- og 
Erhvervsudvalgets, på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets og 
Økonomiudvalgets områder. 

 

Børn og ungeudvalget 
Skolerne 
 
Nr Emne Bemærkning 

 
1, 2, 3 
og 6 

Nedlæggelse af 
kompetencecenter  
 
Nedlæggelse af 1 
stilling på PPR 
 
Reduktion i 
fællestid 
 
Besparelse på 
boost af 
mangfoldige 
læringsmiljøer 
 
 

Fælles bemærkning vedr. punkterne 1, 2, 3 og 6 
 
DH er bekymret for planerne om nedlæggelse af kompetencecentret og de 
øvrige reduktioner, der alle risikerer at få negativ påvirkning i forhold til de 
svageste børn, herunder børn med særlige behov, autisme, ADHD og 
udviklingsforstyrrelser. 
 
Personalet på skolerne risikerer at komme i metode-nød, dvs uden faglig 
opbakning i forhold til at kunne varetage inklusionsopgaver af elever med 
særlige behov. Dette vil ydermere kunne betyde senere vanskeligheder, når 
eleverne overgår til mellemtrinnet og udskolingen med risiko for dyrere og mere 
omkostningstunge elevforløb samt negative personlige konsekvenser for den 
enkelte elev, der vil mangle nødvendig støtte til at nå ud over sit 
udviklingspotentiale. 
 
I forhold til reduktion i fællestid vil det tilsvarende have negativ effekt på de 
svageste unge, der risikerer at opleve manglende støtte i dagligdagen. 
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For så vidt angår forslag 4-5 samt 7-16 har DH ingen bemærkninger, da punkterne anses for uden for DH´s 
område. 

Familie, Børn og Unge 

Nr Emne Bemærkning 

17 Rationalisering 
af §11-indsatser. 

Anbefales af DH 

18 Effektivisering 
af samlet 
administration 

DH kan som udgangspunkt godt anerkende en vis mulighed for effektivisering, 
men påpeger, at dette ikke må indebære en sådan reduktion at personalets 
mulighed for nødvendig efteruddannelse forringes væsentligt. Herunder ønskes 
der fokus på fortsat mulighed for sikring af nødvendig indsats på 
retssikkerhedsområdet for at minimere ankesager fx ved sager med tabt 
arbejdsfortjeneste, hjemmetræning og andre indsatser for børn og unge med 
funktionsnedsættelser. 

19 Omlægning af 
STU-området 

Anbefales af DH 

20 Reducering af 
eksterne 
indsatser 

Ingen bemærkning 

Social og sundhedsudvalget 

Ældreområdet 

Nr Emne Bemærkning 

6 Sygepleje-  
klinikker 

Yderligere omlægning af hjemmesygepleje. Ud fra vores erfaringer er det en stor 
ekstra byrde, og medfører risiko for yderligere svækkelse / sygdomspåførsel, hvis 
svage ældre/syge skal transportere sig til en klinik i stedet for at modtage fx 
sårpleje og anden hjemmesygepleje i hjemmet. En reduktion på området vil 
derfor forudsætte en klar præcisering af servicemål, hvor der tages højde for 
sikring af at de svageste borgere, der har vanskelighed ved selv at kunne 
transportere sig fortsat vil kunne modtage sygepleje i hjemmet. Den aktuelle 
kvalitetsstandard rummer ikke en sådan beskrivelse. 

DH har ingen bemærkninger vedr. forslag 1-5 og forslag 7-12, idet de disse anses for udenfor DH’s primære 
område. 

Side 29



Socialområdet 

Nr Emne Bemærkning 

15 Udsattesyge-  
plejerske 

DH finder, at forslaget er betænkeligt. Området vedrører nogle af de mest udsatte 
borgere og – uanset at dette ikke er en skal-opgave – så er det betænkeligt, at der 
ikke vil være mulighed for at kontakte sygeplejefagligt personale hele året og i 
hele kommunen.  

