
Oversigt over indkomne høringssvar vedr. 
Social- og Sundhedsudvalgets sparekatalog / 
Budget 2022 – socialområdet (pkt. 13-27) 

Høringsperiode: 19. – 30. november 2021 

Nr. Afsender af høringssvar: Vedr. 
pkt.: 

1 LMU i Afdeling Vejledning og Støtte 16, 19, 
23, 26 

2 De opsøgende medarbejdere – vedr. udsatte 
sygeplejersken i hjemmeplejen  

15 

3 Lokal-MED på Grønnemoseværkstederne og På Hjørnet 19 

4 Lokal-MED på Grønnemoseværkstederne og På Hjørnet 14 

5 Team 5, Afdeling Vejledning og Støtte 19, 23 

6 Personalet i RUS Rusmiddelrådgivning (tidligere 
Ungeafdelingen)  

21 

7 Sygeplejerskerne i hjemmeplejen 6, 15 

8 Kirsten Clausen, Frank Svendstrup, Gitte Slæbæk 
Nielsen  

13, 14, 
16, 18, 
20, 22, 
26, 28  

9 Pårørenderådet på handicapområdet 13, 14, 
16, 18, 
19, 20, 
22, 26, 

28 

10 Personalet På Hjørnets 19 

11 Personalet på Behandlingscenter Svendborg 25 

12 Danske Handicaporganisationer, Svendborg 15, 17, 
19, 21, 

23 

13 Handicaprådet – tilslutter sig ovenstående 15, 17, 
19, 21, 

23 

Svendborg Kommune 
Social og Sundhed 
Svinget 14 
5700  Svendborg 

Telefon: 6223 3000 
social@svendborg.dk 
www.svendborg.dk 

Sagsnr.: 21/25966 
Dok.nr.: 1 

30. november 2021

Spilmo 



Sagsnr.: 20/21147 

14 Medarbejdergruppe på Værestedet Stenbruddet 15 

15 Borgere På Hjørnet 19 

16 Rådet for socialt udsatte borgere 13, 14, 
15, 28 

17 Borgerne på Impuls 17 

18 Personalegruppen på Impuls 17 



Svendborg d.24/11-2021

Høringssvar for reduktionsforslag i Social- og Sundhedsvalget: 

Lokaludvalget Afdeling Vejledning og Støtte med indsatser jf. SEL. §12 og §85 

16) Kørselseffektivisering

Det er ikke fremmed for afdelingen at skulle tænke i og effektivisere kørsel.

For afdeling vejledning og Støtte har temaet kørselseffektivisering af kørsel været anvendt de sidste 5 år, 
med en yderligere kørselseffektivisering vil der være behov for mere administrativ planlægning og betyde 
en serviceforringelse i forhold til den nuværende fleksibilitet der ved tilrettelæggelse af borgerbesøg. 
Konsekvensen ved yderligere effektivisering vil betyde at borgeren ikke som nu kan være med 
bestemmende på tidspunkt og dato for besøg, hvilket gør det vanskeligere at understøtte borgerens 
indsats. 

Mange borgere der har fleks- skånejob, er i praktik/uddannelse, eller som har psykiske og mentale 
udfordringer i forhold til døgnrytme hvor det gør det vanskeligt at modtage støtte hvis ikke støtten kan 
tilrettelægges individuelt med borgeren i centrum. 

Dette vil betyde en betragtelig service forringelse for en udsat gruppe borgere, hvis ikke der er fleksibilitet i 
tilrettelæggelse af kørsel og aftaler. 

Et eksempel kunne være borger i Gudme, Hesselager og Lundeborg kun kan få stillet en mulig dag til 
rådighed for aftaler i et afgrænset tidsrum.  

En geografisk opdeling af medarbejder kan forringe den faglige indsats, idet fleksibiliteten i forhold til 
udnyttelse af faglige kompetencer ikke på sammen måde som nu, kan afstemmes efter borgeren behov for 
særlige kompetencer for en given målgruppe. 

19) Fritidstilbud, Klubtilbud på Hjørnet

80 klubaftner om året på Hjørnet, ser vi som en omkostningsfattig ramme, hvor 35 borger sammen udvikler 
og vedligeholder mange mestringsfærdigheder med meningsfulde aktiviteter. Borgerne træner implicit 
deres sociale kompetencer, selvstændighed og øger herigennem deres funktionsniveau som er 
medvirkende til, at understøtte et meningsfuldt liv. Alle borgerne er selvtransporterende og mange er i 
praktik, skåne- og fleksjob som forhindrer dem i at kunne komme på Hjørnet i dagtimerne. Vi mener at en 
lukning af Klubtilbuddet vil have store konsekvenser i form af øget behov for §85-støtte i eftermiddags og 
aftentimer hvilket er en øgning af den samlede udgiftsramme. Klubtilbuddet benyttes ofte af en gruppe 
borgere der ikke modtager anden støtte end at kunne komme på Hjørnet. 

I henhold til reduktionsforslag punkt 23. mener vi også at det at lukke Klubtilbuddet på Hjørnet er 
kontraindicerende i forhold til rehabiliteringsstrategien imod øget brug af §104 og §12. 

23) Styrkelse af §12 og 104

Afdelingen understøtter reduktionsforslaget, da det ligger helt i tråd med det strategiske grundlag for at 
arbejde med begrebet nødvendig og tilstrækkelig støtte til borgeren i henhold til Socialafdelingens 
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Rehabiliteringsstrategi. Forslaget er også ligestillet med afdelingens faglige opmærksomhed i forhold til 
borgerens behov for støtte. Der må dog tilføjes en bekymring for, om de i gang værende og nytilkommende 
sager efter §85 i serviceloven fortsat vil modtage den nødvendige og tilstrækkelige støtte fremadrettet som 
konsekvens af den økonomiske reduktion. Og om der i Myndighedsafdelingen kan afsættes de nødvendige 
ressourcer af til at lave den påkrævede manøvre, ift. at gennemgå de igangværende sager i § 85 som kunne 
have potentiale til at overgå til anden indsats. Samt om de §104 steder kan omstille deres indsatser både 
fagligt og tidsmæssigt i den hastig det vil kræve, for at lave den økonomiske reduktion der er peget på i 
årene 2022-25. 

26) Rammebesparelse

Det er svært helt at gisne om konsekvenserne af en rammebesparelse da den økonomiske ramme i afdeling 
Vejledning og Støtte i forvejen er stram, men der er en bekymring for, at en besparelse vil gå ud over 
arbejdsmiljøet i forhold til midler til: Kompetenceudvikling, Supervision, medarbejderressourcer. 
Kompetenceudvikling og supervision er nødvendigt for den mentale udholdenhed i arbejdet med stigende 
kompleksitet og en mere udfordret målgruppe, hvor alenearbejde er et vilkår i løsningen af kerneopgaven. 
NB! Supervision og kompetenceudvikling er midler der sikrer fagligkvalitet, et godt arbejdsmiljø og 
medarbejderens mentale sundhed med høje følelsesmæssige krav i opgaveløsningen. Afdelingen ser 
ovenstående faktorer som et nødvendigt middel til at undgå forråelse i borgere samarbejdet.
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From:                   Birgitte Juul Hansen 
Sent:                    Tue, 23 Nov 2021 09:21:40 +0100 
To:           Sundhedsafdelingen Fælles Mail 
Subject:               Høringsvar 

Høringssvar . 

På baggrund af de besparelser der er fremlagt, vil vi gerne påpege nogle af de konsekvenser det giver. 

Udsatte sygeplejersken i ydre områder af kommunen, har vist der er stor gavn af den viden , som hun 
kan give hjemmeplejen, til udsatte borgere.  Idet udsatte sygeplejerske også har været ansat i 
hjemmeplejen, har det givet kollegaer en nemmere vej ind i hjemmeplejen, således at borgere i 
udsatte positioner får den relevante hjælp. 

Udsatte sygeplejersken har ligeledes været med til, at superviserer kollegaer i hjemmeplejen. 

Udsatte sygeplejersken har været en god del af det opsøgende team. 

Venlig hilsen 

De opsøgende medarbejdere : 

Flemming Sørensen, Pia Hansen, Nina Stark. Daniel Hansen, Birgitte Juul. 

Venlig hilsen 

Birgitte Juul Hansen 
Gadesygeplejerske 

Svendborg Kommune 
Socialafdelingen 

Stenpladsen 5 
5700 Svendborg 

Tlf: 24430565 
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Email: birgitte.j.hansen@svendborg.dk 
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Svendborg den 25. november 2021

Høringssvar vedr. fritidstilbud nr. 19 

Lokal-MED på Grønnemoseværkstederne og På Hjørnet indgiver hermed følgende høringssvar i 
forbindelse med besparelsesforslaget ”fritidstilbud”. 

