
         BUDGET 2019-22

         Social- og Sundhedsudvalget

         Reduktionsforslag

Afsnit:

Side:

Oprettet:

Rev.:

17/27136

1000 kr. DRIFT
22.3.2018

Pol. Org. Nr. Tekst 2019 2020 2021 2022

005.00.01 Ældreområdet -20.100 -20.100 -20.100 -20.100

Ledelse og administration: -1.900 -1.900 -1.900 -1.900

1 Nedlægge en sektion i hjemmeplejen. Reducere 
med en lederstilling og en planlægger stilling

-900 -900 -900 -900

2 Hverdagsrehabilitering samles til en sektion. 
Reducere med en lederstilling

-500 -500 -500 -500

3
Oplægge klinisk vejledning for elever og 
studerende. Reducere med en 
uddannelseskonsulent stilling (fra 2 til 1)

-500 -500 -500 -500

Strukturelle ændringer: -7.550 -7.750 -9.450 -9.450

4
Sammenlægge 3 demensdagcentre, så 
demensdagcentrene fra Ørbækvej og Aldersro 
flyttes til Demensbyen

-400 -600 -600 -600
Note 1

5
Reducere antalles af rehabilitering-sterapeuter 
fra 8 til 5 og samle dem i et team i 
Myndighedsafdelingen

-1.400 -1.400 -1.400 -1.400

6 Centralisering af sygeplejedepot - øget 
egenbetaling og effektivisering af arbejdsgange

-850 -850 -850 -850

7 Lukke mindre plejecenter. Reducere overheads, 
ex leder, adm. og nattevagter

0 0 -1.700 -1.700
Note 2

8 Reducere fritvalgspulje (incl. nedjustering ca. 2. 
mio)

-2.900 -2.900 -2.900 -2.900

9 Reducere pulje til tyngdetilpasning -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Hjælpemidler: -1.050 -1.050 -1.050 -1.050

10

Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau 
(-400), nye indkøbsaftaler og mindre forbrug (-
450), yderligere reduktion på hjemtagelse CKV (-
200).

-1.050 -1.050 -1.050 -1.050

Harmonisering: -1.000 -1.000 -1.750 -1.750

11
Samme serviceniveau på alle kommunens 
plejecentre. Ophør med varm mad produktion 
på Gudbjerg, Ådalen og Ollerup Plejecenter

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000

12
Harmonisering af lønbudget på selvejende 
plejecenter Strandlyst til niveau med de 
kommunale. Opsiges med 2 års varsel

0 0 -750 -750

Ophør tilskud: -750 -750 -750 -750

13
Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode 
Madhus

-750 -750 -750 -750

Omprioritering: -7.850 -7.650 -5.200 -5.200

14
Omprior. af værdighedsmidler (Forskningsaftale 
ophører, træning i varmtvandsbassin, reducere i 
ekstrabevilling til PC-læger)

-200 -1.200 -1.200 -1.200

Note 3

15 Nedjustering i grundnormering plejecentre -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

16 Overførte midler 2018 pulje. (incl. Bedre 
bemanding)

-3.650

17 Overførte midler fra 2017 og 2018 (Incl. Bedre 
bemanding 2018)

-2.450

Økonomisk 

påvirkning andre 

udvalg
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005.00.02 Socialområdet -21.707 -22.236 -22.236 -22.236

Ledelse og administration: -1.450 -1.900 -1.900 -1.900

1 Reduktion af ledelse i Socialafdelingen -350 -350 -350 -350

2 Besparelse på administrationen konto 6 -400 -850 -850 -850

3 Besparelse på administrationen - konto 5 - 
Botilbud

-350 -350 -350 -350

4 Besparelse på administrationen - konto 5 - 
Dagtilbud

-350 -350 -350 -350

Strukturelle ændringer: -9.918 -9.897 -9.897 -9.897

5 Hjemtagelse af driftsorienteret tilsyn -100 -100 -100 -100

6 Omlægning af indsats - fra bostøtte til 
rådgivnings- og vejledningstilbud

-425 -425 -425 -425

7 Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen -1.050 -1.050 -1.050 -1.050

8 Samdrift af støttecentre -542 -542 -542 -542

9 Reduktion i udgifter til tilsyn ved ændret 
organisering af støttecentre

-250 -250 -250 -250

10 Lukning af køkkener på sociale tilbud -1.800 -1.800 -1.800 -1.800

11 Servicereduktion og flytning af værestedet På 
Hjørnet

-400 -400 -400 -400
Note 4

12 Servicereduktion og reorganisering af 
Kursuscenter/væsted Impuls

-1.270 -1.270 -1.270 -1.270

13 Servicereduktion i pædagogiske indsatser på 
botilbud

-2.000 -2.000 -2.000 -2.000

14 Værestedet Stenbruddet - reduktion i 
åbningstiden

-400 -400 -400 -400
Trappe-model

15 Lukning af Værestedet Stenbruddet (incl. nr. 
14: i alt 1,335 mio. kr.)

-935 -935 -935 -935 Trappe-model 
Note 5

16 Lukning af værestedet Café Møllen -470 -470 -470 -470 Note 6

17 Lukning af Støttecenter Fruerlunden -276 -255 -255 -255 Note 7

Øvrige: -10.339 -10.439 -10.439 -10.439

18 Reduceret køb af ydelser hos eksterne 
leverandører

-2.500 -2.500 -2.500 -2.500

19 Reduceret betaling for interne 
særforanstaltninger

-2.300 -2.300 -2.300 -2.300

20 Ophør af driftstilskud til Toldbodhus -165 -165 -165 -165

21 Reduktion i udgifter til merudgifter (SEL § 100) -900 -1.000 -1.000 -1.000

22 Revurdering af sager vedr. brugerstyret 
personlig assistance (BPA)

-450 -450 -450 -450

23 Reduktion i budget til aflastning (§ 84) -300 -300 -300 -300

24
Personalmæss.reduktion og ophør af 
aftenåbning, Behandlingscenter Svendborg, 
Voksenafd.

-788 -788 -788 -788

25 Reduktion i psykologifunktion på 
Behandlingscenter Svendborg, Ungeafd.

-233 -233 -233 -233

26 Personalemæssig reduktion i 
Alkoholbehandlingen

-140 -140 -140 -140

27 Optimering af lejeforhold på 
misbrugsbehandlingsområdet

-275 -275 -275 -275

28 Reduceret serviceniveau på 
Grønnemoseværkstederne

-843 -843 -843 -843

29 Reduktion af budget til bygningsdrift på 
Grønnemoseværkstederne

-180 -180 -180 -180

30 Ophør af individuel casemanager-funktion -500 -500 -500 -500

31 Nedlægge udsattesygeplejerskefunktionen -515 -515 -515 -515

32 Nedlægge unge støtte-kontaktperson funktion -250 -250 -250 -250
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005.00.03 Sundheds- og forebyggelsesområdet -3.551 -3.551 -3.551 -3.551

1 Reduktion af § 18 puljen - støtte til frivilligt socialt 
arbejde generelt

-600 -600 -600 -600

2 Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for 
ældre og socialt udsatte

-142 -142 -142 -142

3 Ophør af pulje for sundhedsfremme og 
forebyggelsesinitiativer

-142 -142 -142 -142

4 Reduktion af tilskuddet til Mødrerådgivningen -300 -300 -300 -300

5 Sundhedsløftet - tværgående administrativ koor-
dinering af ernæringsvejledning på ældreområdet

-461 -461 -461 -461

6 Kronikerindsats for børn og unge -100 -100 -100 -100

7 Ophør med forebygende indsats til 3-årige -302 -302 -302 -302

8 Ophør af sundhedsplejens undersøgelser på 6. klassetrin-183 -183 -183 -183

9 Sund psykiatri -101 -101 -101 -101

10 Tandpleje til særligt udsatte -500 -500 -500 -500

11 Nedsættelse af kursusbudget i tandplejen -100 -100 -100 -100

12 Administrativ driftsbesparelse i tandplejen -50 -50 -50 -50

13 Reduktion i serviceniveau for vedligeholdende 
træning

-150 -150 -150 -150

14 Opsigelse af aftalen med SOLO fitness -90 -90 -90 -90

15 Tilpasning af rygestoptilbud i Sundhedshuset -85 -85 -85 -85

16 Ophør af Sundhedshusets rygeindsats for unge -70 -70 -70 -70

17 Omlægning af inventarbudget i sundhedshuset -50 -50 -50 -50

18 Brobyggerfunktion i sundhedshuset -125 -125 -125 -125

I alt Drift -45.358 -45.887 -45.887 -45.887

Note 1: Der vil være en huslejebesparelse ved fraflytning af Byparken.

