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1. Lukning af 2 aktivitetscentre
Resume:
Antallet af dagcentre reduceres fra de nuværende 8 til 6 dagcentre. Årlig besparelse på
2.110.000. kr.
Sagsfremstilling:
Svendborg Kommune har i dag 8 dagcentre. Det foreslås at reducere antallet af
dagcentre til 6. Der foreslås konkret at lukke dagcenter på Stenstrup plejecenter og på
Caroline Amalie. Dette beror på en samlet vurdering, herunder bl.a. antallet af
ældreboliger i tilknytning til henholdsvis Caroline og Stenstrup, samt under indtryk af
efterspørgslen fra borgere udefra.
Der visiteres til dagcentrene i forhold til borgernes aktuelle behov og kommunens
serviceniveau.
Kapacitet og antallet af brugere: Der kommer i gennemsnit pr. dag ca. 300 borgere i
Svendborg Kommunes dagcentre. Det antages, at dette antal vil være uændret, når
antallet af dagcentre reduceres til 6. De resterende dagcentre vil kunne honorere de
nuværende dagcentergæster, hvad angår kvadratmeter.
Bemanding: Der er i dag ansat 2 fuldtids- (37 timer/uge) og 2½ deltidsmedarbejdere
(30 timer/uge) i hvert dagcenter. Lønudgift årligt 1.340.535 kr.
Ved lukning af 2 dagcentre vil de forventeligt 2 dagcentre, der fortrinsvist vil modtage
daggæsterne, have behov for øget bemanding med i alt 2 deltidsmedarbejdere (a´ 25
timer /uge). Lønudgift 460.000 kr. årligt.
Visiteringsniveau: Da de nuværende dagcenter gæster fortsat vil kunne visiteres til et
dagcenter, vil det ikke være nødvendigt at ændre i visiteringsniveauet som følge af
besparelsesforslaget.
Gæster på dagcenter i Stenstrup og Caroline, vil i stedet blive visiteret til ét af de
resterende dagcentre, hvilket for nogle borgere vil kunne betyde ændrede sociale bånd
og netværker.
Brugen af nuværende dagcenter lokaler: Alle dagcentre er placeret i kommunale
bygninger. Alternativ anvendelse af lokalerne afklares senere.
Transport: Det er vanskelig at konkludere entydigt, om der vil være øgede transport
udgifter, da der er en række forhold, der vil øge transportudgifterne - mens andre
reducerer udgifterne. Der vurderes dog en samlet merudgift på ca. 200.000. kr.
Øvrig drift: Alle dagcentre er kommunalt ejede og vil være i fortsat brug efter lukning af
dagcenter funktionerne. Der vil derfor ikke være nogen væsentlig besparelse på
driftsudgifter til f.eks. vand, varme og el.
Besparelsen i 2017: For at opnå fuld besparelseseffekt i 2017 kræver det, at der tages
hensyn til varslingsperiode ifm. afskedigelse og op til 6 måneders opsigelsesperiode.
Det antages endvidere, at halvdelen af de afskedigede skal have udbetalt 3 måneders
fratrædelsesgodtgørelse og 8 ugers ferie. Besparelsen i 2017 vurderes derfor kun at
have halvårseffekt.
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Påvirkning på andre områder:
Hjemmepleje og plejecentre: Da der ikke ændres i visiteringsniveauet, forventes
besparelsesforslaget ikke at have nogen påvirkning på udgifterne i hjemmeplejen.
Personalemæssige konsekvenser:
Besparelsesforslaget vil medføre personalereduktion, svarende til ca. 6 medarbejdere
(eller 5,4 fuldtidsstillinger).

2: Weekendåbent på aktivitetscentre
Resume:
I dag er der weekendåbent på tre aktivitetscentre – Sanddalsparken, Aldersro og
Bryghuset. Weekendåbent blev igangsat i 2014 og kørt videre i 2015 med midler fra
ældrepuljen på kr. 600.000 pr. år. Derefter blev midlerne givet som et bloktilskud med
en reduktion således at budgettet i 2016 er på kr. 225.000.
Sagsfremstilling:
Det forslås at åbningstiden kun er på hverdage på linje med de øvrige aktivitetscentre.
Det vil give en årlig besparelse på kr. 225.000 med helårseffekt fra 2018.
Påvirkning på andre områder:
Der er ikke andre områder der bliver påvirket.
Personalemæssige konsekvenser:
Personalenormeringen reduceres i det omfang det passer med den samlede besparelse
på kr. 225.000. Grundet hensyn til opsigelsesperiode og afholdelse af ferie, vurderes
besparelsen i 2017 kun at have halvårseffekt.