Vi mener, at ved at spare de to ugentlige klubaftener væk forringes fritidstilbuddet for de 
udviklingshæmmede borgere væsentligt. 
Store dele af de sociale relationer og netværk for borgerne er forankret i deres klubtilbud På 
Hjørnet. Borgerne oplever et tilhørsforhold, hvor de er trygge ved at komme i kendte rammer, 
hvor der er plads til den enkelte. 
Mange borgere fra denne målgruppe profiterer rigtig meget af det varme måltid to gange om 
ugen, hvilket sikrer dem sundere madvaner. Samtidig profiterer borgerne af at deltage i 
madlavningen, da de tilegner sig og vedligeholder færdigheder indenfor madkundskab, indkøb, 
hygiejne, samarbejde og socialt samvær.  

Særlige konsekvenser af nedlukning af klubtilbuddet er: 

 Øget ensomhed for den enkelte borger.
 Usund levevis.
 Mistede færdigheder.
 Mindre tid til den enkelte.
 Færre sociale relationer.

Vi undrer os over, at der spares penge på et tilbud, der styrker rehabilitering, samtidig med at vi 
i kommunen har fokus på at arbejde rehabiliterende. 

Venlig hilsen 
Lokal-MED på Grønnemoseværkstederne og På Hjørnet. 
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Svendborg den 25. november 2021

Høringssvar vedr. madpriser nr. 14 

Lokal-MED på Grønnemoseværkstederne og På Hjørnet indgiver hermed følgende høringssvar i 
forbindelse med besparelsesforslaget ”madpriser”. 

Ved at harmonisere madpriserne med de andre tilbud bevirker det, at der på 
Grønnemoseværkstederne vil forekomme en stor prisstigning.  
Vi mener, at denne prisstigning for mange borgere vil betyde, at de ikke har råd til at købe mad på 
Grønnemoseværkstederne fremadrettet. 
Der vil være en øget risiko for at nogle borgere vil vælge billigere og mindre sunde alternativer til 
deres frokost - eller helt undlade at spise frokost. 

Særlige konsekvenser vedr. prisstigning på frokost er: 

 Usunde madvaner
 Helbredsmæssige konsekvenser
 Manglende overskud
 Økonomiske udfordringer for den enkelte borger.

Vi undrer os over princippet med at tjene penge på borgere, der grundet deres handicap er 
afhængige af at købe mad på Grønnemoseværkstederne. 

Venlig hilsen 

Lokal-MED på Grønnemoseværkstederne og På Hjørnet
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Svendborg d.25/11-2021

Høringssvar vedr. reduktionsforslag for Social og Sundhedsafdelingen 

23) Styrkelse af §12 og 104

Forslag om at på Hjørnet, §104 kommer under samme ledelse som afd. Vejledning 
og Støtte, §12 og §85. 

En sammenlægning med afdeling TVS vil give god mening, idet På Hjørnet nu ligger i 
samme bygninger, som flere af afdelingens øvrige §85-teams. 

Det vil kunne give en bedre udnyttelse af personale- og ledelsesressourcerne, i 
forhold til et rehabiliterende samarbejde på tværs, for at give borgerne den 
nødvendige og tilstrækkelige støtte og skabe en lettere overgang fra § 85 mod § 104 
På Hjørnet. 

Der er mange fællesnævnere i vores arbejde med bl.a. overlap i borgergruppen. På 
Hjørnet arbejder, ligesom vi, inden for alle temaer i VUM. Der arbejdes med afsæt i 
rehabilitering. 

Synergieffekten ved en sammenlæggelse, under samme afdeling og leder, vil 
optimere og styrke kommunens indsats for borgeren mod rehabilitering. Der vil i 
højere og hurtigere grad, kunne justeres og skrues ned for §85-støtten ved et 
tættere samarbejde, idet det mere gnidningsfrit, vil være muligt at afprøve, i 
samarbejde med borgere, at benytte På Hjørnet, som tilstrækkelige støtte. 

Vi har i § 85 eksempler på borgere, som kunne have haft en mindre indsats, -og, 
alligevel have nødvendig og tilstrækkelig støtte ved et tættere samarbejde med På 
Hjørnet. Nogle borger ville helt kunne overgå til §104-støtte På Hjørnet, hvis det var 
muligt for dem, at få individuelle samtaler/støtte/vejledning På Hjørnet, i en 
overgangsperiode. 

I stedet oplever vi, at de ”hænger fast” i § 85 længere end nødvendigt. 

Det vil også nemmere, under samme leder, være muligt at fordele personalekræfter 
på en sådan måde, at På Hjørnet ikke behøver at være lukket som nu, i alle 
Grønnemoseværkstedernes ferier, hvor borgere så overlades til sig selv. 

19) Fritidstilbud, Klubtilbud på Hjørnet

80 klubaftner om året på Hjørnet, ser vi som en omkostningsfattig ramme, hvor 35 
borger sammen udvikler og vedligeholder mange mestringsfærdigheder med 
meningsfulde aktiviteter. Alle borgerne er selvtransporterende og mange er i 
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Svendborg d.25/11-2021

praktikker, skåne- og fleksjob, der forhindrer dem i at kunne komme på Hjørnet i 
dagtimerne. Vi mener at en lukning af Klubtilbuddet vil have store konsekvenser i 
form af øget behov for §85-støtte i eftermiddags og aftentimer. Klubtilbuddet 
benyttes ofte af en gruppe borgere, der nu, ikke modtager anden støtte end at 
kunne komme på Hjørnet. 

I henhold til ovenstående reduktionsforslag punkt 23. mener vi også, at det at lukke 
Klubtilbuddet på Hjørnet er en dårlig strategi i forhold til rehabilitering imod øget 
brug af §104 og §12. 

Ved Socialtilsynets rundering v. uanmeldt tilsyn v. REVAS i 2011 blev det pointeret at 
på Hjørnet dengang havde et for begrænset åbningstilbud med for få aktiviteter. 
Tilbuddet var for begrænset, i åbningstid for borgere med arbejde og uddannelse. 

Vi er bekendt med at der ved socialtilsynets sidste besøg på Hjørnet i 2021, ikke blev 
talt det personale der arbejder på stedet, men udelukkende med leder, koordinator 
og borgere. 

Venlig hilsen Team 5, Afdeling Vejledning og Støtte
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"Høringssvar til nr. 21 Fælles psykolog - Budget 2022-25" 
Der foreslås gennemført en reduktion af psykologfunktionerne på stofmisbrugs 
behandlingstilbuddene, hvilket for stofmisbrugsbehandlingen af unge vil betyde en 
reduktion fra 37 timer til 17 timer. 

Unge, misbrug og behandling 
 20 pct. af de unge under 25 år oplyser i 2017 at have et aktuelt brug af hash.

 6 pct. af de unge under 25 år oplyser i 2017 at have et aktuelt brug af andre illegale

stoffer end hash, hvilket er en signifikant stigning sammenlignet med i 2013, hvor dette

gjaldt for 4 pct. (Jfr. Sundhedsstyrelsens Narkotikasituation i Danmark 2017, s. 4)

 Misbrug af rusmidler er forbundet med alvorlige helbredsmæssige, psykologiske og

sociale konsekvenser foruden betydelige samfundsmæssige og økonomiske følger.

 Psykiske lidelser hos personer med et stofmisbrug er velkendt, idet stofmisbrug ofte

optræder sammen med egentlig psykisk sygdom eller psykiske problemer i form af

panikreaktioner, angstanfald, depressioner, personlighedsforstyrrelser..

(Jfr. Sundhedsstyrelsens Narkotikasituationen i Danmark 2017, s 27).

 Undersøgelser viser fx, at op mod 80 % af kvinder, der er i rusmiddelbehandling, i løbet

af deres liv har være udsat for fysiske eller seksuelle overgreb (López-Castro m.fl. 2015,

her fra Karsbergs artikel i STOF/Center for Rusmiddelforskning, nr. 40, 2021)

 Socialstyrelsen påpeger, at behandlergruppens sammensætning bør afspejle et

helhedsorienteret syn på borgerens situation. Behandlingstilbuddet bør derfor have

tilknyttet behandlere med relevant socialfaglig, psykologisk og sundhedsfaglig

uddannelse afhængig af borgernes behov for hjælp. (Jfr. Socialstyrelsens Nationale

retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling, 2020, s 23).

 TO
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Svendborg Kommunes tilbud til unge til og med 25 år med et problematisk forbrug af 
rusmidler, RUS Rusmiddelrådgivning (tidligere Ungeafdelingen) har til huse i Nannasvej 24. 
Behandlingen foregår her men også andre steder, fx i den unges hjem, hvis den unge pga. 
angst har svært ved at gå uden for en dør. 