Note 2: Forslaget vil forudsætte en anlægsbevilling. Omfang heraf kendes pt. ikke

Note 3: Forslaget forudsætter, at værdighedsmidlerne tilføres ældreområdet fra 2020, hvor midlerne indgår i det generelle bloktilskud

Note 4: Afledt driftsbesparelse på 278.000 indgår under CETS

Note 5: Afledt driftsbesparelse på 38.000 indgår under CETS

Note 6: Afledt driftsbesparelse på 131.000 indgår under CETS

Note 7: Forslaget vil give mulighed for salg af fælleshuset, hvorved der vil kunne opnås et salgsprovenu. 
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Ældreområdet:  
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Ledelse og administration:

1. Nedlægge sektion i hj.plejen -900 -900 -900 -900
2. Hverdagsrehab.samles i én sektion -550 -550 -550 -550
3. Reducere udd.konsulentstill. -450 -450 -450 -450

Strukturelle ændringer:

4. Sammenlæg.3 demensdagcentre -400 -600 -600 -600
5. Red. antal rehab.terapeuter -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
6. Centr.af sygeplejedepot -850 -850 -850 -850
7. Lukke mindre plejecenter 0 0 -1.700 -1.700
8. Reducere fritvalgspulje (incl.nedjust) -2.950 -2.950 -2.950 -2.950
9. Reducere pulje tyngdetilpasn. -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Hjælpemidler:

10. Just.service, indkøbsaft., hjemt. -1.050 -1.050 -1.050 -1.050

Harmonisering:

11. Samme service på mad -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
12. Harm.lønbudget selvejende 0 0 -750 -750

Ophør tilskud:

13. Ophør tilskud Det Gode Madhus -750 -750 -750 -750

Omprioritering:

14. Ompriort.af værdighedsmidler -200 -1.200 -1.200 -1.200
15. Nedjust.grundnorm.plejecentre -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
16. Overførte midler fra 2018 pulje -3.650
17. Overførte midler fra 2017og18 -2.450

I alt -20.150 -20.150 -20.150 -20.150

+ = udgift, - = indtægt 
 
 
1: Nedlægge en sektion i hjemmeplejen – reducere med en lederstilling og en 
planlæggerstilling 
 
Kort resumé: 
Der er i dag 8 dagvagt sektioner i hjemmeplejen. Der foreslås at reducere med en 
dagvagtsektion på tværs af hjemmeplejen, så der fremadrettet er 7 dagvagtsektioner. 
 
Sagsfremstilling:  
Som følge af øget brug af rehabilitering i hjemmeplejen samt godkendelse af privat 
leverandør af personlig pleje, er der færre borgere i hjemmeplejen, hvilket giver 
mulighed for at opnå stordriftsfordele i den kommunale hjemmepleje via sammenlægning 
af sektioner.  
 
Der foreslås at reducere fra 8 dagvagtsektioner til 7 dagvagtsektioner i hjemmeplejen 
ved at lægge 2 dagvagtsektioner sammen og tilpasse øvrige dagvagtsektioner 
størrelsesmæssigt, ved at justere på 2 hjemmeplejeområders grænser. En 
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sammenlægning, vil betyde følgende besparelse på løn: 
 
Forventet effekt: 
Sektionsleder 550.000 kr. pr. år 
Planlægger    350.000 kr. pr. år 
I alt    900.000 kr. pr. år 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -900 -900 -900 -900

I alt -900 -900 -900 -900

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen påvirkning 
 
Påvirkning af andre områder:  
Umiddelbart vurderes ingen effektivisering på lokaler – da en større sektion i 
Hjemmepleje Vest’s lokaler på Fåborgvej forventes at kræve sammenlægning af 2 
mindre vagtlokaler. Det kræver ikke ombygning da der er skydedøre imellem 
vagtlokalerne. 
 
Et antal borgere vil blive tilknyttet en ny sektion 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Reduktion med 1 sektionsleder og 1 planlægger.  
 
Reduktionen vil medføre, at en antal medarbejdere får nye sektionsledere og nye 
kollegaer 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 2,0 2,0 2,0 2,0
Lønudgift i 1.000 kr. -900 -900 -900 -900

 
 
Tids- og handleplan: 
Der vil være en opsigelsesperiode for både sektionsleder og planlægger.  
 
Aktuelt er der en vakant sektionslederstilling i hjemmeplejen 
 
 
2: Hverdagsrehabilitering samles til en sektion. Reducere med en lederstilling 
 
Kort resumé: 
Der er i Svendborg Kommunes hjemmepleje 2 hverdagsrehabiliteringssektioner, en i 
henholdsvis hjemmepleje Øst og hjemmepleje Vest. Der foreslås at de 2 sektioner 
sammenlægges, så der spares en sektionslederstilling.  
 
Sagsfremstilling:  
Hvert år henvender ca. 1.000 nye borgere sig i forhold til at få hjemmehjælp. Disse 
borgere skal tilbydes hjemmetræning i hverdagsrehabiliteringssektionerne, hvor det 
afklares hvorvidt borgeren kan trænes til at klare sig selv, eller fremadrettet skal have 
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hjemmehjælp. Disse forløb er ressourcekrævende set i forhold til mere traditionel 
hjemmepleje, og kræver meget ledelsesmæssig fokus og planlægning. 
 
Hver hverdagsrehabiliteringssektion består af 1 sektionsleder og 8-10 medarbejdere. Der 
er stort flow af borgere ud og ind af disse sektioner, hvilket kræver megen planlægning. 
Planlæggerne skal selv opdatere ydelser og køresedler i IT-systemet – og der vurderes 
ikke at kunne effektiviseres med en planlægger stilling i denne forbindelse. 
 
Sektionslederne i hverdagsrehabiliteringssektionerne er samtidig tovholdere i forhold til 
at sikre rehabilitering i hele hjemmeplejen. Denne funktion vil hverdagsrehabiliterings 
sektionslederne efter sammenlægningen ikke længere kunne varetage. Dette skal ses i 
sammenhæng med, at Ældreområdet har arbejdet med rehabilitering siden 2011, og har 
haft som velfærdsstrategi siden 2015, så det er ved at være indarbejdet som praksis. 
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -550 -550 -550 -550

I alt -550 -550 -550 -550

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen påvirkning af serviceniveau. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Rehabiliteringssektionerne vil kommer længere væk fra en del af organisationen, og 
relationen vil ændre sig. Dette kan have betydning i forhold til at sikre rehabilitering i 
hele hjemmeplejen.  
 
Afhængig af den fysiske placering af sektionen, må det antages at der vil være en øget 
udgift til kørsel. Alle medarbejdere i sektionen benytter egen bil. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 1,0 1,0 1,0 1,0
Lønudgift i 1.000 kr. -550 -550 -550 -550  
 
Reduktion af 1 sektionsleder vil medføre at 8-10 medarbejdere vil få ny sektionsleder, 
nye kollegaer og ny områdeledelse. 
 
Tids- og handleplan: 
Der vil være en opsigelsesperiode for sektionslederen. 
 
 
3: Oplægge klinisk vejledning for elever og studerende. Reducere med en 
uddannelseskonsulentstilling (fra 2 til 1) 
 
Kort resumé: 
Det foreslås at reducere antallet af uddannelseskonsulenter på ældreområdet fra 2 til 1, 
svarende til en årlig besparelse på kr. 450.000. Ældreområdet har i gennemsnit ca. 100 
elever og studerende pr. år 
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Sagsfremstilling:  
Der er aktuelt ansat 2 uddannelseskonsulenter på ældreområdet der er ansvarlige for 
den overordnede koordinering og pædagogiske tilrettelæggelse af praktikforløb i social- 
og sundhedsuddannelserne samt sygeplejerskeuddannelsen. Herunder hører 
udarbejdelse af kontraktansættelser, fordeling af praktikpladser, overordnede 
introduktion til elever og studerende i ældreplejen, sparring med sektionsledere og 
vejledere, koordinering og formidling af nye bekendtgørelser og studieordninger, samt 
øvrigt lovstof på området – og medansvarlig for at sikre optimalt samarbejde med 
interne og eksterne samarbejdspartnere. 
 