17 Reduktion Impuls DH kan ikke støtte den foreslåede reduktion i åbningstid. Ifølge oplægget er 
aktuel åbningstid koncentreret mandag, onsdag, torsdag og søndag. En reduktion, 
således at der ikke holdes åbent søndag vil efterlade brugerne med en lang 
periode fra torsdag eftermiddag til mandag eftermiddag uden mulighed for at 
trække på støtte i aktivitets- og værestedet. Der argumenteres i oplægget med, at 
ingen af de øvrige aktivitets- og væresteder i kommunen har åbent om søndagen. 
Det er dog DH’s opfattelse, at den brugergruppe, der frekventerer Impuls i endnu 
højere grad end de øvrige tilbud er en udsat målgruppe med overvægt at psykiske 
problemer, ensomhed mv. 

19 Fritidstilbud DH kan ikke støtte den foreslåede reduktion, der vil fjerne fritids- og 
aktivitetstilbud til en lang række af de allermest udsatte borgere, der uden de 
muligheder, der ligger i deltagelse i disse aktiviteter risikerer yderligere sociale 
problemer i form af misbrug, ensomhed og inaktivitet. Ved drøftelsen i DH blev 
anført, at man risikerede en forsumpning af området. 

21 Fælles psykolog Det er DH’s opfattelse, at forslaget er betænkeligt. Der er tale om 2 komplekse 
målgrupper, der hver for sig har behov for indsats. Såfremt forslaget 
gennemføres, risikeres afsmittende effekt for såvel familieområdet og psykiatri- 
og udsatteområdet. 

23 Styrkelse af 
indsats 

DH ser som udgangspunkt positivt på forslaget om at udvikle forebyggende og 
rådgivende indsatser til udsatte voksne, som det beskrives i forslaget. Herunder 
også muligheden for at nå yderligere grupper af borgere, hvor der ikke er tung 
administration tilknyttet ordningerne. 

Bagsiden er, imidlertid, at indsatser i forhold til §12 ikke er omfattet af de 
samme retssikkerhedsgarantier, som er tilfældet med §85-området. Det er 
korrekt, som anført i forslaget, at borgere, der – såfremt forslaget gennemføres – 
vil blive visiteret fra et §85-tilbud til et kommende §12-baseret tilbud vil kunne 
anke dette, men i en fremtidig situation vil borgere, der ny-henvender sig og vil 
være omfattet af et nyt §12-baseret tilbud ikke have den samme retsbeskyttelse, 
såfremt den pågældende oplever behov for at klage over den kommunale ydelse. 
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Der henvises her til servicelovens §82 A stk 2, der må antages at være 
tilsvarende gældende i forhold til servicelovens §12. 

DH nærer ikke de samme retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved en evt 
omlægning af §85-tilbud til §104-tilbud, men påpeger, at der fortsat skal være 
mulighed for at få optræning og hjælp til udvikling af færdigheder, såfremt der 
er borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller særlige sociale problemer har behov herfor. Et område, der ikke er omfattet 
af §104, der omfatter aktivitets- og samværstilbud. 

DH har ingen bemærkninger til forslag 13-15, 16, 20 og 25-27 idet punkterne enten anses for uden for DH’s 
område eller kun i begrænset omfang må antages at medføre negative konsekvenser for personer omfattet af 
DH’s målgrupper. 

Vedr. forslag 18, 22 og 24 anbefales disse gennemført. 

Sundhedsområdet 

Nr Emne Bemærkning 

28 §18 DH tager klart afstand til en reduktion af støtten til de frivillige foreninger inden 
for det social- og sundhedsmæssige område. Disse foreninger gør en fremragende 
forebyggende og aktiverende indsats for en lang række brugergrupper, hvilket er 
til stor menneskelig fordel for den enkelte – og til økonomisk gevinst for 
kommunen i form af mindskede behov for indsatser. 

I særlig grad vil der være stor bekymring, såfremt såvel dette forslag som forslag 
19 gennemføres. 

Vedr. forslag 29 anses dette for at ligge uden for DH’s område. Forslag 30 er formentlig en god ide og 
anbefales derfor fra DH’s side. Vedr. forslag 31 har DH ingen bemærkninger. 

Med venlig hilsen 

Christian Ditlev Reventlow 
Formand, DH-Svendborg 
Tlf.:     2967 5724 
Mail:    dh-svendborg@handicap.dk 
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Social- og Sundhedsudvalget 

30. november 2021

Høring vedrørende besparelser Budget 2022 

Handicaprådet kan tilslutte sig høringssvaret fremsendt fra DH Svendborg. 