I RUS Rusmiddelrådgivning er der ansat 1 sekretær, 4 behandlere (2 socialrådgivere, 1 på 
fuld tid og 1 med 15 timer og 2 pædagoger begge på 32 timer, hvoraf den ene er 
langtidssygemeldt) og 1 psykolog. Herudover tilkøber afdelingen læge 1 dag hver 14. dag. 
Afdelingen deler leder med Alkoholbehandlingen. 

I RUS Rusmiddelrådgivning tilbydes der et højt, specialiseret behandlingstilbud til unge, til 
og med 25 år. Der arbejdes ud fra Socialstyrelsens Nationale retningslinjer for social 
stofmisbrugsbehandling og ud fra Metodeprogrammet, som er en dokumenteret effektiv 
tilgang samt rehabiliterende og koordineret med psykiatrien og øvrige samarbejdspartnere. 

RUS Rusmiddelrådgivningens psykolog er med til at sikre kvaliteten af behandlingen i 
afdelingen. Psykologens opgaver er som led i den samlede behandling bl.a. at stå for den 
psykologiske screening, vurdering og behandling af de unge, der har psykiske problemer 
samt at give faglig sparring til og samarbejde med afdelingens læge, kolleger og 
samarbejdspartnere.  

Unge kan have svært ved at stoppe deres misbrug på grund af svære psykiske lidelser, som 
angst og PTSD og bliver derfor afvist af psykiatrien. Disse unge behandles af psykologen i 
RUS Rusmiddelrådgivningen.    

Psykologen er med til at sikre høj faglig kvalitet i ambulant behandling, så man kan 
forebygge mere omkostningstunge tilbud, som fx døgnbehandling. 

En reduktion af psykologfunktionen i RUS Rusmiddelrådgivning vil få følgende konsekvenser: 

 Behandlerne vil selv skulle stå for behandling af flere og psykisk dårligere klienter
og vil mangle den psykologfaglige sparring i forbindelse hermed.

 En reduktion af psykologfunktionen vil føre til, at flere af de unge, der både har
et misbrug og en psykiske lidelse, vil søge om døgnbehandling.

 Unge med misbrug, som fx pga. angst ikke er i stand til at møde op i RUS
Rusmiddelrådgivning pga. svære psykiske lidelser uden sideløbende at få hjælp til
deres psykiske problemer, vil ikke blive behandlet.

 Den psykologiske screening, vurdering og behandling vil skulle tilkøbes.
 Desuden vil en reduktion af psykologfunktionen og/eller opsigelse af psykologen

være særlig problematisk på nuværende tidspunkt, hvor afdelingen inden for
kort tid har måtte sige farvel til flere af sine gamle og dygtige medarbejdere og
goddag til dygtige, men ikke desto mindre nye medarbejdere, hvoraf den ene er
langtidssygemeldt.

 Sammenfattende vil en sådan manøvre ikke alene være et stort kvalitetsfald,
men også et kæmpe videns tab. Og selv om kommune på kort sigt vil kunne opnå
en besparelse, så vil denne besparelse på længere sigt blive slugt op af bl.a.
udgifter til løn til og efteruddannelse af en ny behandler og øget udgifter til fx
unge der søger døgnbehandling.
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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.  
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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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Reduktionsforslag – budget 2022 

Høringssvar fra Pårørenderådet på handicapområdet 
Pårørenderådet har på et ekstraordinært møde den 23. november 2021 udarbejdet nedenstående 
høringssvar i forbindelse med reduktionsforslagene på Social- og Sundhedsudvalgets område. 

Høringssvar til Socialområdet: 

13. Madservice botilbud

Pårørenderådets bekymring er, at beboerne på kommunens botilbud vil med den foreslåede stigning i 
betaling for kost få et væsentligt lavere rådighedsbeløb. En prisstigning på ca. 25 kr. pr. dag har stor 
betydning for beboerne, som for fleres vedkommende i forvejen har et lavt rådighedsbeløb.  

14. Madpriser

Den foreslåede harmonisering af madpriserne, betyder en væsentlig stigning i prisen for frokost på 
Grønnemoseværkstederne. Pårørenderådet er bekymret for, hvorvidt dette vil få borgerne til at fravælge 
frokosten her, med den mulige følgevirkning, at borgeren ikke får den rette ernæring – fordi man måske 
vælger et billigere og mere usundt alternativ, eller helt fravælger frokosten. Bekymringen går især på de 
borgere, der bor i eget hjem og som arbejder på Grønnemoseværkstederne.  

16. Kørselseffektivisering

Pårørenderådet finder forslaget helt ok i forhold til en bedre tilrettelæggelse/effektivisering af 
kørselsbehovet i kommunen. 

18. Merudgifter

I det omfang besparelsesforslaget ikke betyder et forringet serviceniveau for borgene, finder 
Pårørenderådet forslaget ok. 

19. Fritidstilbud

Pårørenderådet udtrykker stor bekymring for, hvor de handicappede borgere skal finde mulige 
fritidstilbud, såfremt klubtilbud På Hjørnet og øvrige fritidstilbud for borgere med §85-støtte i egen bolig 
og beboere på støttecentre og i botilbud nedlægges. 
I forvejen er der over de seneste år reduceret voldsomt på dette område, og et klubtilbud eller 
fritidstilbud i dette regi er ofte eneste mulighed for borgere med nedsatte kognitive evner. Hvis disse 
tilbud spares væk, er borgernes mulighed for socialt samvær med ligesindede meget begrænset, og det 
er Pårørenderådets bekymring, at dette vil føre til stor ensomhed blandt denne i forvejen svage 
målgruppe.  

20. Rengøring af fællesarealer i botilbud opført efter Lov om almene boliger

Pårørenderådet er bekymret for, hvorvidt dette forslag rent faktisk bliver udgiftsneutralt for borgerne, 
eller om det vil betyde et reduceret rådighedsbeløb for den enkelte borger i det omfang, boligstøtten 
ikke dækker den stigende huslejeudgift. 
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22. Særforanstaltninger Botilbud

Pårørenderådet udtrykker betænkelighed ved, om det er muligt at effektivisere yderligere uden at dette 
forringer serviceniveauet på botilbuddene. Rådet er bekymret for fagligheden, hvis reduktion i taksten 
kommer til at betyde en ændret personalesammensætning med fx færre uddannede personaler. 

26. Rammebesparelse

I forvejen er der allerede nu en årlig rammebesparelse på 0,35% på dette område.  
Med dette forslag om yderligere besparelse på 0,5% vil den samlede rammebesparelse derfor udgør 
0,85%, hvilket efter Pårørenderådets overbevisning vil resultere i serviceforringelser ved fx besparelser 
på vikarudgifter, kurser, efteruddannelse mv., hvilket igen vil betyde en mindre attraktiv arbejdsplads. 
Tilbuddene vil dermed få sværere ved at tiltrække relevant arbejdskraft med serviceforringelser til følge. 

Samtidig er der tale om borgere, som i forvejen har været/er pressede på grund af Corona-restriktioner 
med aflysning af sociale arrangementer – tiltag, som Pårørenderådet frygter, vil være med til at isolere 
borgerne yderligere.  

Der er under valgkampen, bl.a. i Borgerforeningen, blevet sagt af bl.a. Bo Hansen, at børne- og 
ungeområdet og ældreområdet er blevet fritaget for den gamle rammebesparelse på 0,35%. Dette er 
ikke sket for voksenhandicapområdet. Hvorfor skal der være forskel, og hvorfor skal det altid gå ud over 
vores svage borgere i voksenhandicapområdet? Denne forskelsbehandling kan vi ikke acceptere.  

Høringssvar til Sundhedsområdet: 

28. §18

Med en besparelse på de §18-midler, der er til fordeling til frivilligt socialt arbejde, vil man igen ramme 
de svageste borgere.  
Mange af de foreninger, der modtager §18-midler gør et kæmpe arbejde for den målgruppe af borgere, 
som Pårørenderådet repræsenterer. Borgere som i de frivillige foreninger (som fx UFL) har mulighed for 
socialt samvær og aktiviteter med ligesindede.  
En besparelse på foreningernes tilskud vil for nogles vedkommende betyde, at man må reducere (eller 
helt lukke) tilbuddene, med manglende samvær og fællesskab for de udsatte/mest sårbare borgere til 
følge.  

Pårørenderådet, den 24. november 2021
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Høringssvar vedr. fritidstilbud nr. 19. 29.11.21 

Personalet på Hjørnet indgiver hermed følgende høringssvar: 

På Hjørnet er et af de få tilbud i Svendborg Kommune, som voksne udviklingshæmmede kan 
benytte sig af om aftenen. Vi har mange borgere, som ikke har mulighed for at benytte sig af 
Hjørnet, hvis klubaftenerne ikke eksisterer længere, da de arbejder i dagtimerne. For mange af 
dem er Hjørnet deres eneste mulighed for netværksdannelse. Værestedet er velbesøgt, men på 
klubaftenerne er borgerantallet væsentligt større.    