På grund af ændret dimensionering af SOSU-uddannelserne har der i de seneste år været 
et betydeligt fald i antallet af SOSU-hjælpere i praktik. Samtidig er antallet af SOSU-
assistenter i praktik steget. Ændringen i antallet af praktikanter har alt i alt medført en 
reduktion af opgaver for uddannelseskonsulenterne.  
 
Samtidig har ledelsen på ældreområdet vedtaget forslag om omlægning af 
organiseringen af de kliniske vejledere for sygeplejen – hvorfor en del af de 
administrative opgaver i denne forbindelse flyttes fra uddannelseskonsulenterne til de 
koordinerende kliniske vejledere på ældreområdet. 
Det foreslås derfor, at antallet af uddannelseskonsulenter reduceres til 1 fuldtidsstilling. 
 
Forventet effekt: 
Reduktion af antallet af uddannelseskonsulenter fra 2 til 1 – fra to stillinger på 
henholdsvis 37 timer, ved nedlæggelse af 28 timers stilling.  
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -450 -450 -450 -450

I alt -450 -450 -450 -450

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Reduktionen vil ikke påvirke serviceniveauet for borgerne. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Organiseringen af Sektionsledere og praktikvejledere vil kunne forvente mindre 
konsulentbistand i forbindelse med praktikvejledning 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Reduktion af 1 medarbejder (0,75 årsværk).  
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,75 0,75 0,75 0,75
Lønudgift i 1.000 kr. -450 -450 -450 -450

 
 
Tids- og handleplan: 
Der vil være en opsigelsesperiode for konsulentstillingen 
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4: Sammenlægge 3 dagcentre for demente borgere, så demensdagcentrene fra 
Ørbækvej og Aldersro flyttes til Demensbyen 
 
Kort resumé: 
Svendborg Kommune har i dag 3 demensdagscentre; ét i Byparken og ét på Aldersro et 
ét i Demensbyen. 
Disse 3 demensdagcentre foreslås organisatorisk sammenlagt og flyttet fysisk til 
Bryghuset, Svendborg Demensby. Besparelsen ligger i stordriftsfordelen ved at samle 
dagcenteraktiviteter for demente et sted. Samtidig får alle dagcentergæsterne glæde af 
faciliteterne i demensbyen ude og inde 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune har i dag 3 demensdagcentre placeret på henholdsvis Aldersro og 
Byparken (Ørbækvej) og 1 i Demensbyen.  
 
Disse demensdagcentre er tilbud til hjemmeboende demente og deres pårørende, som 
har behov for særlig støtte i dagtimerne. Demensdagcentrene på Aldersro og i Byparken 
bemandes i dag med 2 medarbejdere hvert sted. Hvert demensdagcenter har op til 8 
gæster dagligt.  
 
Ved at flytte aktiviteterne til Demensbyen, vil der være mulighed for at udnytte en 
stordriftsfordel, samtidig med at alle brugere af demensdagcentrene vil få glæde af de 
gode faciliteter der er i demensbyen, både inde og i demenshaven. 
 
Gæsterne i et demensdagcenter har brug for mindre afgrænsede forhold, hvor aktiviteter 
kan foregå. Forslaget vil kræve en ændret brug af lokalerne på Bryghuset samt en 
mindre ombygning af Bryghusets lokaler, så de lever op til behovet for brugergruppen. 
Primært vil træningslokalet skulle nedlægges i sin nuværende form, og opdeles i to 
adskilte fleksible aktivitetsrum, hvor borgerne kan lave aktiviteter i mindre grupper.  
 
Træning for demente foregår meget sjældent på store hold, og typisk 1 til 1. Der 
afsættes et mindre beløb til denne ombygning. De øvrige eksterne træningsaktiviteter, 
som ikke længere kan forgå på Bryghuset, vil fremover kunne gennemføres på andre 
kommunale træningscentre 
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -600 -600 -600 -600
Implementeringsudgift 200 0 0 0

I alt -400 -600 -600 -600

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Umiddelbart vil forslaget ikke medføre en serviceforringelse for borgerne. Der skal findes 
en god løsning på træningsfaciliteter, således at borgerne fortsat kan modtage en 
relevant træning. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Lokalerne på Aldersro og i Byparken fraflyttes. Der vil være en huslejebesparelse 
forbundet med fraflytningen fra Byparken. Demensdagcentret på Aldersro er en del af 
det almindelige dagcenter, og frigørelsen af lokalet vil ikke medføre økonomisk effekt. 
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Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 1,7 1,7 1,7 1,7
Lønudgift i 1.000 kr. -600 -600 -600 -600  
 
Tids- og handleplan: 
Der vil blive tale om nedlæggelse af 2 deltids stillinger. Der vil være en opsigelsesperiode 
medarbejderne. 
 
 
5: Reducere antallet af rehabiliteringsterapeuter fra 8 til 5 og samle dem i et team 
i Myndighedsafdelingen 
 
Kort resumé: 
Svendborg Kommune har i dag 8 rehabiliteringsterapeuter fordelt på ældreområdet. Det 
foreslås at samle ledelsen og organiseringen af rehabiliteringsterapeuterne og samtidig 
reducere fra 8 til 5 stillinger, svarende til en årlig besparelse på kr. 1.400.000. 
 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med rehabilteringsprojektet ”Nye veje til aktivt liv” blev der ansat  

- 2 rehabiliteringsterapeuter til de to hverdagsrehabiliteringssektioner 
- 2 rehabiliteringsterapeuter tilknyttet de øvrige hjemmeplejesektioner samt 
- 4 rehabiliteringsterapeuter tilknyttet plejecentrene.  

 
Rehabiliteringsterapeuternes opgaver er at tilbyde borgerne målrettede 
rehabiliteringsforløb med henblik på vurdering og evaluering af borgerens muligheder for 
aktivitet og selvhjulpenhed. Dette gøres i tæt samarbejde med borgerne og det øvrige 
personale, med særligt fokus på tværfaglighed. Desuden medvirker terapeuterne i høj 
grad til samtidig med den fortsatte implementering og fastholdelse af 
rehabiliteringsstrategien på ældreområdet. 
 
Erfaringer fra rehabiliteringsprojektet viser, at det specielt nye borgere og borgere med 
pludseligt funktionsnedsættelse er potentiale ift (øget) selvhjulpenhed. 
Rehabiliteringsprojektet er ved at være en integreret del af daglig drift, og 
medarbejderne på ældreområdet arbejder rehabiliterende 
 
Det foreslås, at antallet af rehabiliteringsterapeuter reduceres fra 8 - 5 
rehabiliteringsterapeuter og samles under én leder i myndighedsafdelingen 
 
Sammenlægningen skaber mulighed for øget fleksibilitet i forhold til borgerforløb og øger 
muligheden for faglig sparring mellem terapeuterne samt for en samlet og fælles 
udvikling af rehabiliteringsstrategien for hele ældreområdet.  
 
Forventet effekt: 
Den foreslåede reduktion af antallet af terapeuter fra 8 til 5 vil reelt betyde afskedigelse 
af 1 terapeut i det der er 2 vakante stillinger– med en besparelse på 3 stillinger svarende 
til en årlig besparelse på kr. 1.400.000 
 
Derudover forventes det, at den foreslåedes omorganisering vil betyde, at 
rehabiliteringsterapeuterne fremfor en fast tilknytning til plejecentrene i højere grad får 
en konsulentfunktion for plejecentrene. 
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1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -1.400 -1.400 -1.400 -1.400

I alt -1.400 -1.400 -1.400 -1.400

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Plejecentrene vil få mindre bistand til gennemførelse af rehabiliteringsarbejdet, da fokus 
vil forventes at være på hverdagsrehabiliterings-sektionerne og i hjemmeplejen, hvor 
rehabiliteringsforløbene har vist sig at have størst effekt for både borgere og budget. 
 