3: Optimering af besøg i Svendborg Kommunes sygeplejeklinikker
Resume:
Der er 10 sygeplejeklinikker i Svendborg Kommune fordelt med 5 i Vest og 5 i Øst. Der
foreslå reduceret i antallet af klinikker og at der sikres, at flere borgere får deres
sygeplejeydelser i klinikkerne. Årlig besparelse på 600.000 kr. fordelt med 300.000 kr. til
hvert område.
Sagsfremstilling:
I Svendborg Kommune er der en beslutning om, at sygeplejeydelser som udgangspunkt
gives i sygeplejeklinikker. Det er sygeplejerskens vurdering hvilke borgere der skal have
sygeplejeydelserne i hjemmet.
En del af sygeplejeklinikkerne benyttes d.d. sparsomt, og det foreslås derfor at der
nedlægges 2-3 klinikker pr. område samt sættes fokus på, at alle de borgere der kan
komme i sygeplejeklinikker, får deres sygeplejeydelser i sygeplejeklinikkerne
I det der i nogle af sygeplejeklinikkerne ikke er opgaver nok til at udfylde en hel
køreplan, vil der kunne effektiviseres ved at samle opgaverne i færre klinikker. Der
afsættes med de 10 sygeplejeklinikker sygeplejeressourcer og bruges uhensigtsmæssig
meget vejtid, ift at bemande alle sygeplejeklinikkerne.
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Samtidig er der forskel på procentdelen af hvor mange borgere der kommer i
sygeplejeklinikker i de enkelte sektioner. Det vurderes, at flere borgere med fokus på
fremmøde i klinikkerne, vil kunne få deres sygeplejeydelser i klinikkerne
Ved at sammenlægge nogle af de klinikker, hvor der er få opgaver, og optimere besøg i
de resterende klinikker, forventes en besparelse på 300.000,00 pr. år pr. område.
Påvirkning på andre områder:
Nej
Personalemæssige konsekvenser:
Der reduceres i antallet af sygeplejersker.

4: Reduktion af 2 terapeutstillinger på plejecenterområdet
Resume:
Der foreslås, at reducere indsatsen til 4 rehabiliteringsterapeuter, der fortsat skal være
tilknyttet plejecentrene, svarende til en årlig besparelse på kr. 900.000.
Sagsfremstilling:
I forbindelse med projekt ”Nye Veje til aktivt liv” blev der ansat 2
rehabiliteringsterapeuter på plejecentrene. Via midler fra ældrepuljen blev der ansat
yderligere 4 terapeuter, således der nu er 6 terapeuter tilknyttet plejecentrene.
Terapeuternes opgaver er at tilbyde borgerne målrettede rehabiliteringsforløb med
henblik på bedre trivsel og livskvalitet. Dette gøres i tæt samarbejde med beboere og det
øvrige personale, med særligt fokus på tværfaglighed. Desuden medvirker de i høj grad
til implementering og fastholdelse af rehabiliteringsstrategien på ældreområdet.
Påvirkning på andre områder:
Plejecentrene vil få mindre bistand til gennemførelse af rehabiliteringsarbejdet.
Personalemæssige konsekvenser:
Afskedigelse af 2 terapeuter. Grundet hensyn til opsigelsesperiode vurderes besparelsen
i 2017 kun at have halvårseffekt.

5: Omprioritering af midler:
Resume:
Omprioritering af midler på plejecenterområdet svarende til 4,284 mio. kr. i 2017
faldende til 2,0 mio. kr. fra og med 2018.
Sagsfremstilling:
Plejecentrenes grundnormering reduceres med 4,284 mio. kr. i 2017 faldende til 2,0 mio.
kr. om året fra og med 2018. Samtidig prioriteres der ekstra 2,0 mio.kr. af
værdighedsmidlerne til grundnormeringen på plejecentrene.
Vedrørende beløbet i 2017: Under forudsætning af, at de ekstra tilførte
værdighedsmidler på 2,284 mio. kr. til grundnormeringen på plejecentrene i 2016 ikke
nås forbrugt i 2016 pga. det sene bevillingstidspunkt, vil Svendborg Kommune kunne
ansøge om, at beløbet overføres til plejecentrenes grundnormering i 2017. En overførsel
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vil i 2017 muliggøre en ekstraordinær forhøjelse af ”omprioritering af midler” med et
tilsvarende beløb.
Påvirkning på andre områder:
Reduktionen forudsætter en omprioritering af værdighedsmidlerne.
Personalemæssige konsekvenser:
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