Venlig hilsen 

Handicaprådet

Sagsid: 17/8957 

Handicaprådet 
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Hørringssvar vedr. rammebesparrelse pkt. 9. Madservice – kølemad på alle plejecentre 

 

Hermed fremsendes kommentarer fra personale og beboere på Gudbjerg plejecenter omkring delvis 

lukning af køkkenet/ophør af produktion af varm mad. 

Vi ønsker at bibeholde værdigheden og livskvaliteten for vores borgere på Gudbjerg plejecenter, det er 

deres hjem, maden og måltiderne ER dagens højdepunkt, og med duften af ny stegt flæskesteg spredes 

forventningens glæde – livsglæde! 

I Svendborg kommune ses en tilgang af ældre fra andre kommuner, Svendborg er attraktiv, og tilbyder en 

ældre og værdighedspolitik, hvor bl.a. glæden ved måltidet fremhæves i forhold til at påvirke livskvaliteten 

positivt – det er også det vi oplever i vores daglige arbejde, og derfor undrer det os at I vil gå på kompromis 

med netop dette.  

Vi anbefaler kommunen at se på hvad Gudbjerg plejecenter også kan, med et fuldt fungerende køkken. 

Her tilbyder vi: 

• Specielkost tilpasset den enkelte borger med få timers varsel, det har vi brug for hver uge 

• Hurtig tilpasning af den enkeltes kost ved forandring (diabetes, dysfagi, laktose intolerans etc.) 

• Nærvær og tæt kontakt mellem køkkenpersonale og borger – det er borgerens køkken, vi er der for 

dem. 

• Borgeren er medbestemmende i menuen i hverdagen og får naturligvis sin livret på sin fødselsdag. 

• Duften af veltilberedt nylavet mad 

• Altid mad nok til alle, også når man er mere sulten end normalt – uden merbetaling. 

• I borgerens sidste tid er der mulighed for at pårørende kan spise med, et tilbud som oftest 

benyttes. 

• Køkkenet har en god og sund økonomi. 

Alt i alt nærvær og livskvalitet! 

Ved at bibeholde produktionen af varm mad på plejecenteret, styrker vi det tværfaglige samarbejde 

omkring borgeren, vi kan hurtigt iværksætte ændringer, og give borgeren den bedste service. Vi er her for 

dem! 

Ved at stoppe produktionen af det varme mad og flytte den til DGM, vil der kunne spares ca. 1 times 

arbejdsgang om dagen, der skal stadig gøres rent, vaskes op og kølemaden skal varmes. Dertil kommer en 

merudgift på transport (brændstof, slitage på bil, personale), emballage og co2 udledning, samt øget 

personale udgift i DGM i takt med øget produktion.  Dertil kommer også en ændring af køkkenet i 

forbindelse med implementering af kølemad, idet der pt. Ikke kølekapacitet til at modtage kølemaden.  

Svendborg kommunes slogan er: ”Ta´ en bid af det gode liv”. Svendborg kommune har derudover en 

fantastisk ældre og værdighedspolitik, som tidligere nævnt fremhæver livskvaliteten omkring mad og 

måltidet, vi undrer os derfor over, hvordan Svendborg kommunes kerneværdier hænger sammen med 

ophør af produktion af varm mad, som overgår til kølemad. 

I spareforslaget er der merindtægt idet borgerens egenbetaling af den varme mad stiger, og kommunen 

dermed opnår en besparelse, samtidig med at I bruger som argument at prisen kan holdes nede, pga. af 

stordriftsfordele, vi undrer os over hvordan det hænger sammen. 
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Vi har spurgt borgerne hvad de synes og fået deres samtykke til viderebringe deres mening, det er deres 

hverdag og liv det handler om. 

Citater fra borgere på Gudbjerg Plejecenter: 

Kent, 67 år: ”Det vil være direkte katastrofalt” 

Jørn, 73 år: ”Det vil gøre mig meget ked af det – utryghed forbundet med min laktoseintolerans” 

Inger, 84 år: ”Så forsvinder alle vores gode muligheder! Duft, rettelser og mulighed for at vi skal have noget 

at sige” 

Aage, 94 år: ”men så kan mine børn ikke spise med?” 