Påvirkning af andre områder:  
- 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
2 vakante stillinger genbesættes ikke og 1 terapeut opsiges. Der vil være en 
opsigelsesperiode for den opsagte rehabiliteringsterapeut. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 3,0 3,0 3,0 3,0
Lønudgift i 1.000 kr. -1.400 -1.400 -1.400 -1.400  
 
Tids- og handleplan: 
Der vil være en opsigelsesperiode ift den medarbejder der skal opsiges. 
 
 
6: Centralisering af sygeplejedepot – egenbetaling på hverdagsting og effektivisering 
af arbejdsgange 
 
Kort resumé: 
Centralisering af de fire sygeplejedepoter i hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, 
Plejecenter Øst og Plejecenter vest samt reduktion i hvad er udleveres til borgerne i form 
af hverdagsting, såsom vaskeklude, doseringsæsker o.l. 
 
Sagsfremstilling:  
Der er aktuelt et sygeplejedepot i hvert af de 4 områder på ældreområdet. Der foreslås 
en centralisering af disse 4 sygeplejedepoter tilknyttet hjælpemiddeldepotet. Ved en 
centralisering, vil der kunne opnås en besparelse, som primært vil stamme fra 
lageroptimering og styring, og fokus på overholdelse af indkøbsaftaler. Samtidig foreslås 
en opstramning på indkøb af bl.a. vaskeklude, medicinæsker o.l., idet borgerne fremover 
som udgangspunkt forventes at indkøbe disse ting selv. 
 
Organisering 
Det fælles sygeplejedepot får adresse på Abildvej sammen med hjælpemiddeldepotet. 
Samtidig vil der i hver sektion være et mindre ”satellit-depot”. På satellitdepoterne vil der 
typisk være almindelige produkter i et aftalt antal, herunder sonder, katetre, 
sårprodukter til mindre sår m.m. Begge depoter finansieres af konto til sygeplejedepot. 
 
På sygeplejedepotet vil der både være standardsortiment til levering til satellitdepoterne 
samt specielle produkter. Der ansættes en medarbejder på ca. 16-20 timer ugen, som 
refererer til leder af Hjælpemiddelafdelingen. Vedkommende pakker de bestilte 
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sygeplejeartikler til sektionerne. Chauffører, som i forvejen kører hjælpemidler til 
sektionerne, tager sygeplejeartikler med. 
 
Hver sektion bestiller selv handsker, sprit, håndcreme, værnemidler og plasticposer og 
får deres eget budget til dette, som fraregnes nuværende budget til sygeplejedepot. 
 
Forventet effekt: 
Anslåede besparelser ved denne model vil være: 
Mindre transport for sygeplejersker, da de ikke længere skal hente varer på depotet, 
mindre timeforbrug for depotansvarlige i de 4 områder 
 
Lokale sygeplejersker skal bruge tid på at bestille varer til satellitdepoterne.  
 
Reduktion i udgifter til hverdagsting som vaskeklude, medicinæsker o.l 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -850 -850 -850 -850

I alt -850 -850 -850 -850

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Borgeren vil fremadrettet som udgangspunkt selv skulle betale hverdagsting som 
vaskeklude, medicinæsker o.l 
Påvirkning af andre områder:  
Fragtpersonalet på hjælpemiddeldepotet vil fremadrettet også skulle køre med 
depotvarer til områderne. 
 
Hjælpemiddeldepotet skal sikre plads til den nye funktion 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 
Ophør med depotfunktion i de 4 områder – timemæssigt og tillæg. Timerne vil blive 
anvendt i den almindelige normering, eksempelvis ift at minimere afløsning 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Tids- og handleplan: 
Vil kunne effektueres i 2019. 
 
 
7: Lukke mindre plejecenter. Reducere overheads, såsom leder, adm. og nattevagter 
 
Kort resumé: 
Et af de mindre plejecentre lukkes, og plejecenterbeboerne tilbydes ny plejebolig i 
tilknytning til nybygning til et af kommunens øvrige plejecentre. Dette er et 
besparelsesforslag der tager op til 4 år at implementere, inden det får fuld effekt. Den 
økonomiske effekt vil være betinget af hvilket plejecenter der vælges, og hvordan 
tilbygning kan foretages 
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Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune råder i dag over 18 plejecentre, heraf 16 kommunale og 2 
selvejende plejecentre med driftsoverenskomst (Efter lukning af Sandalsparken).  
 
Der foreslås, at der lukkes ét af de små plejecentre, som Svendborg Kommune råder 
over, og at der bygges nye boliger i tilknytning til et af Svendborg Kommunes øvrige 
plejecentre. Formålet er at reducere på overheads og evt optimere boligmasse. 
 
Forslaget vil forudsætte en anlægsbevilling til tilbygning til eksisterende plejecenter. 
 
Såfremt der er borgere, der afviser at fraflytte plejecenter, kan de ikke flyttes mod deres 
vilje, men vil i stedet blive tilbudt hjælp via hjemmeplejen.   
 
Forventet effekt: 
Besparelsen består af overhead udgifter i form af lønudgifter til bl.a. sektionsleder, 
nattevagter, sygeplejerske, pedel og administration. Derudover er der besparelse på 
driften. Herfra skal fratrækkes udgifter til hhv. servicearealer og tomgangshusleje jf. 
ovenstående to juridiske forhold.  
 
Det giver med ét eksempel en samlet årlig netto besparelse på 1,7 mio. kr. fra og med 
2021 til og med 2022. Herefter stiger den forventeligt til 3,2 mio. kr. da der antages at 
de to juridiske forhold vedr. servicearealer og tomgangshusleje, der har økonomiske 
konsekvenser for Svendborg Kommune, ophører.  
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023
Gevinster/besparelser 0 0 -3.200 -3.200 -3.200
Løbende udgifter jf. 
driftsoverenskomst 1.500 1.500 0

I alt 0 0 -1.700 -1.700 -3.200  
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Borgerne vil fremadrettet tilbydes samme serviceniveau som i dag ift pleje. 
Afhængigt at valg af plejecenter vil der blive bedre faciliteter.  
 
Flytningen vil alt andet lige medføre væsentlige gener for de borgere, der aktuelt bor i 
disse boliger. Fremadrettet vil det ikke være en udfording. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Færre driftudgifter – beløb afhængigt af valg af plejecenter 
 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 6,5 6,5
Lønudgift i 1.000 kr. -2.650 -2.650  
 
Der er forventeligt en lønbesparelse på ca. 2,65 mio. kr. om året vedrørende sektionsler, 
nattevagter, sygeplejerske, administration, pedel og evt køkkenpersonaler, hvilket 
omregnet til fuldtidsstillinger svarer til ca. 6,5 personaler.  
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Tids- og handleplan: 
Besparelsen på driften kan ikke kan udmøntes før 2021.  
 
Kommunen betalingsforpligtelsen overfor boligselskabet for servicearealer og for 
tomgang/ledige boliger. Hvor længe de to økonomiske forpligtigelser varer afhænger af 
aftale med boligselskabet og med Landsbyggefonden. I ovenstående beregninger antages 
det, at den økonomiske forpligtelse ophører i 2023. 
 
 
8: Reducere fritvalgspulje (incl. nedjustering ca. 2 mio. kr.) 
 
Kort resumé: 
Fritvalgspuljen finansierer ældreområdets udgifter til hjemmehjælp hos både kommunale 
og private leverandører, samt servicelovens udmøntningsparagraffer ift borgere der får 
udbetalt hjemmehjælp efter diverse §§ ift hjemmehjælpslovgivningen. Puljen foreslås 
reduceret med 2.9 mio 
 
Sagsfremstilling:  
Fritvalgspuljen er i 2018 kr. 127 mio.  incl.  2. mio. tilført i forbindelse med udmøntning 
af puljen til en bedre bemanding. 
 
Øget fokus på mestring og hverdagsrehabilitering, og øget brug af velfærdsteknologi i 
hjemmeplejen, forventes at kunne reducere udgifterne i Fritvalgspuljen på kr. 2.900.000 
årligt efter puljen er opjusteret.  
 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med projektet ”Nye veje til aktivt liv” i 2011 begyndte Ældreområdet i 
Svendborg Kommune at arbejde målrettet med hverdagsrehabilitering.  Pr. 1 januar 
2015 blev det lovpligtigt, at alle borgere tilbydes hverdagsrehabilitering før 
hjemmehjælp, såfremt borgeren vurderes at have et rehabiliteringspotentiale. 
 