6. CKV – hjemtagelse af høreområdet
Resume:
Der forslås hjemtagelse af specialrådgivningen på Høreområdet fra Center for
Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) i Odense. Hjemtagelsen vil skabe synergi i
forhold til tidligere hjemtagelse af Taleområdet og Mobilitetsområdet i 2016. Årlig
besparelse på 400.000 fra og med 2018.
Sagsfremstilling:
SSU besluttede i foråret 2015, at Svendborg Kommune skulle igangsætte en successiv
hjemtagelse
af
specialrådgivningen
fra
CKV.
Således
er
Taleområdet
og
Mobilitetsområdet hjemtaget til Hjælpemidler & Hverdagsteknologi pr. 1/1 2016.
Begge områder er efter 8 måneders varetagelse et veldrevet tilbud, og der er opnået en
gevinst realisering på 500.000 kr. Gevindsten er primært fundet i overhead og transport.
Administrationen foreslår, at hjemtage Høreområdet pr. 1/1 2018. Hjemtagelsen
begrundes i dels effektiviseringer i arbejdsgange i forhold til at der er et led mindre, både
for borgere og personale, dels helhedsorienteret borgerservice i forhold til et lokalt
forankret tilbud. Samtidig vil borgerne og medarbejdere spare tid og ressourcer på kørsel
til CKV i Odense.
Ved hjemtagelsen af tilbuddet til Svendborg Kommune lægges ikke op til ændringer i
serviceniveau for borgerne.
Svendborg Kommune vil i forhold til at sikre faglighed indgå samarbejder med øvrige
kommuner i Region Syddanmark og der vil i lighed med tale og mobilitetsområdet kunne
blive behov for tilkøb af enkeltydelser.
Der vil i forbindelsen med hjemtagelsen være nogle engangsomkostninger ift. udstyr,
lokaler m.m. Der kan derfor ikke forventes en gevinst realisering før i 2018. Fra 2018
forventes det, at hjemtagelsen vil kunne skabe en gevinst realisering på overhead og
transport på 400.000 kr.
Påvirkning på andre områder:
Hjemtagelsen af Høreområdet vil give et borgernært tilbud til borgere med høretab af
enhver art samt undervisning og udlevering af høretekniske hjælpemidler. Der vil
yderligere være en hensigtsmæssig sammenhæng ift. borgere med talevanskeligheder
grundet høretab.
Personalemæssige konsekvenser:
Der skal ansættes personale med audiologisk og logopædisk baggrund svarende til ca. 65
timer. Dette personale vil forankres i afdelingen for Hjælpemidler & Hverdagsteknologi og
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medvirke til yderligere faglig udvikling og interaktion med det øvrige personale indenfor
specialrådgivningen samt afdelingens øvrige personale.

7: Besparelse på det kropsbårne hjælpemiddelområde
Resume:
Hjælpemidler & Hverdagsteknologi bevilliger kropsbårne hjælpemidler via Servicelovens
§ 112 til alle borgere i Svendborg Kommune efter en konkret og faglig individuel
vurdering. Området spænder vidt fra kontinens og diabetes til ortopædiske sko m.m.
Sagsfremstilling:
Store dele af det kropsbårneområde er styret af indkøbsaftaler. Svendborg Kommune har
arbejdet målrettet med, at opnå så gode indkøbsaftaler som muligt, med en god
sammenhæng mellem kvalitet og pris.
Der er ligeledes arbejdet målrettet med den faglige indsats på de forskellige områder,
således at borgerne får det mest optimale produkt f.eks. valget af den rigtige ble og det
rigtige kateter.
Den målrettede indsats har bevirket, at administrationen foreslår en besparelse på
området svarende til 400.000 kr.
Påvirkning på andre områder:
Det vurderes ikke, at påvirke andre områder.
Personalemæssige konsekvenser:
Der er ingen personalemæssige konsekvenser. Besparelsen hentes ved fagligt fokus på
borgernes behov og valg af de korrekte produkter samt gode indkøbsaftaler.