På klubaftenerne har vi fokus på at have debat og foredrag indenfor den rehabiliterende 
tankegang, som fremmer borgernes læring og kompetencer til at kunne interagere bedre i 
samfundet. Vi har fx et samarbejde med tandplejen i Svendborg Kommune, der på klubaftener har 
vejledt borgerne i god mundhygiejne. 

Igennem klubaftenerne udvides de sociale samspil, da en bredere gruppe af borgere benytter sig 
af tilbuddet. Herigennem dannes andre netværk, end vi oplever i dagtimerne. Klubaftenens 
madtilbud har det formål at træne færdigheder indenfor madlavning og kost sammen med andre, 
og herigennem ser vi, at borgerne opnår kompetencer, som de kan overføre til eget hjem.    

Vi ser, at det er på Hjørnet, at borgerne danner deres netværk og træner deres sociale 
færdigheder. Tilbuddet giver mulighed for, at der opnås større forståelse og rummelighed for 
forskelligheder borgerne imellem. Fundamentet bliver støbt til at danne de sociale relationer til 
ligesindede.  

Vi vurderer, at der vil være en høj risiko for øget ensomhed og isolation i aftentimerne, hvis 
klubaftenerne ikke er et tilbud til borgerne, hvilket kan resultere i et større behov for støtte og 
vejledning.  
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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. 
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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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Høringssvar ang.: 005.00.02 nr. 15 Socialområdet – Udsattesygeplejerske 

Vi skriver på vegne af en samlet medarbejdergruppe på Værestedet Stenbruddet. 

Vi finder det yderst betænkeligt at spare på udsattesygeplejerske-området. Vi oplever i det daglige arbejde, 
at vores brugergruppe direkte profitere af udsattesygeplejerske-funktionen. 

I den nuværende konstellation oplever vi, at der er fuld dækning ved sygdom og ferier. Vi har en 
borgergruppe, hvor der oftest er behov for her og nu indsats, således at der ikke kan ventes med handling 
til efter ferie eller efter få sygedage. 

Da udsattesygeplejerske Anja Mølbjerg blev ansat, blev brobygningen til hjemmeplejen yderst 
effektiviseret. Tilbagemeldinger fra borgere og samarbejdspartnere har vist, at alle har udtrykt, at de 
modtager den korrekte hjælp i første omgang. Tidligere har de oftest ventet længe, med deraf forværring 
af deres situation, som efterfølgende har været komplekse at løse. 

Der er blevet øget fokus på udsatte borgere i yderområderne. Disse har ofte haft succes med at leve 
isoleret med deres udfordringer. 

Vi mener, at det ikke vil være forsvarligt at spare på dette område, da det sandsynligvis vil føre til yderligere 
udgifter fremfor besparelser. 
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Høringssvar vedr. fritidstilbud nr. 19 fra borgere På Hjørnet. 

Casper 
Jeg er meget imod det, for jeg synes det giver rigtig meget at få varm og frisk mad. Det har så 
meget at sige at det ikke er præfabrikeret mad. Det er de eneste gange, jeg får varm og frisklavet 
mad, for på bostedet er det sparet væk for mange år siden, og vi får kun rugbrødsmadder, som er 
smurt mange timer i forvejen. Når vi får varm mad, er det ikke frisklavet, men noget vi skal varme 
op. Det er også det sociale, som er der bagefter maden, det er også uvurderligt. Det vil man miste 
rigtig meget ved, hvis det bliver skåret væk. Det med at man kan snakke med venner og bekendte, 
og man kan være social. Det er en anden måde at være social på end at gå til fx sport. Det er en 
billig måde at spise og blive mæt på. Alternativet er, at man går ud i byen og betaler tre gange så 
meget. Det er sundere end junkfood og billigere, og det er jeg rigtig glad for, for jeg har ikke råd til 
det andet. Man får fyldt sin dag ud, og man får meget ud af det sociale i flere timer og ved, at vi 
har debataften. Det er godt at vide, at man har to aftener i ugen, hvor man kan se andre 
mennesker.  

Malou 
Det rammer dem, der ikke kan lave mad derhjemme, for de lærer jo at lave mad her. Det rammer 
også det sociale, hvis det bliver skåret væk. Det rammer dem, der ikke så godt kan tage initiativ til 
at være sociale og dem, der har svært ved at komme ud ad døren. De har lidt nemmere ved at 
komme her. Det giver meget at kunne komme her og få mad. Så er man ikke så ensom derhjemme. 
Der er mange, der bliver kede af det, hvis det bliver skåret væk. De arbejdende folk, de har jo ikke 
noget sted, hvis det lukker ned klubaftenen.  Jeg tror ikke, der vil komme noget godt ud af det. Det 
giver meget at kunne glæde andre ved at lave mad. Jeg vil være ked af det, hvis jeg ikke kan gøre 
det længere. Jeg synes, de har sparet nok på de handicappede tilbud. Jeg tænker, hvornår er 
grænsen nået for, hvad de kan tage fra os? Jeg synes altid, det er os, der ikke har så meget, der 
bliver skåret ved. Der må da være nogle andre sparemuligheder? Det gør jo, at vi kan udvikle os 
ved at komme her. Blive mere selvstændige. Når man lærer at lave mad, så bliver man mere 
selvstændig. Dem der ikke har været så meget sociale, de bliver jo mere sociale ved at komme her. 
Jeg synes ikke, de kan tillade sig at tage mere fra os nu. Er I overhovedet klar over, hvad I gør? De 
vil ødelægge meget, synes jeg. Der er jo næsten ingen tilbud i Svendborg i forvejen til folk med 
specielle behov. Det er ikke lige alle, der har lyst til at tage ud til bosteder til arrangementer. Det er 
ikke lige der, vi passer ind, vil jeg sige. Der skal være noget for alle. Os der rimelig velfungerende, vi 
vil simpelthen kede os, hvis vi skal sidde ude på bosteder og kigge på dem, der sidder og savler og 
siger buh og bæh. Det bliver vi i hvert fald ikke mere selvstændige af at kigge på dem, der ikke kan 
så meget. Det vil jo gøre det stik modsatte. 

Maria 
Det går altid ud over os. De sparer det forkerte sted. Kan det ikke gå ud over noget andet?  
Hvis klubaftenerne forsvinder, så ryger jeg helt tilbage til der, hvor jeg var ensom. Når 
klubaftenerne er her, så får jeg fred for de tanker, der spolerer min hverdag. Jeg ved ikke, hvad jeg 
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gør ved mig selv, hvis klubaftenerne forsvinder. Jeg tænker mere klart, når jeg er hernede og 
tankerne overtager ikke, når jeg er her. Jeg er lidt bange for, at jeg kommer til at tænke for mange 
dumme tanker, hvis klubaftenerne ikke er her mere.  

Erik 
De sparer de forkerte steder. Jeg vil hellere sige, at de skal skære ned på lønningerne ved de høje 
herrer, for de får sgu nok. Vi andre, som ikke har så mange penge på lommen, vi vil gerne være her 
og få et måltid mad. Hvis de lukker det væk, så kan de lige så godt lukke Hjørnet helt ned. Hvad 
med dem, der kun kan komme her om aftenen? De kan ikke komme herned. Det er sgu noget lort, 
og det er mildt sagt. Jeg kan godt lide at komme herned, få en sludder for en sladder, en 
diskussion. Jeg skal bare have en, der kan holde mig i ørerne. Det er jo jer, der gør det, når jeg 
hidser mig op. Jeg kan ikke altid hidse mig ned, men I beder mig om at gå udenfor, og så kan jeg 
være her igen. Jeg vil have det røvelendigt, hvis det lukker om aftenen. Så var det ikke sikkert, jeg 
kom herned i løbet af dagen. Jeg føler, jeg har min frihed ved at komme herned. Så jeg har nogen 
at snakke med. Ellers ville jeg bare sidde alene derhjemme. Så kan man gå herned og snakke med 
folk og få lidt inspiration til, hvad man kan lave. Hvis vi ikke havde det sammenhold hernede, så 
ville det være noget rigtig lort. Det betyder rigtig meget. 

Anonym 
De skal ikke lukke klubaftenen. De har sgu lukket nok, de har også lukket klubaften på 
Grønnemoseværkstederne. De har også sparet ferien væk. Vi kommer ikke ud at rejse med 
Grønnemose mere. Jeg kan kun være her en time og et kvarter, så det kan ikke svare sig for mig at 
komme, hvis der ikke er klubaften. Jeg ville bare sidde derhjemme og kukkelure, hvis der ikke er 
klubaften. Når jeg kommer her, så er jeg fri for at lave mad. Jeg kommer her for at få noget selskab 
og komme ud blandt andre mennesker og snakke med dem i stedet for at sidde derhjemme hele 
tiden.  