Rehabiliteringsforløb tilrettelægges med henblik på bedre trivsel og livskvalitet for 
borgerne gennem øget selvhjulpenhed og dermed mindre afhængighed af traditionel 
hjemmepleje.  
 
Velfærdteknologi kan være en væsentlig faktor i forhold til, at gøre borgeren selvhjulpne. 
 
Eksempler 

• Hvis en borger, der søger om rengøring, således kan gøres selvhjulpen gennem et 
rehabiliteringsforløb fremfor at modtage hjælp til rengøring, vil det betyde en årlig 
besparelse på kr. 7.800 pr. borger.  

 
• Hvis en borger der søger om hjælp til personlig pleje - eksempelvis 2 x 10 

minutter pr. dag -  kan gøres selvhjulpen, spares kr. 43.000 pr. år 
 
Forventet effekt: 
Besparelse på kr. 2.900.000. 
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1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -2.900 -2.900 -2.900 -2.900

I alt -2.900 -2.900 -2.900 -2.900

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Da forslaget skal ske dels gennem en øget fokus på rehabilitering og mestring samt brug 
af eksisterende velfærdsteknologiske løsninger, ændres serviceniveauet. 
 
Påvirkning af andre områder:  
- 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
En besparelse på fritvalgspuljen vil indirekte betyde færre stillinger i hjemmeplejen. 
Reduktionen vil naturligt indgå i den sædvanlige op- og nedjustering af personaletimer, 
der løbende foretages i hjemmeplejen i forbindelse med tilpasning til leverede antal 
timer. Sættes en stilling til kr. 350.000 er der tale om 8.3 stillinger 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 8,3 8,3 8,3 8,3
Lønudgift i 1.000 kr. -2.900 -2.900 -2.900 -2.900  
 
Tids- og handleplan: 
Tidsplanen er en fortsættelse af en udvikling der er fokus på i forvejen, og vil kunne 
effektueres fra 2019 
 
 
9: Reducere pulje til tyngdetilpasning 
 
Kort resumé: 
Pulje til tyngdetilpasning til ekstraordinært plejekrævende plejecenter borgere reduceres 
med 2,0 mio. kr. om året fra og med 2019. 
 
Sagsfremstilling:  
Plejecenterområdet har af grundnormering prioriteret en samlet pulje til at imødegå 
udgifter i forbindelse med ekstraordinært plejekrævende borgere. Det er 
plejecenterborgere, der har brug for pleje og omsorg, der væsentligt overstiger den 
gennemsnitlige normering.  
 
Puljen, kaldet Tyngdetilpasning, har et årligt budget på ca. 12 mio. kr. om året. Det 
foreslås, at puljen reduceres med 2,0 mio. kr. om året. 
 
Reduktionen i Tyngdetilpasningen findes ved en skærpelse af bevillingskravene. Ifølge 
proceduren fremsender sektionslederne en ansøgning til Myndighedsafdelingen i de 
tilfælde, hvor de i længere tid har en ekstraordinært plejekrævende borger. Af 
ansøgningen fremgår problemstillingen og iværksatte tiltag. Det vil fremadrettet stilles 
højere krav for udmøntning af midler fra puljen eller tildeles færre timer.  
 
Forventet effekt: 
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1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

0 0 0 0
I alt -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Der vil bliver tilført færre midler til plejecentrene til håndtering af ekstraordinært 
plejekrævende borgere.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Reduktionen har ingen påvirkning på andre områder.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Da puljen finansierer ekstra timer til plejepersonale, vil reduktionen betyder, at den 
ekstraordinære opgave skal løses indenfor eksisterende normering 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.  
 
Tids- og handleplan: 
Puljen til tyngdetilpasning er en intern pulje, og reduktionen kan således implementeres 
fra og med 2019. 
 
 
10: Reducere ved hjælp af justering i serviceniveau (-400), nye indkøbsaftaler 
og mindreforbrug (-450) og yderligere reduktion på hjemtagelse (-200) 
 
Kort resumé: 
Det foreslås følgende reduktioner på hjælpemiddelområdet,  

• en justering i serviceniveauet på småhjælpemidler under kr. 500 
• indkøbsaftaler medfører en besparelse på kr. 450.000 
• der reduceres yderlige kr. 200.000 på hjemtagelse af ydelser fra fra Center for 

Kommunikation og Velfærdsteknolig 
 
Sagsfremstilling:  
Det foreslås, at der foretages en justering af serviceniveauet på småhjælpemidler, såsom 
f.eks. sengeklodser, greb, albuestokke, rygeforklæder, sengeborde, gribetænger og 
badetaburetter, der koster under 500 kr. pr. styk i frihandel.  
 
Disse hjælpemidler kan købes i almindelig handel eller alternativt lejes for en forholdsvis 
lille udgift. For de resterende hjælpemidler justeres serviceniveauet således, at 
varigheds- samt væsentlighedskriteriet jf. lovgivningen skal være opfyldt. 
 
Ændringen vil foruden indkøbspris betyde sparet kørsel og udgifter til vask og 
lagerhåndtering. 
 
Samtidig vurderes nye indkøbsaftalerne primært inden for kontinensområdet. Yderligere 
opstramning på at handle produkterne på aftalerne samt på brugen af 
standardprodukter. 
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Der foretages yderligere budgetreduktion inden for det specialiserede tale-, høre- og 
mobilitetsområde ifm. hjemtagelse fra CKV, Region Syddanmark. I forbindelse med 
hjemtagelse af tale-, høre- og mobilitetsområdet fra CKV, Region Syddanmark, ses en 
billigere drift af områderne. Serviceniveauet er bibeholdt, men udgiftsniveauet på drift og 
overhead er reduceret. Der er fra 2018 sparet 400.000 kr. på området, men det 
forventes, at der fra 2019 kan spares yderligere 200.000 kr. 
 
Forventet samlet effekt: 
Kr. 1.050,00 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser:
Serviceniveau på hj.midler -400 -400 -400 -400
Indkøbsaftaler -450 -450 -450 -450
Budget CKV -200 -200 -200 -200
I alt -1.050 -1.050 -1.050 -1.050

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Borgernes serviceniveau påvirkes i forhold til selv at skulle indkøbe småhælpemidler 
under kr. 500 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ændringen vil foruden indkøbspris betyde sparet kørsel og udgifter til vask og 
lagerhåndtering. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
Tids- og handleplan: 
Vil kunne implementeres umiddelbart efter beslutning 
 
 
11. Samme serviceniveau på mad på alle kommunens plejecentre. Ophør med 
varm mad produktion på Gudbjerg, Ådalen og Ollerup Plejecenter 
 
Kort resumé: 
Ophør af produktion af varmt mad på de kommunale plejecentre, Ådalen, Gudbjerg og 
Ollerup. Samlet besparelse på 1,0 mio. kr. om året. 
 
Sagsfremstilling:  
Der produceres i dag varm mad til egne borgere på de kommunale plejecentre Ådalen, 
Gudbjerg og Ollerup. Der foreslås, at produktionen af varm mad i de tre plejecentre 
ophører, og produktionen og levering af varm mad overgår til Det Gode Madhus (DGM). 
 
Herefter produceres der alene varmholdt mad i Det Gode Madhus,  og på de selvejende 
institutioner Hesselager og Strandlyst plejecenter.  
 
Der vil fortsat blive bagt kager, brød, lune retter og lignende på de kommunale 
plejecentre, af plejepersonalet i bofællesskaberne.  
 
En øget produktion af varm mad i Det Gode Madhus vil styrke Det Gode Madhus.´s 
rentabilitet og reducere sårbarheden rent personale- og kapacitetsmæssigt. Når 
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produktionen af varm mad samles ét sted, øges effektiviteten, og det blive lettere at 
tilpasse kapaciteten ved ændringer i efterspørgslen. Det vil være med til at holde 
borgerens pris for varmt mad nede.  
 