Anne Margrethe, 84 år år: ”Så gider jeg sgu ikke spise mere” 

Børge, 98 år: ”Dem der træffer beslutningen om at sparre på dén konto, forstår ikke en skid!” 

John, 78 år: ”Det vil jeg ikke være med til, overhovedet ikke. At Gudbjerg Plejecenter har eget køkken var 

udelukkende grund til at jeg valgte stedet.” 

 

Vi efterlyser en langsigtet strategi, som lever op til Svendborg kommunes ældre og værdigheds politik, et 

forslag som er gennemarbejdet, og hvor budgettet er korrekt udført og samtlige merudgifter er indregnet. 

Dertil også hvad det betyder for borgeren, at maden bliver lavet der hvor borgeren bor. 

Vi foreslår jer at I kigger på hvad det er Svendborg Kommune vil og kan, samt at undersøge hvad andre 

kommuner gør, det kan f.eks. nævnes at Langeland Kommune for år tilbage lukkede de små køkkener og 

lavede storproduktion, dog genåbnede de få år efter de små køkkener på plejecentrene igen, 

tilsyneladende fordi de netop ikke sparrede penge på storproduktion. 

 

Med venlig hilsen 

Personalet Gudbjerg Plejecenter 

Ida.friis@svendborg.dk 

 

 

                                                  

 

 

Side 34



Høringssvar til besparelsesforslag nr. 8, lukning af dagcenter 

 

Aldersro Dagcenter skal bestå 

 

Vi er centralt beliggende, hvilket gør det nemt for borgerne at komme her, der er en god 
infrastruktur.                                                                                                                                               
Mange ældre søger det bynære miljø, så Aldersro er et oplagt valg for borgerne. Vi har et 
velfungerende dagcenter, træningscenter og sygeplejeklinik. 

 

Aldersro består af 58 ældreboliger, samt flest gæsteboliger i Svendborg kommune. 

Borgerne i ældreboligerne kan gå til og fra dagcenteret, derfor ingen transportudgifter.                                                                                                                                

Det er nemt at introducere/indsluse borgere i gæsteboligerne til dagcenteret. 

Borgerne bliver i dagcenteret accepteret som de er. 

Her rummer vi alle, der er ”højt til loftet”, og vi sætter stor pris på forskellighed. 

Borgerne oplever derved en meningsfuld tilværelse og bedre livskvalitet. 

Her bliver grundstenen lagt til at opbygge et privat netværk, borgerne kan mødes på kryds og 
tværs, derved opnås venskab, livskvalitet som er med til at forebygge af ensomhed. 

 

Borgerne i ældreboligerne sætter stor pris på at selv at kunne gå i dagcenter, det giver dem frihed, 
hvilket de vil miste hvis de skal med bus til et andet dagcenter. Mange vil vælge det fra, og blive 
hjemme bag deres egne fire vægge. De vil miste deres sociale netværk, blive ensomme samt 
dårligere både fysisk og psykisk og socialt. 

 

Med venlig hilsen   

Aldersro Dagcenter 

 

Lene Kvindebjerg 

Marianne Egemose 
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Til Social- og Sundhedsudvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedr. besparelsesforslag  

 

Ældrerådet har ved ekstraordinært møde 29.11.21 drøftet 

besparelsesforslagene på ældreområdet. 

Overordnet tager ældrerådet afstand fra de foreslåede besparelser på 

ældreområdet.  

 

Ældrerådet tager specielt afstand til nedenstående punkter, da 

konsekvenserne i forhold til beløbet for borgerne er for store: 

• Lukning af dagcenter (Punkt 8) 

• Kølemad på plejecentre (Punkt 9) 

• Cafémedarbejdere (Punkt 11) 

Endvidere vil ældrerådet udtrykke bekymring for punkt 5 ift 

effektivisering af kørsel. Effektivitet kan have store konsekvenser for 

borgeren ift kontinuitet. Det er vigtigt, der er opmærksomhed på det. 