Anonym 
Det synes jeg bare ikke er i orden. Vi der har arbejde kan knap nok nå at komme herned, når vi har 
fri. Det er bare ikke i orden, at det skal lukke så tidligt. Jeg kommer her for at være sammen med 
andre og også med mine kolleger. Her er hygge og spisning. Det går jo ud over alle, der kommer 
her. Det bliver indelukket, hvis det lukker, for nu har jeg jo chancen for at komme her om 
mandagen og være sammen med nogle af dem, som jeg ikke ser til daglig. Her i mandags var der 
lukket, fordi der var corona. Det var underligt at skulle køre direkte hjem fra arbejdet. Så har jeg 
kun handicap bowling om onsdagen. Jeg er kommet her, siden jeg flyttede til byen. Det har gjort en 
hel del for mig. Jeg er blevet mere åben og fået en tilknytning til andre mennesker. 

Erling 
Når der er klubaften, er jeg jo glad for jeres gode mad. Det er jo primært derfor, jeg kommer 
herned, netop fordi det ikke er noget, jeg kan lave selv. Hvis jeg får varm mad, er det fra 
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mikrobølgeovnen. Når jeg stopper på mit arbejde, får jeg ikke varm mad mere. Det er ikke sikkert, 
at jeg kan nå herned overhovedet, hvis klubaftenen lukker, fordi jeg skal arbejde. Jeg kommer også 
for at spille 10.000 og få noget kaffe og snakke med de andre, og så vasker jeg op. Jeg er ikke god 
til at lave mad, men vaske op, det kan jeg da.  

Hansa  
Hvis jeg ikke har Hjørnet, så har jeg ikke noget socialt liv, for det er her, jeg kommer for at være 
social. Det har jeg gjort i mange år, og det vil jeg gerne blive ved med, og det skal være med 
klubaften og det hele. Det er ligesom at være hjemme og have en familie hernede. Vi får varm 
mad, det er hyggeligt, og det er rart at have et sted, der er vores, hvor alle kender hinanden. Jeg 
føler også, at min depression bliver holdt på afstand, når jeg er hernede. Jeg føler, de vil gøre os 
uret, hvis de lukker klubaftenen. Det er irriterende, at de truer med at lukke os hvert eneste år. Vi 
er nødt til nærmest at kæmpe for Hjørnet hvert eneste år. Vi får ikke rigtig nogen social hjælp i 
Svendborg i forvejen. Hvor skal vi så gå hen om aftenen? Så må de skære andre steder. Der er 
rigtig mange, der har arbejde, og de kan ikke rigtigt nå at komme herned om dagen, det kan de om 
aftenen. Hvis jeg ikke havde Hjørnet, så tror jeg, at jeg vil gå psykisk ned. Der var lukket i sidste uge 
pga. corona. Det var nederen. Jeg kunne bare mærke, at jeg sad derhjemme, og jeg bare hang. Her 
kan jeg være mig, og det kan jeg være her og ikke andre steder.  

Sabrina 
Så er der ikke nogen steder, vi kan gå hen om aftenen. Der er nogen af os, der har svært ved at 
komme her, hvis der ikke er sent åbent. Man har et fællesskab her. Ellers er man jo meget ensom, 
når man er derhjemme. Det er jo derfor, man kommer her. Så må de jo finde noget andet til os jo. 
Det bliver bare lige så dyrt. Så kan de lige så godt beholde det, de har. Så må vi jo komme op til 
dem og være der. Det ville de sikkert synes, der var interessant. Det tror jeg, de ville synes var 
irriterende.  

Frank 
Jeg vil da være ked af det, hvis de sparer det væk. Der er jo også noget socialt i det, det er 
samværet og sammenholdet og kammeratskabet. Det er også godt for ens psyke, det er i hvert fald 
godt for min psyke. Det betyder meget for mange af os rent psykisk og for vores velvære. Der er 
flere af os, der slås med nogle ting på den ene eller anden måde. Det er noget god mad, vi får. Så 
er der også nogen, der får et måltid varm mad, som ellers ikke får varm mad. Det er ikke så tit, jeg 
får varm mad, jeg får mest smørrebrød. Hjørnet var jo lukket helt ned i nogle måneder i 2020. Det 
var vi meget kede af. Der er måske nogen, der får behov for mere støtte derhjemme, hvis 
klubaftenerne lukker. Her kan vi jo få hjælpen, men det er jo dyrere, hvis vi skal have nogen til at 
komme hjem til os.  

Jeanette 
Det er ensomt at spise alene derhjemme. Det er hygge at komme på Hjørnet og spise, der er liv og 
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glade dage. Man føler sig godt tilpas og tryg her. Det er et opholdssted for mange. Jeg har godt 
kunne lide at være her siden 2013, for jeg føler mig tryg hernede, jeg har venner og veninder. Vi 
spiller spil, snakker og går ture. I stedet for at man går derhjemme og er ensom og tankerne 
kommer. Det har man ikke tid til her. Det er et megagodt samlested. Det er også dejligt, at man 
kan spise sammen, og man ikke sidder alene derhjemme. Så har man brugt dagen rigtigt godt, når 
man har været hernede. Jeg vil ikke have det godt med, at det lukker. Så bliver man ensom. 
Hernede ser man venner, og det er ikke sikkert, man kan det derhjemme. 

Charlotte  
Jeg synes ikke, det er i orden, at de tager det fra os, medmindre de tilbyder noget andet i stedet 
for. Det er det forkerte sted, de sparer. Mange af os har brug for et sted, som det her for at få 
hjælp til mange ting. Der er jo ikke så mange tilbud for os. Jeg er lidt skeptisk. Der er mange, der 
ikke har noget sted at gå hen. De sparer på det forkerte område, hvor de faktisk burde yde noget 
mere. Nu er det handicappede, det går ud over igen. Til klubaften får jeg trænet det sociale. Her er 
lidt flere mennesker. Det styrker i hvert fald mig meget. Det er en af mine problematikker, når der 
er mange mennesker. Det giver noget at være sammen om aftenen, hvis man ikke kan være her om 
dagen. Man har jo det hele hernede, man har et sammenhold, hvor man mødes med vennerne på 
én gang, så man ikke glemmer nogen. Man burde tænke på dem, der kun kan komme om aftenen. 
Det skal jo være et sted, hvor alle også kan komme om aftenen, så alle kan få noget ud af det, for 
der er mange, der er på arbejde om dagen. Hvis de lukker det ned for dem, er det ligesom at lave et 
a og b hold, hvor man gør forskel. 

Anonym 
For det første synes jeg, at det er dårligt, at de lukker Hjørnet ned, for Hjørnet er tiltænkt folk med 
særlige behov, som har sociale vanskeligheder og som er lidt anderledes. Alle har noget at slås 
med, og det er derfor, de kommer her for at aflaste tankerne. Så er det rart at komme et sted, hvor 
man ligesom kan føle, at alle er accepteret, uanset hvad man fejler. Det at man kan være social her 
og stadig føle sig accepteret. Jeg synes, at det er et forkert sted at spare. De har allerede skåret 
ældre og handicapområdet ned. Der er skåret ind til benet, og der er ikke mere at tage af. Ellers er 
der ikke noget livsglæde. Der er mange, der bruger det her sted til at komme ud af deres skal.  
Hvis nu jeg sad i kørestol og ikke kunne lave noget, og du skulle hjælpe mig, og de tog dig, så havde 
jeg ikke noget at leve for. Det er glæden i livet, når man har et sted, hvor man kan føle sig tryg og 
møde nye mennesker uden, at de dømmer en. Det lyser ud af folk, når de kommer hernede. Man 
har brug for et sted, hvor man er accepteret, og det synes jeg, at man er på Hjørnet.  
Der kommer rigtig mange flere folk til klubaften, for det er ikke alle, der kan om dagen. Det sociale 
ved klubaftenen forsvinder. Det er hyggeligt at lave mad og hygge sig med alle. Jeg tror, det er 
vigtigt, at du har et sted at være om aftenen, hvor du føler dig velkommen og accepteret. Der er 
rigtig mange, der bruger Hjørnet for ikke at føle sig ensomme, og man kommer her jo også for at 
få hjælp. Pædagogerne er gode til at hjælpe en, når man har problemer. Hvis de tager noget fra os, 
som er de svageste i samfundet, så må de også give noget andet. Jeg synes ikke, det er fair.  
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Anonym 
Jeg synes, det er helt forkert og spild af tid, at der hele tiden skal spares på de samme områder, for 
til sidst er der næsten ikke flere penge at tage derfra. For mange der kommer her på klubaftenen, 
er der mange, der går ned med meget dårligt humør og depression måske, for vi har at gøre med 
nogle af de svageste i samfundet, hvis klubaftenen bliver skåret væk. Det vil være rigtig trist, hvis 
det bliver skåret væk. Jeg taler ikke bare på mine egne vegne, men også på andres vegne. Det er 
rigtig rart at komme her på en klubaften. Det er rigtig hyggeligt. Man kan bare sidde og slappe af, 
læse, være kreativ, spille eller hyggesnakke med de andre, der kommer her. Det der med at være 
social påvirker også ens humør. Jeg bliver i hvert fald i godt humør af at være sammen med andre. 
Det gør nok rigtig mange sure og kede af det. Hvis jeg nu blev spurgt hvor pengene skal findes, så 
hvad med at skære ned på selve de politikere, der har så meget på deres pension? Jeg ser det 
nærmest som om, at det er de rige i en nøddeskal, for det kommer jo ikke til at gavne nogen som 
helst, hvis vores klubaften bliver taget fra os. Det hjælper jo ikke. Jeg har ikke noget imod de laver 
store byggerier, men hvorfor bruger man ikke penge på at gøre de sociale områder endnu bedre og 
et grønnere miljø? Jeg kan allerede se, hvad følgerne bliver af det her. Det vil jo ikke blive som det 
plejer. Der er nok mange, der vil føle sig splittet ad. Der er mange, der vil blive i dårligt humør. Der 
er sikkert nogen, der ikke rigtigt ved, hvad de skal lave, hvis det ikke er der om aftenen mere, og de 
ikke kan tage et sted hen for at være sociale længere.  