Desuden vil borgeren opleve øget variationen i antal retter samt muligheden for at 
tilbyde specialmad.  
  
Der vil i lighed med øvrige plejecentre ikke være kost/køkkenfagligt personale ansat på 
selve plejecentrene, men mulighed for sparring i Det Gode Madhus. 
 
Besparelsen består primært af en lønmæssig besparelse og en mindre besparelse på 
driften. Det skyldes dels, at de kommunale køkkener fortsat skal anvendes til den øvrige 
madproduktion, bl.a. morgen- og aftensmad på plejecentrene. Dertil kommer, at der skal 
tilføres budget til primært råvarer og kørsel/levering i DGM.  
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

I alt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Det vil ikke længere blive produceret varmholdt mad på de tre kommunale plejecentre.  
 
Der vil blive øget mulighed for at tilbyde borgerne på plejecentrene specialmad. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Det Gode Madhus vil få en større produktion og dermed stordriftsfordele, der vil kunne 
være med til at holde borgernes betaling for levering af mad nede. 
 
Budgetterne til de varmholdte køkkeners forbrugsafgifter (vand, varme og el) samt 
vedligehold ligger under CETS. Ved lukning af de varmholdte køkkener vil besparelsen på 
disse tilgå CETS. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsen vil primært være i form af lønkroner på plejecentrene. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 3 3 3 3
Lønudgift i 1.000 kr. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000  
 
Tids- og handleplan: 
Der vil være en opsigelsesperiode. 
 
 
12: Harmonisering af lønbudget på selvejende plejecenter Strandlyst til niveau 
med de kommunale. Opsiges med 2 års varsel  
 
Kort resumé: 
Budgetterne på de selvejende plejecentre, Strandlyst og Hesselager, budgetlægges efter 
samme kriterier som de kommunale plejecentre vedrørende løn til pleje- og omsorg.  
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Årligt harmoniseringspotentiale på 750.000 kr. fra og med 2021 på Strandlyst 
plejecenter. 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune har driftsoverenskomst med to selvejende plejecentre, Strandlyst 
og Hesselager - og indgår som en del af Svendborg Kommunes plejeboligtilbud.  
 
Som følge af driftsaftalen tilføres de selvejende plejecentre årligt et fast budget, der skal 
dække deres lønudgifter til pleje af bl.a. borgere, administration og pedeller samt 
driftsbudget til bl.a. fast ejendom, kurser og forsikringer. Budgettet fremskrives hvert år.  
 
Driftsoverenskomsten bevirker, at kommunen ved opsigelse af aftalen med de selvejende 
plejecentre er økonomisk bundet i 2 år i forhold til driften af plejeboligerne på Strandlyst 
og Hesselager. Det kan således først udmøntes driftsmæssig besparelse fra og med 
2021.  
 
I 2018 er Strandlysts løn- og driftsbudget på ca. 19,1 mio. kr. og Hesselagers løn- og 
driftsbudget på ca. 11,2 mio. kr. Til sammenligning tilføres de kommunale plejecentre 
årligt lønbudget til pleje- og omsorg på baggrund af en tildelingsmodel, der bl.a. 
afhænger af plejecentrenes antal plejeboliger, dagcenter, antal timer til sygeplejersker 
og nattevagter etc.  
 
Hvis de selvejende plejecentre, Strandlyst og Hesselager, budgetlægges efter samme 
tildelingskriterier som de kommunale plejecentre vedrørende løn til pleje- og omsorg, 
vurderes der at være et årligt harmoniseringspotentiale på Strandlyst plejecenter på 
750.000 kr. Historisk er dette betinget i flere borgere med psykiske lidelser. 
 
Der vurderes ikke at være noget harmoniseringspotentiale på Hesselager plejecenter, 
dvs. Hesselager er normeringsmæssigt på niveau med de kommunale hvad angår løn til 
plejen.  
 
I beregningen af harmoniseringspotentialet er der taget højde for de selvejendes 
lønudgifter til administration og pedeller, da de selvejende - modsat de kommunale 
plejecentre - selv står for direkte afholdelse af denne type udgifter. Der er ligeledes tilført 
ekstra midler på godt 900.000 kr. til plejen af psykiatriske borgere på Strandlyst 
plejecenter, hvilket er udover den kommunale tildelingsmodel.  
 
Der er i vurderingen af harmoniseringspotentialet alene set på løndelen. Driftsbudgettet 
til bl.a. fast ejendom, kurser og forsikringer er således ikke med i beregningen ift 
harmoniseringen. 
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser 0 0 -750 -750

I alt 0 0 -750 -750

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Forslaget betyder, at lønbudgettet på Strandlyst plejecenter harmoniseres til de 
kommunale plejecentres lønbudgetter, og dermed vil serviceniveauet også tilpasses det 
det kommunale niveau.   
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Påvirkning af andre områder:  
Ingen påvirkning på andre områder.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 2,0 2,0
Lønudgift i 1.000 kr. -750 -750

 
 
Reduktion af Strandlysts driftsbudget med 750.000 kr./året fra og med 2021 må 
formodes at medføre personalereduktioner svarende til ca. 2 medarbejdere.  
 
Tids- og handleplan: 
Det følger af driftsoverenskomsten mellem Svendborg Kommune og Strandlyst 
plejecenter, at besparelsen på driften først kan udmøntes fra og med 2021. 
 
 
13: Ophør af tilskud på 2 kr. pr. hovedret i Det Gode Madhus 
 
Kort resumé: 
Prisen for madservice på ældreområdet fastsættes én gang årligt. I prisen indgår et 
kommunalt tilskud på 2 kr. pr. hovedret. Såfremt dette tilskud fjernes, kan der spares 
750.000 kr. årligt. 
 
Sagsfremstilling:  
Efter bestemmelserne i Lov om Social Service stilles der krav om fastsættelse af priserne 
for madservice på ældreområdet mindst en gang årligt. Prisen for madservice i 2018 er 
beregnet på baggrund af regnskab 2016 for Det Gode Madhus og fremskrevet til 2018-
niveau. Jf. beslutning på Social- og Sundhedsudvalgsmøde d. 30. september 2015 indgår 
der i beregningen et tilskud på 2 kr. pr. hovedret gennem ældremilliarden. Prisen for en 
hovedret i 2018 er beregnet til 47,50 kr. incl. tilskud. Uden tilskud ville hovedrettens pris 
have været 49,50. Den lovgivne maksimumspris for 2018 er 53 kr. pr. hovedret. 
Hvis tilskuddet fjernes, vil der kunne spares 750.000 kr. årligt. 
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -750 -750 -750 -750

I alt -750 -750 -750 -750

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Forringelse af serviceniveau for borgeren ift højere pris 
 
Påvirkning af andre områder:  
Borgeren, der benytter sig af madservice, vil få en stigning i prisen på 2 kr. pr. hovedret 
(og forholdsmæssig prisstigning for øvrige retter). En stigning vil kunne medføre, at 
nogle borgere fravælger at købe mad i Det Gode Madhus. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Der er ingen personalemæssige konsekvenser. 
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14: Omprioritering af værdighedsmidler (forskningsaftale ophører, træning i 
varmtvandsbassin, reduktion i ekstrabevilling til PC-læger) 
 
Kort resumé: 
Omprioritering af projektmidler til understøttelse af værdig ældrepleje under 
ældreområdet svarende til 0,2 mio. kr. i 2019 og stigende til 1,2 mio. kr. fra og med 
2020.   
 
Sagsfremstilling:  
Der blev i finanslov 2016 afsat midler til at understøtte en værdig ældrepleje. For 
Svendborg Kommune betyder det et årligt tilskud på ca. 12,3 mio. kr. til indsatser, der 
styrker udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikken i kommunen. Midlerne 
tilføres som statstilskud til og med 2019, hvorefter midlerne indgår i det generelle 
bloktilskud. 
 
Det foreslås, at 3 af de nuværende 11 indsatser under værdighedspolitikken ophører fra 
2020, hvilket svarer til 1,2 mio. kr. om året. Det drejer sig om indsatserne:  
1) Forskning i effekten af Demensbyen – budget på 650.000 kr./år 
2) Tilskud til træning af ældre borgere i varmtvandsbassin – budget 350.000 kr./år 
3) Plejecenterlæger forventet mindreforbrug på ca. 200.000 kr.  
 