8: Handicapbiler
Resume:
I 2016 er der et budget på kr. 7.000.000. Siden 2013 har der hvert år været et faldende
forbrug i udgiftsniveauet på området. En tendens der forventes at fortsætte, og skyldes
færre bevillinger.
Sagsfremstilling:
Det forslås at spare kr. 1.00.000 på budgettet til handicapbiler.
Påvirkning på andre områder:
Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen.
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9: Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole
Resume:
Det foreslås, at det årlige driftstilskud til Toldbodhus Skole ophører pr. 1. januar 2017.
Det vil medføre en besparelse på 160.000 kr. årligt fra 2017.
Sagsfremstilling:
Toldbodhus Skolens Dagskole blev oprettet i 1993, fordi AOF’s daghøjskole havde svært
ved at rumme den psykisk sårbare borgergruppe. Den blev oprettet under
Folkeoplysningsloven, men netop i 1993 blev loven lavet om, så der kun kunne dækkes
lønudgifter og kun dele af lønudgiften. Svendborg Kommune og tidligere Fyns Amt
udbetalte et årligt driftstilskud til skolen. Fyns Amt stoppede deres driftstilskud i
forbindelse med strukturreformen i 2007. Svendborg Kommunes andel af driftstilskuddet
er videreført uændret frem til i dag.
Der udbetales ligeledes tilskud efter Folkeoplysningsloven via Kultur, Erhverv og
Udvikling til løn og lokaler. Det foreslås, at det årlige driftstilskud fra Social og Sundhed
til Toldbodhus Skole ophører pr. 1. januar 2017. Det medfører en besparelse på 160.000
kr. årligt fra 2017.
Svendborg Kommune har hørt Toldbodhus Skole om konsekvenserne ved besparelsen.
Toldbodhus Skole oplyser, at deres samlede årlige budget er knapt 3 millioner kr.
konsekvenserne ved gennemførelse af besparelsen er:
-

-

At betalingen fra Jobcentret øges tilsvarende pr. kursist pr. uge, dvs. der opnås
ingen besparelse for kommunen. Forløbet bliver også mere sårbart omkring antal
henviste kursister, da Toldbodhus Skole bærer den økonomiske risiko ved færre
henvisninger
Toldbodhus Skole lukker.

Påvirkning på andre områder:
Ingen
Personalemæssige konsekvenser:

10: Reduktion af § 18 midler (støtte til frivilligt socialt arbejde)
Resume:
Det foreslås, at Svendborg Kommunes samlede budget til frivilligt socialt arbejde
reduceres med 700.000 kr. årligt fra 2017.
Sagsfremstilling:
Svendborg Kommune skal jf. Servicelovens § 18 hvert år afsætte et budget til det
frivillige sociale arbejde.
Svendborg Kommune modtager årligt et bloktilskud til understøttelse af frivilligt socialt
arbejde. Svendborg Kommunes budget til understøttelse af frivilligt socialt arbejde er ca.
dobbelt så stort som bloktilskuddet.
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Svendborg Kommune har givet flerårige bevilliger til Mødrerådgivningen, Frivilligcenteret
og Frivillighuset.
De øvrige midler er afsat i tre puljer: en generel § 18 pulje, en pulje til forebyggelse af
ensomhed blandt ældre og socialt udsatte borgere samt en pulje til sundhedsfremme og
forebyggelse i bred forstand. De tre puljer har et samlet budget på 1,9 mio. kr. årligt.
Det foreslås, at puljerne samlet reduceres med 700.000 kr. årligt fra 2017.
Konsekvensen ved reduktion af §18 midlerne må forventes at være et fald i de frivillige
foreningers aktiviteter.
Påvirkning på andre områder:
Ingen
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen

11: Nedlægning af tilgængelighedspuljen
Resume:
Det foreslås at nedlægge kommunens tilgængelighedspulje. Det vil medføre en
besparelse på 305.000 kr. årligt fra 2017.
Sagsfremstilling:
Tilgængelighedspuljen blev etableret i 2012. Der er afsat 305.000 kr. i budgettet til
fordeling hvert år.
Puljen er lavet som en del af udmøntningen af den tidligere Handicappolitik. Her var en af
målsætningerne at øge tilgængeligheden til offentlige gader, parker, anlæg og bygninger.
Puljen har til formål at skabe bedre og lettere adgang til kommunale tilbud og ydelser
samt til tilgængelighedscertificering af offentlige bygninger.
I løbet af de fire år puljen har eksisteret, er der tildelt midler til 28 projekter. Projekterne
er udført jævnt fordelt mellem de fire direktørområder. Der er fortrinsvis tildelt midler til
projekter, der har øget den fysiske tilgængelighed, eksempelvis niveaufri adgang til
skoler og børnehaver og opsætning af automatiske døråbnere og skydedøre til offentlige
bygninger.
Der har de seneste år været færre ansøgninger til puljen. I 2014 var der 45 ansøgninger,
mens der i 2015 var 13 ansøgninger og i 2016 var 15 ansøgninger.
Det foreslås, at tilgængelighedspuljen nedlægges. Det medfører en årlig besparelse på
305.000 kr. fra 2017.
Konsekvensen ved besparelsen vil være, at tilgængelighedsinitiativer fremadrettet skal
finansieres inden for det enkelte direktørområdes samlede økonomiske ramme.

12: Nedlægning af støttecentrene Kløvermarksvej, Solsikkevej og Bryghuset
Resume:
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Det foreslås, at nedlægge støttecentrene Kløvermarksvej, Solsikkevej og Bryghuset. Det
vil medføre en besparelse på 1.050.000 kr. årligt fra 2017, fordelt med ca. 350.000 kr.
pr. støttecenter.
Sagsfremstilling:
Støttecentrene er botilbud efter Almenboliglovens § 105.
Der er fem borgere tilknyttet støttecenteret Kløvermarksvej, ni borgere tilknyttet
støttecenteret Solsikkevej og ti borgere tilknyttet støttecenteret Bryghuset.
Borgerne modtager individuel støtte i eget hjem i henhold til Servicelovens § 85.
Derudover kan borgerne benytte støttecentrenes fælleshus, hvor en større del af
måltiderne indtages og der tilbydes fællesaktiviteter.
Ved nedlæggelse af støttecentrene vil borgerne blive boende i deres boliger, så længe de
ønsker det og fortsat modtage individuel støtte i eget hjem i henhold til Servicelovens §
85. Støttecentrenes nedlæggelse betyder, at fælleshuse afvikles. Borgene vil ikke
længere kunne benytte fælleshusene, ligesom fællesaktiviteterne i fælleshusene afvikles.
Det foreslås, at støttecentrene nedlægges. Nedlæggelsen vil medføre en besparelse på
ca. 350.000 kr. pr. tilbud. Den samlede besparelse vil således udgøre 1.050.000 kr. årligt
fra 2017.
Konsekvensen ved besparelsen er, at borgerne ikke længere kan benytte deres eget
fælleshus, og borgerne vil ikke længere deltage i aktiviteter i fælleshusene. Kontakten til
personale vil være mere skemalagt, da den primært vil foregå i borgerens bolig og ikke i
et fælleshus. Visse beboere vil kunne opleve øget utryghed og ensomhed, som
fælleshuset og adgang til personale aktuelt modvirker. Nedlæggelsen vil påvirke
borgernes muligheder for at fastholde fællesskaber og fælles aktiviteter.
Ved ønske om at anvende andet fælleshus skal borgerne evne at opsøge det. Øget
anvendelse af fælleshusene på Lyøvej og Bryggerlunden fra beboere fra henholdsvis
Solsikkevej og Kløvermarksvej vil påvirke de nuværende beboeres anvendelse af fælles
lokaler og personalets arbejdsvilkår, da flere medarbejdere skal anvende
kontorfaciliteter.
Såfremt beboere ønsker at flytte til støttecenter med fælleshus, vil det blive prioriteret
ved ledighed i andre støttecentre.
Påvirkning på andre områder:
Besparelsesforslaget vil ligeledes kunne medføre en besparelse i CETS.
Personalemæssige konsekvenser:
Besparelsen vil medføre personalereduktion.