Ældrerådet anbefaler, at BDO-undersøgelsen kun ses som 

inspirationskilde. Det er afgørende, at effektiviseringen ikke 

underminerer kontakten til borgeren. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bent Aa. Rasmussen 

Formand 

 
 
 
 
 
 
Ældrerådet  
Svendborg Kommune 

 
 
Formand 
Bent Aa. Rasmussen 
 
Telefon: 62 21 71 25 
Mobil: 22 83 36 87 
 
Mail: 
bentaarasmussen@gmail.com 
 
 
www.aeldreraad.dk 
 
 
 
 
 
 
30-11-2021 
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Høringssvar vedrørende sparekatalog   

For Social og Sundhedsområdet 2022-2025 

 
Kommentarer til punkt 9 

Vedrørende Madservice - kølemad på alle Plejecenter 

 

Man udtrykker at man vil få større variation i antal retter og mulighed for specialkost.  

Til orientering kan der fortælles, at der i de varmholdte køkkener er Kostfaglig uddannede personer 
ansat på lige fod med personalet i DGM.  Alle med en kostfaglig uddannelse kan producere mad og 
herunder også specielkost og diæter. 

 

Fordelen ved varmholdte mad er at produktionen er tæt på Borgerne og igennem den faglige 
sparring der er i huset, kan en evt.  produktionen af en ønske eller specielkost hurtigt fremskaffes.  

I alle varmholdte køkkener lyttes der meget til beboernes ønsker. Menuerne følger årstiderne og 
man vælger selv sin fødselsdags menu. 

Her er også rigtig stor mulighed for at have fokus på hele døgnets ernæringsmæssige 
sammensætning og ikke kun hovedmåltidet 

 Der er stort kendskab til hver enkelte beboer og deres behov, og madspild forefindes næsten ikke.  

 

Under personalemæssig konsekvens står: at personalereduktioner forventes at ske ved naturlig 
afgang.   

Man undrer sig over sætningen  

Der er på nuværende tidspunkt ansat en kostfaglig medarbejder på henholdsvis 40; en midt i 50 og 
en midt i 60 erne, men ingen har udtalt at de forventer at fratræde deres stillinger. 

  

Det er ikke overskueligt i materialet, hvem der fremadrettet håndterer de øvrige  måltider samt 
opvarmning og opvask - hvor er de lønkroner indregnet ?? 

 

Vi håber at der vil blive tænkt på, at bevare den daglige glæde og den livskvalitet der er for de 
beboere, på de plejecentre hvor der produceres varmholdte mad.  

 

På vegne af de Kostfaglige medarbejdere i de varmholdte køkkener på henholdsvis Gudbjerg, 
Ollerup og Ådalen  

 

TR for Kostfaglige medarbejdere Annette Bønke og FTR Birthe Frederiksen
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Høringssvar tvedrørende sparekataloget   
Social og sundhedsområdet 2022-2025 
  
Kommentarer til punkt 11 
Cafemad tilberedes fremover - primært i Det Gode Madhus 
  

I det hele taget undrer vi os gevaldigt over overstående forslag.  

For en del år siden blev der ved daværende besparelser skåret 1 kostfaglig stilling væk fra samtlige 
cafe’ køkkener. 

Det bevirkede at man fra d.d. Ikke længere skulle producere lune retter og råkost. Friskbagt 
brød/kager måtte nu også ind imellem, erstattes med bake-off eller færdigkøbte kager, så 
stillingerne hvert sted nu fremadrettet kom til at svare til 1 kostfaglig fuldtidsstilling.  

 

Vi undrer os over, hvordan man kan se, at der kan opstå en øget produktion i Det Gode Madhus, 
ved at overtage nogle opgaver som allerede er sparet væk en’ gang.  

 

Caféerne køber, i dag brød, rundstykke, smør, ost, marmelade, mælk, skiveskåret pålæg, salater og 
grønt. -  Enkelte dage tilbyder vi til smørrebrødet, en “lille lun ting” i form af en lun frikadelle eller en 
lun fiskefilet.  

Men alt er færdigkøbt og leveres med kort bestillingsfrist, direkte fra Catering                                 

Vi har svært ved at se at det tager kortere tid at pakke varerne ud hvis de skal leveres igennem 
DGM, fremfor i dag hvor de kommer direkte fra Catering. 