Sidstnævnte indsats vil allerede kunne reduceres fra 2019 med 0,2 mio. kr., da 
ordningen har et mindre omfang end forventet.  Det skal bemærkes, at plejecenterlæger 
finansieres af lov- og cirkulæremidler udover værdighedsmidler.  
  
Omprioriteringen forudsætter, at værdighedsmidlerne tilføres ældreområdet i Svendborg 
Kommune, når de indgå i det generelle bloktilskud fra 2020.  
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -200 -1.200 -1.200 -1.200

I alt -200 -1.200 -1.200 -1.200

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Den ene indsats et forskningsprojekt med en naturlig udløbsdato. For indsatsen vedr. 
plejecenterlæger er der også afsat lov- og cirkulære midler til ordningen, og aktuelt 
bruges de afsatte midler ikke og forventes med nuværende forbrug og flere plejecentre 
ikke at blive brugt 
Ophør af varmtvandsbassin vil opleves som en serviceforringelse for nogle af de 
nuværende brugere. Dog er midlerne for 2016 og 2017 ikke anvendt fuldt ud. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Reduktionen forudsætter en omprioritering af værdighedsmidlerne.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Der er ingen direkte personalemæssige konsekvenser.  
 
Tids- og handleplan: 
Omprioriteringen har først fuld effekt fra 2020, hvor midlerne indgår i det generelle 
bloktilskud.  
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15: Nedjustering af grundnormering plejecentre  
 
Kort resumé: 
Hvert plejecenter får tildelt et beløb pr. pleje/demens/gæstebolig, til ansættelse af 
SOSU-personale i dag- og aftenvagt. Plejecentret forvalter selv hvordan de vil bruge den 
grundnormering. Der foreslås en nedjustering af grundnormeringen på plejecentrene på 
kr. 5.900 pr. bolig, svarende til kr. 4.000.000. 
 
Sagsfremstilling:  
Budgetmodellem på Svendborg Kommunes plejecentre er således, at plejecentrene i 
forhold til lønkroner tildeles overheads + en grundnormering i forhold til ansættelse af 
SOSU-personale i dag- og aftenvagt. Plejecentret forvalter selv hvordan de vil bruge den 
grundnormering. Plejecentrene skal selv justere forbrug over året, i forhold til at 
håndtere udsving i borgere 
 
I 2018 er plejecentrene tildelt 280.400 pr. pleje/demensbolig 
 
Som følge af pulje vedr. bedre bemanding er grundnormeringen på plejecentrene i 2018 
efterfølgende opjusteret med kr. 5.900 pr. bolig, svarende til ca. kr. 4.000.000 
 
Det foreslås at grundnormeringen fra 2019 nedjusteres med kr. 5.900 svarende til ca. kr. 
4.000.000 
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

I alt -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
I det grundnormeringen i 2018 er tilført midler svarende til kr. 4.000.000 vil 
nedjusteringen ikke påvirke på serviceniveauet.  
 
Påvirkning af andre områder:  
 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Der er ingen personalemæssige konsekvenser i forhold til afskedigelser 
 
Tids- og handleplan: 
Omprioriteringen sker fra og med 2019. 
 
 
16 og 17: Overførte midler 
 
Kort resumé: 
I det nogle af forslagene først har fuld effekt fra 2020 og 2021 foreslås at overførte 
midler indgår i besparelserne, dels overførte midler fra 2017 og dels overførte midler fra 
2018. 
 
Forventet effekt: 
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1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser:
16. Overførte midler 2018 
pulje. (incl. Bedre 
bemanding) 3.650
17. Overførte midler fra 
2017 og 2018 (Incl. Bedre 
bemanding 2018) 2.450

I alt 3.650 2.450 0 0

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
I det grundnormeringen i 2018 er tilført midler svarende til kr. 4.000.000 vil 
nedjusteringen ikke påvirke på serviceniveauet.  
 
Påvirkning af andre områder:  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Der er ingen personalemæssige konsekvenser i forhold til afskedigelser 
 
Tids- og handleplan: 
Overførslerne bruges til at udfylde den manglende økonomi i 2018 og 2019. 
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Socialområdet:   
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Ledelse og adm.:

1. Red.ledelse i Socialafd. -350 -350 -350 -350
2. Besparelse adm. konto 6 -400 -850 -850 -850
3. Besparelse adm. botilbud -350 -350 -350 -350
4. Besparelse adm. dagtilbud -350 -350 -350 -350

Strukturelle ændringer:

5. Hjemtagelse tilsyn -100 -100 -100 -100
6. Omlægn.bostøtte til rådg./vejl. -425 -425 -425 -425
7. Tilpasning af støttecentre -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
8. Samdrift af støttecentre -542 -542 -542 -542
9. Reduktion i udgifter til tilsyn -250 -250 -250 -250
10. Lukn.køkk. sociale tilbud -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
11. Servicered.og flytn.På Hjørnet -400 -400 -400 -400
12. Servicered.og reorg. Impuls -1.270 -1.270 -1.270 -1.270
13. Servicered.pæd.indsatser, bo. -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
14. Stenbruddet, reduk.åbningstid -400 -400 -400 -400
15. Lukn.Stenbrud.(1,335 incl.14) -935 -935 -935 -935
16. Lukn. værested Cafe Møllen -470 -470 -470 -470
17. Lukn. Støttec. Fruerlunden -276 -255 -255 -255

Øvrige:

18. Red.køb eksterne leverandører -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
19. Red.bet.interne særforanstalt. -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
20. Ophør tilskud Toldbodhus -165 -165 -165 -165
21. Red. merudgifter (§ 100) -900 -1.000 -1.000 -1.000
22. Revurdering BPA -450 -450 -450 -450
23. Reduktion aflastning § 84 -300 -300 -300 -300
24. Personalmæss.red., Beh.voksen -788 -788 -788 -788
25. Red.psykolog. Beh.unge -233 -233 -233 -233
26. Personalemæss.red. Alkoholb. -140 -140 -140 -140
27. Optimering lejeforhold, misbrug -275 -275 -275 -275
28. Red.service Grønnemose -843 -843 -843 -843
29. Red.bygn.drift Grønnemose -180 -180 -180 -180
30. Nedlægge Casemanager -500 -500 -500 -500
31. Nedlægge udsattesygepl. -515 -515 -515 -515
32. Nedlægge unge-SKP -250 -250 -250 -250

I alt -21.707 -22.236 -22.236 -22.236  
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
1: Reduktion af ledelse i Socialafdelingen. 
 
Kort resumé: 
Socialafdelingen Botilbud er organiseret i seks ledelsesområder. Et af områderne - 
Skovsbovej 111, Skovbrynet og Høje Bøgevej - er organiseret med én leder og to 
afdelingsledere, der refererer til lederen. Ledelsesorganiseringen er fastholdt siden 
hjemtagelse af Skovsbovej 111 fra Region Syddanmark i 2010. 
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Det foreslås, at tilbuddet fremadrettet organiseres med én afdelingsleder og én leder der 
refererer til afdelingslederen. 
  
Sagsfremstilling:  
Botilbuddet Skovsbovej 111 er organiseret med én leder og to afdelingsledere der 
refererer til lederen. Ledelsesorganiseringen er fastholdt siden hjemtagelse af Skovsbovej 
111 fra Region Syddanmark i 2010. 
 
Det foreslås, at ændre ledelsesorganiseringen således at der fremadrettet er én 
afdelingsleder og én leder med reference til afdelingslederen. Forslaget vil medføre en 
besparelse på ca. 480.000 kr. på Skovsbovej. Effekten for Svendborg Kommune er ca. 
350.000 kr. på grund af Skovsbovejs salg af ydelser til andre kommuner.  
 
Besparelsen vil medføre, at de to tilbageværende ledere skal varetage flere 
ledelsesopgaver og have et større ansvar.   
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -350 -350 -350 -350

I alt -350 -350 -350 -350

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Påvirkning i samspillet mellem medarbejdere og ledelse som nævnt ovenfor. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,8 0,8 0,8 0,8
Lønudgift i 1.000 kr. -480 -480 -480 -480

 
 
 
2: Reduktion på administrationen 
 
Kort resumé: 
Det foreslås at reducere administrationens lønbudget på det specialiserede sociale 
område med to stillinger. Den samlede besparelse er på 850.000 kr.  
 