Sofie 
Jeg synes, at man kunne mærke i corona, at der var mange, der sad hjemme og var ensomme. Det 
er det samme, hvis de vil lukke klubaftenen ned. Jeg synes, det vil være synd for det er en social 
ting at komme her, for ellers sidder man hurtigt og burer sig inde, så det er godt, at der også er 
noget om aftenen her.  

Joanna 
Det er for dårligt, hvis I lukker klubaftenen af den årsag, at der er mange, der sidder alene i 
lejligheder og føler sig ensomme, eksempelvis mig selv. Så det hjælper at komme ud ved at blive 
motiveret ved, at der er mad og fællesskab med forskellige aldre. Der er hele tiden nogen, der kan 
lytte til en, hvis man har noget at snakke om. Der er god stemning, når der er klubaftener. Der 
bliver grint og hygget hele tiden, og vi får snakket om, hvad der fylder i vores hverdag. Hvorfor kan 
I ikke bare fjerne jeres vindmøller og give plads til det sociale? Der er nogen, der har brug for det 
sociale med at komme ud blandt andre i stedet for at sidde alene og ensom. Prioriter det sociale 
nogle gange frem for de andre ting, I har på jeres dagsorden.  

Anonym 
Det vil være noget skidt, hvis de tager madaftenen væk. For mig er det det sociale, man får på 
Hjørnet. Det dækker mange ting. Hjælp til at læse ting og breve. Et sted hvor man kan være 
sammen med andre, det er der ikke så mange steder af i Svendborg. Jeg har det svært med det 
sociale pga. min sygdom. Her kan jeg møde nye og forskellige mennesker. Det vil være noget skidt 
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for andre og en selv, for man kan ikke komme ned nogen steder og spille og være social, hvis der 
ikke er klubaften.  

Anonym 
Det er synd for dem, der bruger det og har behov for det. Der er rigtig mange, der har behov for 
deres klubaftener og spiseaftener. Hvis det ikke er der, så er der rigtig mange, der vil sidde alene 
derhjemme, og så får de travlt på p-afdelingerne, fordi folk vil gå psykisk ned, og så vil de jo ikke 
spare nogle penge, når folk ender på sygehusene.  

Anonym 
Man kommer til at isolere sig noget mere, hvis der ikke er klubaften, og pædagogerne bliver 
overbelastede, fordi de vil få mange flere samtaler. Der er jo ikke særlig mange tilbud i Svendborg 
kommune. Jeg vil blive mere frustreret og stresset. Jeg har jo ikke meget netværk i forvejen. Når 
man har social angst, så har man brug for noget fast at komme til og trygge rammer. Det er der jo 
eksempelvis her. Hvad har de så tænkt sig, hvis klubaftenen skal lukke ned? De må jo have en 
løsning.  

Anonym 
Jeg synes, at de sparer de forkerte steder og hvad med dem, som kommer herned om aftenen, de 
kan ikke komme og spise? Og hvis de laver åbningstiden om fra middag til sidst på eftermiddagen, 
så er der andre, som ikke kan komme og være der og spise. 

Gerda  
Jeg vil blive ked af det og ensom, for det er mit værested, hvor jeg kommer ud blandt andre for at 
have socialt samvær. I den mørke periode er det svært nok i forvejen. Jeg vil blive rigtig rigtig ked 
af det, hvis jeg ikke har det hernede. Hvis jeg bare sidder derhjemme, bliver jeg ensom og lukker 
mig inde i en skal, og det har jeg ikke brug for. 

Simon 
Jeg kommer til at savne det sociale hernede, selvom det ikke er så mange, vi snakker med, så er det 
stadig hyggeligt at være her. Så må de spare på noget andet. 

Majbritt  
Jeg er så glad for at komme herned, for der er så mange unge mennesker at snakke med, og der 
kommer nye hele tiden. Det vil simpelthen være trist, hvis jeg skal sidde derhjemme, jeg bor jo 
alene. Jeg har behov for at komme hjemmefra en gang imellem. 
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Erik V.  
Hvis det er sådan, at det sker, at de lukker ned, så vil jeg miste min chance for at få noget ordentlig 
mad bare et par gange om ugen og også det sociale på klubaftenerne. Jeg vil da miste det hele, for 
det er mest her om aftenen, at jeg benytter det sammen med maden. Det er da pisseirriterende. 
Også fordi jeg er alene, for det med at lave mad alene, det gider man ikke rigtigt. Så er det rart at 
komme her og få noget varm mad og sociale forbindelser, for det er sådan det, jeg bruger stedet 
til, for jeg er lige flyttet hertil, så jeg bruger det også til at få nogle sociale kontakter. Hvis jeg ikke 
har det her, så vil de faktisk skulle sætte en anden faglig person på mig for at få hjælp. Der er da 
mange hernede, der vil skulle have en ny rådgiver, og det vil da koste langt mere. De tænker ikke 
rigtig over konsekvenserne i sidste ende. Kan du forestille dig, hvor mange rådgivere de vil skulle 
koble på? Det er jo helt galskab. De tror, de sparer, og det gør de også lige nu, men i sidste ende 
bliver det en langt større udskrivning.  
Det her sted det er sådan set det eneste sted i byen, hvor mennesker med enhver baggrund kan 
komme. Der findes et heroppe, som er for misbrugere og et for alkoholikere. Hvorfor lukke det her 
sted ned, hvor der kommer almindelige mennesker med enhver baggrund? 

Becky  
De må ikke lukke klubaftenen, da jeg vil bruge den til at kunne komme ud og mødes med andre 
mennesker. Det ved jeg, der er en af de ting, jeg skal kunne, når jeg kommer hen i min nye bolig. 
For mig gør det det nemmere, at det er et sted, jeg kender i forvejen og ikke er noget nyt. Hvis det 
lukker er risikoen, at så vil jeg bare komme til at sidde derhjemme.  