13: Reduktion i serviceniveauet på kommunale dagtilbud på handicapområdet
Resume:
Det foreslås, at reducere i serviceniveauet på kommunale dagtilbud på handicapområdet.
Reduktionen består i nedlægning af fysioterapi på Grønnemoseværkstederne, ophør af
kommunale fritidstilbud på Grønnemoseværkstederne og På Hjørnet, ophør af ekstern
musikundervisning samt afhændelse af en minibus. Det vil medføre en besparelse på
450.000 kr. årligt for Svendborg Kommune fra 2017.
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Sagsfremstilling:
Nedlægning af fysioterapi på Grønnemoseværkstederne
Grønnemoseværkstederne tilbyder beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og
samværstilbud til borgere med handicap. Tilbuddet drives efter Servicelovens §§ 103 og
104.
På Grønnemoseværkstederne er der ansat en fysioterapeut, der tilbyder individuel
behandling samt holdtræning. Fysioterapeutstillingen er normeret til 32 timer om ugen.
Tilbud om fysioterapi er ikke lovbestemt.
Individuel fysioterapibehandling gives typisk til borgere, der er kørestolsbrugere,
multihandicappede borgere med spasticitet, borgere med gangbesvær og øvrige lidelser i
bevægeapparatet. Der er p.t. 15 borgere, der modtager individuel behandling.
Holdtræningen henvender sig til den øvrige borgergruppe, som er på
Grønnemoseværkstederne.
En del af borgerne modtager vederlagsfri fysioterapi via henvisning fra egen læge.
Tilbuddet på Grønnemoseværkstederne er et supplement hertil. Såfremt
besparelsesforslaget gennemføres, vil borgerne være henvist til vederlagsfri fysioterapi.
Det foreslås, at fysioterapistillingen nedlægges.
Grønnemoseværkstederne er omfattet af Rammeaftalen for Region Syddanmark. Det
betyder, at andre kommuner kan købe pladser på Grønnemoseværkstederne til en
omkostningsbaseret takst. Når omkostningerne falder, vil det betyde fald i taksten for
alle betalingskommuner. Svendborg Kommune vil derfor ikke få den fulde økonomiske
effekt af gennemførte besparelser.
Nedlægning af stillingen vil give en mindre udgift til løn på 350.000 årligt. Svendborg
kommunes andel af besparelsen udgør 250.000 kr. årligt fra 2017.
Ophør af kommunale fritidstilbud på Grønnemoseværkstederne og På Hjørnet
Handicapområdet tilbyder to fritidstilbud til borgere på området. Fritidstilbuddene er
økonomisk forankret på Grønnemoseværkstedernes budget.
Tilbud forankret på værestedet På Hjørnet
Består i klubtilbud på det uvisiterede værested På Hjørnet, der størstedelen af året
afholder to ugentlige arrangementer i tidsrummet kl. 17 til 20.30 med fokus på
fællesspisning, socialt samvær og oplæg om forskellige temaer.
På Hjørnet er åbent fire dage om ugen fra kl. 11.00 til 17.00. Klubtilbuddet ligger i
forlængelse af den øvrige åbningstid på tilbuddet. Såfremt klubtilbuddet ophører, vil På
Hjørnet lukke hver dag kl. 17.
Klubtilbuddet benyttes af en bred gruppe af borgere og omfatter bl.a. borgere tilknyttet
På Hjørnet, elever fra CSV, borgere der får § 85-støtte i egen bolig og beboere fra
botilbud og støttecentre. Deltagerantallet udgør op til 35 borgere pr. gang. I alt afvikles
ca. 80 klubaftener i 2016.
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Øvrige fritidstilbud på handicapområdet
Består i en række enkeltstående og et enkelt længerevarende fritidstilbud, som alle
borgere med en psykisk funktionsnedsættelse med støtte fra Socialafdelingen kan
benytte. I 2016 består det længerevarende tilbud af bowling 8 gange i løbet af året. De
enkeltstående tilbud har meget forskelligt indhold som madlavning, diskotek, sang,
folkedans, hockey, wellness, foredrag, fisketure, minigolf, banko, julefrokost, banko mv.
I alt er der planlagt 32 arrangementer i 2016.
Fritidstilbuddene når en bred gruppe af borgere og bidrager til et aktivt og varieret
fritidsliv. For nogle borgere er fritidstilbuddet desuden en understøttelse i at indgå i
fællesskaber og danne netværk.
Konsekvenserne ved ophør af fritidsaktiviteterne er, at de borgere, der har benyttet
tilbuddet, skal finde tilbud og arrangementer andre steder. Såfremt dette ikke er muligt
vil borgerne ikke have et fritidstilbud.
Ophør af fritidstilbud vil medføre en besparelse på 108.000 kr. fra 2017.