Den varme mad, fra DGM bestilles i dag 3 uger forud. Det giver et madspild da vi reelt aldrig kender 
efterspørelsen før på selve dagen.  

Hvorfor arbejde hen imod et endnu større madspild??? 

 

Det er vigtigt, at der er ansat kostfaglige personale i vores cafe’ køkkener. Vores ydelse er en rigtig 
stor del af Kommunens forebyggende arbejde.  

Vi har stort fokus på borgere som mister appetitten, er småt spisende taber sig eller får 
synkeproblemer.  Der bliver hurtigt sat ind med ernæringsvejledning og indsatser i form af den rette 
mad. Samtidig står vi til rådighed med vejledning, for øvrige personale på plejecenterne. 

 

Vi håber i hermed kan se vigtigheden i, at lade cafe’erne drives videre, i den form som de er nu. 

Ellers frygter vi for det fremtidige arbejdsmiljø. Og er ligeledes ret bekymret for hvordan vi kan 
fastholde vores medarbejdere.   

  

På vegne af de kostfaglige medarbejdere i cafe´erne i henholdsvis område Øst og Område Vest 

TR: Annette Bønke.     FTR: Birthe Frederiksen 
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Høringssvar vedr. : 

9. Madservice – kølemad på alle plejecentre. 

 

I budgetforliget 2022-2025 bliver det foreslået, at den varme mad til de kommunale plejecentre fremover 
skal produceres af Det Gode Madhus og udbringes som kølemad. 

Som ansat på et plejecenter i Svendborg Kommune vil jeg tillade mig at gøre indsigelse mod dette forslag. 

For de berørte plejehjemsbeboere vil madoplevelsen helt klart forringes, da kølemad der opvarmes, ikke 
kan opveje glæden/nydelsen ved nylavet mad. Derudover mangler duften af mad i huset, når der fra 
morgenstunden tilberedes mad i køkkenet. For de enkelte køkkensvarlige/køkkenansatte på plejecentrene 
er det også synd og skam, at de underkendes for deres store arbejde med dagligt at glæde borgerne med et 
godt og varieret måltid mad – samt ved fødselsdage have muligheden for at få serveret lige netop deres 
yndlingsret. 

Den angivne årlige besparelse på 0,7 mill.kr. er et ringe beløb i.f.t. de konsekvenser forslaget vil få for de 
implicerede parter. Der skal ske fyringer af køkkenpersonale, som typisk bor i lokalområdet og derfor ikke 
belaster med CO2 udledning. Det vil madudbringningen til gengæld gøre. Personalereduceringen kan som 
hovedregel heller ikke foregå ved naturlig afgang – yngre køkkenansatte vil uvægerligt stå med en 
fyreseddel i hånden. 

Når der ikke længere er køkkenpersonale på plejecentrene, vil det være de ansatte, der forestår plejen af 
borgerne, der fremover vil skulle tage sig af maden – det vil sige opvarme kølemaden fra Det Gode Madhus, 
tilberede morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe. 

Det vil i sagens natur betyde, at der skal ansættes mere personale i plejen, samt at der skal etableres 
køkkenfaciliteter på de enkelte afdelinger på plejecentrene. 

Alt i alt vil det betyde ekstra udgifter og med madudbringning ikke gavne miljøet. 

 

Med venlig hilsen 

Britta Johansen 
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Høringssvar fra frøavlen: 

I forhold til besparelse på rengøring af fællesarealer ser vi det problematisk i disse tider med corona samt 
at vi har MRSA i huset på flere etager så vi er meget bekymret i forhold til hygiejnen. 

 

Mvh  

 

Sara Staal AMR 

Karin Johansen TR
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Høringssvar og indsigelse vedrørende socialudvalgets spareforslag af november 2021 angående lukning af 1 
aktivitetscenter (dagcenter) forslag 8. 

Udført af ansatte på aktivitetscenter  Damgården. 

Det foreslås at lukke 1 aktivitetscenter :  Vores påstand er at det vil koste kolde kontanter at lukke 1 
aktivitetscenter da: 

-aktivitetscentrene varetager pasning af hjemmeboende ældre og sparer derved hjemmeplejen for 
adskillige besøg.   