Stefan  
Jeg er meget bekymret for det, I er ved at foreslå med at lukke Hjørnets klubaftener. Det går mig 
faktisk på. Jeg bliver ked af det, jeg mister noget, jeg er utrolig glad for. Jeg ved, at der er mange, 
der er det. Mit sociale liv er meget begrænset. At kunne komme her to gange om aftenen betyder 
rigtig meget for mig. Der er mange, der kun kommer hernede til klubaftenen for at få den der 
aftenhygge. Vi hører musik, laver quiz, finder sjove videoer og griner af på youtube, spiller ludo og 
UNO. Det er genialt, jeg elsker det. Jeg bliver sgu deprimeret over, når jeg tænker over, hvad vi 
mister. Jeg elsker at komme her. Der er så mange søde mennesker her. Og ikke mindst personalet, 
som om nogen forstår en. Samværet betyder rigtig meget for mig hernede. Det er faktisk hernede, 
jeg slapper af. Der er ikke noget stress hernede, alt foregår i ens eget tempo. Folk taler pænt til 
hinanden. Det var derfor, jeg kom herned, det var fordi, jeg havde det ad helvede til. Første gang 
jeg kom herned, fra første sekund jeg var her, der begyndte jeg bare at slappe af. Hvis I bare vil 
gøre det for at spare, hvad tror I så, det vil komme til at koste? Så skal folk have al mulig anden 
hjælp gennem kommunen. I skal prøve at sætte jer i den samme situation som mange, der kommer 
her med deres problemstillinger. Hvordan ville I have endt, hvis I var i den situation?    
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Orla  
Det vil jeg helst ikke have, der sker. Det er ikke første gang, at vi skal lave et høringssvar. 
Politikerne skal ikke lukke klubaftenen, de skal ikke have fornøjelsen af, at det bliver trumfet 
igennem. Det er andre, der kommer her end i min anden klub. Det kører jo kun hver anden mandag 
der, men her er det hver mandag og onsdag. De fleste borgere herfra har ikke noget med UFL at 
gøre eller omvendt. Jeg får noget ud af det sociale samvær her, og jeg har jo kun den ene klub at 
gå efter, hvis det her lukker. Så har vi jo ikke et frirum, hvis det er, at de lukker. Så er det kun i 
dagtimerne, og det er ikke det samme og så det der med, at man har gjort noget andet om dagen 
gør også, at man har lyst til at slappe af i klubben her. Det er bare ekstra hyggeligt om aftenen. 
Også fordi jeg ikke vil kunne være der i lige så mange timer. Så jeg får rigtig meget ud af at være 
her, det gør jeg. Det her med at min søster er her, hun har for mange ting at se til om dagen. Og så 
også det der med, at jeg føler, at der sker mange flere ting, selvom vi ikke er ude af huset, fordi vi 
har mange ting at snakke om. Og man kan spille 10.000 og billard og UNO, men det er mest det 
med at snakke, jeg synes, det er det mest hyggelige. Jeg synes også, de sparer de forkerte steder. 
Jeg synes bare, det er uretfærdigt, at de overhovedet foreslår, at de skal spare det her væk. De 
siger, at vi skal være så sociale som muligt, hvor er det sociale henne, hvis de sparer det væk? Man 
kan besøge hinanden, men der hvor det magiske opstår, det er her, for selvom vi har forskellige 
holdninger, så har vi stadigvæk nogle ting at slåsse med i dagligdagen og 
indlæringsvanskeligheder, og så har vi nogle udfordringer hver især. Så vil julefrokoster og 
sommerfester og foredrag og debatter ikke kunne lade sig gøre, og det vil jeg have det mega skidt 
med, hvis det ikke var der, for så er der ikke det at lære af. Så synes jeg ikke man kan lære lige så 
mange ting, som hvis det var der. Det er også godt, at der også er andre, der har spændende ting 
at snakke om. 

Søren  
Jeg synes, det er noget pjat, at de lukker steder for der er så mange brugere, der gerne vil bruge 
stedet om aftenen og om dagen. Det er urimeligt for mange af de brugere, der gerne vil spise 
hernede om mandagen og onsdagen.   

Nana 
Jeg synes da et eller andet sted, at det er for dårligt, at man vælger at spare på de svage borgere i 
samfundet. Det er i hvert fald tit, det er det, jeg hører, at der skal spares på, og det forstår jeg ikke. 
Det kunne jeg godt tænke mig at få forklaret. Så synes jeg, at det vil komme til at berøre rigtig 
mange borgere, som måske ikke er så gode til at lave varm mad selv. Der er mange, som ikke vil 
have den mulighed at kunne få varm mad. Personligt vil det også berøre mig selv meget, at jeg ikke 
har den mulighed for at komme herned og spise varm mad med andre mennesker og få det sociale 
samvær, og så er jeg bange for, at jeg kommer til at isolere mig selv.  Jeg kunne godt tænke mig at 
få svar på, hvorfor det lige er på Hjørnet, de vælger, at der skal spares på, fordi det er et sted, der 
betyder meget for mange mennesker, som måske så ikke har andre steder at gå hen. Det føler jeg 
bl.a. heller ikke selv, at jeg har.  
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Til Social- og sundhedsudvalget 30/11-21 

Høringssvar sparekatalog for 2022-2025 

Udsatterådet takker for muligheden for at kommentere de nye forslag til besparelser 
på social- og sundhedsområdet. Udsatterådet mener det er helt urimeligt, at nogle af 
de mest sårbare borgere i vores kommune igen har risiko for at nødvendige indsatser 
fjernes.  Udsatterådet har specielt fokus på følgende besparelsesforslag, som opleves 
helt uacceptable: 

1) Nedlæggelse af den ekstra ½ stilling som udsattesygeplejerske 275.000 kr.
årligt. Denne stilling blev etableret sidste år, og har meget stor betydning for
en geografisk spredning i kommunen. Hvis der reduceres i indsatsen, vil
konsekvensen være, at udsatte borgere udenfor bymidten blive efterladt uden
kontakt. Udsatte sygeplejerskerne har en fantastisk betydning for udsatte
borgere i forhold til den mentale og sundhedsmæssige indsats. Mange er
ensomme og eneste kontakt er socialsygeplejerskerne. Den indsats må under
ingen omstændigheder reduceres, i givet fald, vil andre bare skulle varetage
opgaven (hjemmeplejen og/eller hjemmesygeplejerskerne), så flytter man bare
udgiften, og borgeren vil opleve forskellige sundhedspersoner og mangle den
trygge og nære relation.

2) Reduktion af § 18 puljen på frivillig området på 300.000 – som kan have store
konsekvenser bl.a. for Alkorådet, Kirkens Korshær og andre frivillige
organisationer. Nu var der lige skabt ro på området, da puljen sidste år blev
udvidet. Det virker helt urimeligt at usikkerheden spredes igen, igen.

3) Stigende madpriser på Forsorgscentret, Grønnemoseværkstederne og Impuls –
vil give ekstra 75.000 kr. i kassen. Er det altid de borgere med laveste indtægt,
der skal betale ekstra?

4) Prisen for fuldkost på botilbud hæves fra 3117 kr. mdl. Til 3880 kr. mdl i
2022.  Det er en meget stor stigning for borgere, som ikke kan klare sig selv og
med lav indkomst, f.eks. førtidspension.

Udsatterådet vil derfor kraftigt opfordre til, at disse forslag fjernes i den endelige 
politiske proces. Vi satser på at blive orienteret når beslutningen er truffet.  

Venlig hilsen 

Annette Blynel 
Formand for Rådet for Socialt udsatte borgere
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Svendborg d. 26.11.2021 

Høringssvar fra borgere på Impuls vedr.  

Reduktionforslag for Social og Sundhedsudvalget pkt.17, Reduktion Impuls 

Indsigelse og indsigt omkring kommunens udvalgs forslag om besparelse på mødestedet. Impuls med 

nedlæggelse af åbningstid søndage fra kl. 10.00 – 16.00. 

Citater fra borgere: 

”Jeg vil føle det tomt og ensomt hvis der blev lukket om søndagen.” 

”Det er vigtigt for mig at komme ud blandt andre mennesker, også om søndagen, for at være social.” 

”Det kan også for os psykisk syge betyde flere indlæggelser, hvilket koster endnu flere penge.” 

Konsekvensbeskrivelse: 

Der findes ikke andre tilbud indenfor socialpsykiatrien på søndage. 

Mange borgere benytter og bruger mødestedet. Impuls på søndage 10-16 og på de 3 andre hverdage hvor 

åbningstiden er 15-20. 

Det er meget vigtigt, at de 4 åbningsdage om ugen bibeholdes, da de er samlingspunkt og støttemulighed 

for kommunens mange sårbare borgere. 

Impuls mødested er kommunens sociale profil overfor omverdenen og overfor nye tilflyttere til kommunen. 

Tidligere generationers klogt etablerede Holbøllsmindecentret (Impuls) for beskyttelse af sårbare borgeres 

liv og opretholdelse. 

Holbøllsmindecentret blev etableret med åbent alle dage fra kl.8-22 og dermed mødested fra 15-22.  

Personalet bestod af ca. 20 ansatte, hvoraf en stor del var fuldtidsansatte 

Op i det nye årtusind begyndte en kraftig beskæring af tilbud og hjælpen til kommunens sårbare borgere. 

I dag er der kun 5 fuldtidsansatte + 4 deltidsansatte + delt leder (cafearoma/Impuls). 

De kraftige beskæringer i det nye årtusind førte til opråb fra borgerne med læserbreve og stille 

demonstration ved rådhuset, for bevarelse af åbent i mødestedet med de tilbageværende 3 hverdage 15-

20 og søndag 10-16 . Der har tidligere været tale om at ændre åbningstid om søndagen til 11-16. Dette 

kunne være et kompromis, da åbningstid på søndage skal bevares. 

Ikke alene benytter borgere mødestedet på søndage, men visheden omkring søndagsåbent giver tryghed 

og mulighed for telefonopkald fra borgere. 

De mange telefonopkald er ikke nævnt i statistik over fremmøde. 

I det hele taget er førte skemaer over borgere, som møder og benytter Impuls ikke retvisende, da 
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registrering ikke foretages konsekvent ved borgernes brug af mødestedet. Skemaer til statistik har derfor 

ikke alle mødedeltagere registreret, da dels mange kommer og går, som ikke bliver registreret. 