Reduktion i servicerammen på Grønnemoseværkstederne
Det foreslås at gennemføre en reduktion i servicerammen på Grønnemoseværkstederne i
form af bl.a.
• Afhændelse af 1 ud af i alt 2 egne minibusser
• Ophør af ekstern musikundervisning til band på Grønnemoseværkstederne
Reduktionen i servicerammen vil påvirke aktivitetsniveauet på
Grønnemoseværkstederne. Konsekvenserne af servicereduktionerne vil bl.a. være at
borgernes transportmuligheder i forbindelse med ture og udeaktiviteter forringes, og at
bandmedlemmerne ikke kan få undervisning i enkelte instrumenter.
Påvirkning på andre områder:
Ingen
Personalemæssige konsekvenser:
Besparelsen vil medføre personalereduktion.

14: Tandplejen – fastpris:
Resume:
Fastpris på ca. 1.030 kr. per barn der behandles i privat regi per år. Forslaget vil stadig
sikre borgerne frit valg men vil reducere den administrative byrde. Årlig besparelse på
260.000 kr.
Sagsfremstilling:
I dag er der en samarbejdsaftale med privatpraktiserende tandlæger der betyder at
borgere der vælger at deres børn skal behandles i privat praksis kan gøre dette uden
udgifter.
Nu betales mellem 1.015 og op til 1.060 kr. i gennemsnit pr. barn. Det vil derfor ikke i
gennemsnit få konsekvens for privat praksis. Til gengæld kan der spares væsentligt på
den kommunale administration i forhold til regninger osv., der skal behandles i den
nuværende aftale. Der kan spares to klinikassistent dage.
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Påvirkning på andre områder:
Personalemæssige konsekvenser:
Reduktion svarende en klinikassistent 2 dage/uge.

15: Ophør med forebyggende hjemmebesøg til 3 årige
Resume:
Som led i Sundhedsstyrelsens anbefaling om tidlig forebyggelse af overvægt,
udfører sundhedsplejerskerne en sundhedsfremmende og forebyggende indsats til alle
treårige børn i kommunen. Ophør af disse vil give en besparelse på 302.000 kr. pr år
Sagsfremstilling:
Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle 3årige tilbydes indsats til tidlig forebyggelse af
overvægt. Anbefalingen bygger på undersøgelser som viser, at fedme fra treårsalderen
og opefter udgør en stigende risiko for, at barnet også kommer til at lide af overvægt
som voksen. I forebyggelsespakken fremhæves sundhedsplejersken som en vigtig aktør i
arbejdet med forebyggelse af overvægt.
I Svendborg Kommune har sundhedsplejen kontakt med alle familier fra børnene bliver
født til de er cirka ni måneder gamle. Herefter tilbydes de 3årige og deres forældre et
besøg i deres dagtilbud eller i hjemmet.
Ved besøget drøftes barnets trivsel med særligt fokus på råd og vejledning om kost og
bevægelse med henblik på at forebygge overvægt. Barnet måles og vejes, og barnets
motorik vurderes. Besøget tager udgangspunkt i barnets vaner og trivsel, men inddrager
hele familiens vaner og behov for at forebygge, at forældrenes eventuelt
uhensigtsmæssige vaner overføres til barnet.
Næste kontakt med sundhedsplejersken er i skoleregi. Ved ophør af 3 års besøg vil der
opstå et slip på sundhedsplejerskekontakt på over fire år, hvor barnets sundhedstilstand
således kan udvikle sig i uhensigtsmæssig retning.
Påvirkning på andre områder:
På sigt flere overvægtige og syge borgere, som vil påvirke alle kommunens områder.
Personalemæssige konsekvenser:
Personalereduktion svarende til 1.162 sundhedsplejersketimer pr år.

16: Sundhedsløft:
Resume:
Anvendelse af de resterende midler under Sundhedsløft som besparelse.
Årlig besparelse på 500.000 kr.
Sagsfremstilling:
De ubrugte midler, der er afsat i økonomiaftalen med regeringen til at løfte
sundhedsområdet, indgår som en besparelse. Midlerne har været reserveret til at styrke
den kommunale indsats for sundhedsfremme i forbindelse med vedtagelsen af
sundhedspolitikken.
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Påvirkning på andre områder:
Som følge af besparelsen vil der ikke være flere midler under Sundhedsløftet til at styrke
den borgerrettede sundhedsfremme og implementeringen af sundhedspolitikken.
Personalemæssige konsekvenser:
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