- aktivitetscentrene passer svage hjemmeboende borgere for raske ægtefæller, så disse kan løse opgaver, 
der gør at både vedkommende og den svage ægtefælle kan være selvhjulpne længere.     

- aktivitetscentrene er plejecenterbeboernes bindeled til nær/lokalområdet, som en slags”pensionisthus” 
også for dem , som har hjælp behov; desuden kommer gæster gående ude fra byen (skårup !!) for at 
deltage i de åbne aktiviteter. Der er et socialt liv og en udveksling af nyt og gammelt gæsterne imellem. Der 
udvikles nye fællesskaber og genoptages gamle bekendtskaber. Aktivitetscentrene øger gæsternes 
integritet. 

Gældende for aktivitetscenter Damgården er at der hér udføres forebyggende indsatser, som gør at 
aktivitetscentergæsterne klarer sig længere og bedre i eget hjem, hvilket er livskvalitet.  

De forebyggende indsatser består bl.a i : 

-tilbud om vedligeholdende fællestræning 2 gange ugentligt 

-tilbud om individuel vedligeholdende træning 2 gange ugentligt 

-kognitiv træning/ mental stimulering i forskellige grader 

Der er tæt samarbejde med de trænende terapeuter. Dagcenter Damgården overtager en del af de 
borgere, som er færdige med genoptræning, men som vurderes til at have behov for støtte til at få udført 
kontinuerlig fysisk træning. Vi fortsætter hvor de trænende terapeuter slipper.    

Vi modtager borgere, som der ikke er tilbud til andre steder i kommunen, fx senhjerneskadede, som af 
kognitive årsager ikke kan være alene i eget hjem i dagtimerne. 

Venlig hilsen  

Karen ågård 

Lene foli 

Pia christensen 
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Fælles høringssvar fra dagcentermedarbejdere på thurøhus, damgården , munkevænget og caroline.  
Reduktionsforslag 8 angående lukning af dagcenter bør afvises fordi :  
Målet på besparelse på 1.4 eller 1.275 mill vil ikke nås , da faciliteter som toilet- og café- 
i de  resterende centre  skal opgraderes/ ændres ved øget antal daggæster.  
Der vil være behov for mere personale på de resterende modtagende centre; daggæster anno 2021 skal 
have specialiserede tilbud og det kræver tilpasninger og støtte fra aktivitetsmedarbejderne. Der følger altså 
”tyngde” med daggæsterne.  
At antage at alle daggæster fra nedlukket dagcenter   vil flytte til et af de eksisterende dagcentre er forkert; 
flere daggæster fra nærområdet vil i sorg og ud af nedsat formåen vælge dagcentret fra med fare for 
ensomhed til følge.   
De daggæster, der ikke kan overskue at skifte dagcenter, vil have behov for mere hjemmepleje og er i fare 
for at blive isolerede i eget hjem; samt at deres  ægtefæller ikke længere bliver aflastet. Konsekvenser af 
dette er øgede udgifter til hjemmeplejen samt øget pres på i forvejen hårdt belastede pårørende – med 
fare for at disse også bliver syge.  
Transport: Den øgede transporttid er en belastning for de svageste daggæster. Det vil ydermere give øget 
belastning af færdslen med flere busser til samme destination samtidigt.  
At skære et dagcenter væk uden at ændre i visiteringsniveau er en illusion. Der skal ændres på antal dage 
eller på hvem, der må komme.   
Det er ærgerligt at livskvalitet ikke indgår i regnskabet , for så ville der aldrig komme forslag til at lukke 
dagcentre tværtimod ville der åbne dagcentre ved hvert plejecenter.  
Set i forhold til Svendborg kommunes værdier med borgeren i centrum er nedlukning af dagcenter i 
modstrid hermed. Det tales om at støtte op om nær-og lokalområder , lukning af de små 
enheder er  et skridt i den gale retning. Danmark flytter arbejdspladser ud og  Svendborg kommune burde 
følge trop og bevare de små nære enheder for at nære lokalområderne og holde dem levende.  
Venlig hilsen dagcentermedarbejdere i ældreområde øst, svendborg 29.11.21.  
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