Sind er begyndt at benytte Impuls og det giver mange borgere, som ikke er registreret, selvom det er 

mødestedet, der benyttes. 

Sinds benyttelse giver på sigt øget benyttelse af Impuls mødested. 

Som nævntregistreres telefonopkald ikke i mødestedet. 

Desuden er der i perioder udsving i statistik over brugeres benyttelse af værested, da brugere kan være 

indlagt, eller i andre midlertidige tilbud, så deres brug af Impuls i en periode er nedsat. 

Vejrforhold og årstid kan også have indflydelse på statistikken. 

Der er øget opmærksomhed på Impuls mødesteds eksistens, idet kommunen for kort tid siden på 

svendborg.dk meddelte, at mødestedet ikke kræver visitation. Tidligere fremgik det, at det krævede 

visitation, hvilket har afholdt borgere fra at benytte mødestedet. 

Det vil tage lang tid inden borgerne bliver klar over, at dette tilbud er åbent for alle, idet det modsatte har 

fremgået af kommunens hjemmeside i alt for mange år. 

Kommunen bør respektere tidligere generationers kloge opbygning af Impuls mødested. Det er en vigtig 

institution i kommunens sociale tiltag for beskyttelse af sårbare borgere. Impuls fremmer muligheden for et 

godt liv, samt forebygger dyre indlæggelser på sygehus. 

Med venlig hilsen borgere, der benytter mødestedet Impuls 
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Høringssvar til kommunen. 

Det er de svageste det rammer. Impuls er for de personer som i forvejen er psykisk sårbare og har 

vanskeligheder. At holde åbent er til stor gavn for alle med tilhørsforhold til Impuls. 

Hvis man fjerner åbningstilbuddet om søndagen, vil det betyde at flere har brug for mere støtte andre 

steder fra. 

Du belaster den svageste gruppe yderligere, så skal de have deres sikkerheds grundlag dækket ind andre 

steder. 

Den svageste gruppe bliver mere svag, der vil blive mere behov for opgradering i hverdagen, da det skaber 

en stor utryghed, der er langt fra fredag til mandag, når man ikke er psykisk ligevægt. 

 Personalet er grundlaget for at de personer som kommer føler tryghed. Samtidig er personalet også meget 

vigtige for dem der er ikke er fremmødte, da man kan have har svært ved  at møde op. At man ved der er 

mulighed for et trygt personale at snakke med. Når man har sikker hed bliver man rolig og når man bliver 

rolig kommer de negative tanker i baggrunden. 

Det vil bide sig selv i halen, fordi det er en balance gang for de psykisk svage, hver dag, med en masse 

selvdestruktive tankegang. Hvis ikke man har de tryghedsparametre vil ens reaktion blive derefter. 

Impuls har man tillid til og tillid/tryghed er et stort parameter i den her forbindelse, hvis ikke man har tillid 

og tryghed, rykker man sig heller ikke. 

Med venlig hilsen Borgere på Impuls 
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Svendborg d. 26.11.21. 

Til socialudvalget Svendborg kommune 

Har i dag erfaret at der i budgettet for 2022 vil ske en reducering af åbningstiderne på Impuls kursuscenter 

og en halvtidsstilling nedlægges. 

Jeg mener, at det er uforsvarligt at spare på kursuscenter Impuls, kan I så ikke lige så godt lukke og slukke? 

Der kan ikke spares mere. Især søndagslukningen vil berøre mange, hvor skal de gå hen? Jeg er af den 

overbevisning at I bare flytter “problemerne” andre steder hen i systemet. 

Jeg selv vil blive berørt, da jeg tit bruger Impuls om søndagen. 

Som sagt kører Impuls allerede på “pumperne”, med en meget lille bemanding, hvor sygdom ofte gør at der 

er lukket. 

Med håbet om at I ikke skærer ned på Impuls 

Venlig hilsen 

Niels Chr. Bie 

Havretoften 20 

5700 Svendborg 
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Svendborg d.29.11.21 

Vedr. Høringssvar fra borger på Impuls 

Jeg Susanne Aagaard vil her gerne kraftigt anbefale Kommunen ikke at lade Impuls lukke om søndagen. 

Mange savner i forvejen, at der er åbent om lørdagen også. Vælger I nu at lukke også søndag, vil det kunne 

udløse større/mindre tab for os sårbare borgere. Det vil jeg af hjertet, bede kommunen helt at glemme. 

Jeg vil selv rammes, da jeg snart vil være at se her om søndagen, lyt og se hvad det vil ødelægge.. 

Impuls gør, at brugerne vokser via det samvær vi har. Ødelæg ikke det der virker! Tak! 

Med venlig hilsen S. Aagaard 
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Høringssvar vedr. Social- og Sundhedsudvalget – Rammebesparelser til budget 2022 
Punkt 17. Reduktion i åbningstid Mødestedet på Impuls. 

Mødestedet søndag på Impuls betyder for borgerne adgang til kendte, trygge rammer udenfor 
eget hjem, socialt samvær, adgang til psykiatri- og socialpsykiatrifagligt kvalificeret personale og 
mulighed for et sundt måltid mad. 
Borgerne, som træder ind over tærsklen på Impuls bliver set og mødt. Borgerne gør brug af 
rammen til social træning, opbyggelse eller vedligehold af sociale kompetencer og deltagelse i 
aktiviteter. Der er potentiale for at bevare og øge personlig selvstændighed og kontinuerligt styrke 
sin recovery proces. 
Tilgængelighed er et nøgleord. Tilgængelighed til kendte personaler ved fremmøde eller telefonisk 
er en væsentlig tryghedsfaktor. 

Konsekvenser for borgerne ved søndagslukning er en serviceforringelse for en udsat, ikke 
højtråbende medborger gruppe. Det indebærer risiko for tilbagetrækning og isolation i hjemmet. 
Borgerne afskæres fra let tilgængelig hjælp via fremmøde eller telefonisk kontakt til personale 
med person- og sagskendskab. Følgelig undlader borgeren at handle på egne behov eller ser sig 
nødsaget til mere indgribende handlinger som at opsøge hospital. 

Konsekvenser for medarbejderne ved søndagslukning er personalereduktion. 
Impuls´ nuværende struktur imødekommer bredt målgruppens udtrykte og beskrevne behov. Det 
er også i denne struktur, vore faglige kompetencer kan udfolde sig. 
Ved gentagne personalereduktioner kan vi ikke leve op til tilbuddets beskrevne indhold og 
muligheder for målgruppen. 
Vi varetager flere og flere opgaver uden relation til kerneydelsen (eksempelvis telefonpasning). 
Mangfoldigheden minimeres, når vi ikke kan udbyde og varetage forskelligartede aktiviteter. 
Kontinuiteten forsvinder, når aktiviteter må aflyses. Relationsarbejdet forstyrres, når vi skal dække 
hinanden ind. 
Vi kan desværre konstatere alvorlige arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af 
langtidssygemeldinger. 

Vi vil fremsætte nogle opmærksomhedspunkter: 
Punkt 23 i sparekataloget fremhæver §§ 12 og 104 som aktører ift. overgange fra § 85. 
Impuls er et oplagt tilbud om støtte og samarbejde gennem relationer og aktiviteter i gruppe. 
Derfor ser vi en personalereduktion på Impuls som en modarbejdelse af hensigten i punkt 23. 
Socialafdelingen har som en del af de samlede rehabiliterings tiltag uddannet social færdigheds 
trænere (SFT), heraf 2 ansatte på Impuls. Social færdigheds trænings gruppe forløb styrker 
deltagernes sociale kompetencer, understøtter recovery processen og vejen til selvstændigt og 
meningsfuldt liv. En prioritering af SFT er vanskeligt ved en personalereduktion. 
”Ungetilbuddet” for unge psykisk sårbare mellem 18 og 30 år havde til huse på Impuls indtil 
corona udbruddet medførte lukning. Impuls bidrog til tilbuddet med 5 personaletimer. Så vidt vi er 
orienteret, er det ønsket at genetablere ”Ungetilbuddet”. Vi vil (hvis reduktionen i personaletimer 
gennemføres) have svært ved at se ledige personaleressourcer til at indgå i en dækning af 
tilbuddet.
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Impuls fungerer som praktiksted for SSA-elever. Praktikvejlederne ser sig aktuelt stærkt udfordret 
ift. det uddannelsesmiljø, de kan tilbyde og som danner grundlag for den vejledning, de skal 
præstere. Vejlederne forudser helt utilfredsstillende betingelser for deres arbejde ved en 
personalereduktion. 

Med venlig hilsen 
Personalegruppen på Impuls 

v./ Helle Bødker Hansen 
helle.bodker.hansen@svendborg.dk 

Impuls kursuscenter og mødested 
Skovbrynet 1C 
5700 Svendborg 
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