Sagsfremstilling:  
Det foreslås at reducere Socialafdelingens administration med to stillinger. 
Administrationen er samlet på ca. 35 medarbejdere og varetager bl.a. funktioner som 
sagsbehandling af borgersager, bogholderi, analyser og konsultative funktioner.  
 
Besparelsen vil betyde et reduceret serviceniveau enten i form af flere sager pr. 
sagsbehandler eller i form af reduktion i specialviden og konsultativ bistand.  
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Den samlede besparelse er på 850.000 kr. Der er aktuelt igangsat en række 
udviklingsprojekter der gør, at besparelsen først kan implementeres fuldt ud i 2020. 
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -400 -850 -850 -850

I alt -400 -850 -850 -850

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Forslaget vil betyde højere sagstal pr. sagsbehandler og mindre specialviden i 
Socialafdelingen.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Forslaget forventes ikke at påvirke andre områder.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,5 2 2 2
Lønudgift i 1.000 kr. -400 -850 -850 -850  
 
Der reduceres med to årsværk. 
 
 
3: Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen Botilbud 
 
Kort resumé: 
Det foreslås at reducere det samlede omfang af administrative timer i Socialafdelingen 
Botilbud med 37 timer ugentligt. Det vil medføre en besparelse på 350.000 kr. årligt. 
 
Sagsfremstilling:  
Socialafdelingen Botilbud har seks administrative medarbejdere ansat, i alt 178 timer pr. 
uge. Den ene er ansat i fuldt finansieret fleksjob. Der oprettes et administrationsteam, 
der skal varetage alle administrative opgaver i området på tværs af tilbud. De 
administrative medarbejdere vil fortsat have lokal forankring, men vil også løse opgaver 
på tværs af området og vil på udvalgte områder fungere som specialister for hele 
Botilbudsområdet. Besparelsen kan medføre, at enkelte mindre administrative opgaver 
fremadrettet varetages af ledelsen eller øvrige medarbejdere.  
 
Forslaget medfører reduktion af op til 37 timer pr. uge. På grund af fordelingen mellem 
borgere fra Svendborg Kommune og borgere fra andre kommuner, der bor på tilbuddene, 
får besparelsen ikke fuld gennemslag i Svendborg Kommunes budget. Den samlede 
besparelse på botilbuddene beløber sig til ca. 400.000 kr. og besparelsen for Svendborg 
Kommune er ca. 350.000 kr. årligt.   
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -350 -350 -350 -350

I alt -350 -350 -350 -350

+ = udgift, - = indtægt 
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Påvirkning af serviceniveau:   
Der er ikke umiddelbare borgernær påvirkning af serviceniveau, men idet forslaget vil 
reducere omfanget af administrative medarbejderes fysiske tilstedeværelse på de enkelte 
tilbud, vil det kunne opleves som en forringelse, idet tilgængeligheden reduceres. 
 
Det kan være, at det over tid viser sig, at støtte til administration af borgeres økonomi 
ikke kan varetages i samme omfang og må overgå til pårørende, værger mv. 
 
Påvirkning af andre områder:  
- 
 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 1,0 1,0 1,0 1,0
Lønudgift i 1.000 kr. -400 -400 -400 -400

 
 
 
4: Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen 
 
Kort resumé: 
Det foreslås at reducere det samlede omfang af administrative timer i Socialafdelingen 
Dagtilbud med 32 timer ugentligt. Det vil medføre en besparelse på ca. 350.000 kr. 
årligt. 
 
Sagsfremstilling:  
Socialafdelingen Dagtilbud har otte administrative medarbejdere ansat heraf fem på 
deltid. I alt 247 timer pr. uge. Det foreslås at reducere det samlede antal timer med 32 
timer. Fremover vil administrative medarbejdere fortsat have lokal forankring i de 
enkelte tilbud, men vil i langt højere grad også skulle løse arbejdsopgaver på tværs af 
tilbud på dagområdet.  
 
Der vil i de enkelte tilbud tillige være behov for en skarp prioritering af hvilke 
arbejdsopgaver, der fremover skal løses af administrative medarbejdere. Dette vil ske i 
en lokal dialog på de enkelte tilbud mellem administrative medarbejdere og 
afdelingsledere.  
 
Der vil blive arbejdet med muligheder for effektivisering af eksisterende arbejdsgange og 
opgaver, tilpasning af opgaveporteføljen samt tværgående opgaveløsning på dagområdet 
for at løfte de nødvendige administrative opgaver efter en reduktion.    
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -350 -350 -350 -350

I alt -350 -350 -350 -350

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Kan bl.a. betyde reduceret mulighed for kontakt med tilbuddene for borgere og 
omverden.   
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Påvirkning af andre områder:  
- 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Der reduceres med 1 stilling på 32 timer pr. uge. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,9 0,9 0,9 0,9
Lønudgift i 1.000 kr. -350 -350 -350 -350

 
 
5: Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og 
samværstilbud jf. serviceloven. 
 
Kort resumé: 
Det foreslås, at det eksterne driftsorienterede tilsyn med kommunens beskyttede 
beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud fremadrettet varetages af 
udvalgte medarbejdere i Socialafdelingen for at reducere de nuværende udgifter til 
varetagelse af tilsynsopgaven. 
 
Sagsfremstilling:  
I henhold til retssikkerhedslovens § 16 skal kommunen føre tilsyn med, hvordan de 
kommunale opgaver løses. Efter servicelovens § 148a skal kommunen føre 
driftsorienteret tilsyn med egne tilbud, som ikke er omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn. 
Nærværende spareforslag omfatter således ikke kommunens botilbud eller 
behandlingstilbud, som fortsat vil være omfattet af Socialtilsyns Syds tilsyn.  
 
Beskyttet beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud er ikke omfattet af lov 
om socialtilsyn. Det driftsorienterede tilsyn omfatter tilsyn med tilbuddenes personale, 
faglighed, bygninger og økonomi.  
 
Social og Sundhedsudvalget har udliciteret opgaven til Deloitte Danmark, som på vegne 
af Svendborg Kommune varetager tilsyn med kommunens beskyttet beskæftigelsestilbud 
samt aktivitets- og samværstilbud. Deloitte fører tilsyn med i alt 6 tilbud.   
 
Det foreslås, at det driftsorienteret tilsyn fremadrettet udføres internt af en udvalgt 
medarbejdergruppe ansat i Socialafdelingen.  
 
Konsekvensen ved denne besparelse er, at det ikke længere er en uvildig enhed der fører 
tilsyn med kommunens opgavevaretagelse.  
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -100 -100 -100 -100

I alt -100 -100 -100 -100

+ = udgift, - = indtægt 
 
Besparelsen udgøres af hele honoraret til Deloitte. Den fremtidige opgaveløsning holdes 
inden for rammen.  
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Påvirkning af serviceniveau:   
Serviceniveauet på de tilbud, der er omfattet af tilsynet, vil ikke blive påvirket af 
forslaget.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Forslaget påvirker ikke andre områder. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
- 
 
Tids- og handleplan: 
Implementeringen af tiltaget fordrer ikke en tids- og handleplan. 
 
 
6: Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning 
 
Kort resumé: 
Der etableres en ny opsøgende, rådgivende og vejledende funktion efter servicelovens § 
12, som muliggør en tilpasning af henholdsvis anvendelsen af støtte- og kontaktperson 
ressourcer og ressourcer til socialpædagogisk støtte.  
 
Sagsfremstilling:  
Det foreslås, at etablere en opsøgende fleksibelt og behovsbestemt rådgivnings- og 
vejledningsfunktion efter servicelovens § 12. Tilbuddet målrettes primært borgere inden 
for socialpsykiatrien og udsatteområdet.  
 
Det er administrationens vurdering, at en del borgere der i dag modtager 
socialpædagogisk støtte (serviceloven § 85) eller støtte fra en støtte- og kontaktperson 
(serviceloven § 99) i større udstrækning ville kunne profitere af et uvisiteret opsøgende, 
rådgivende og vejledende tilbud, hvor støtten hurtigere kan tilpasses den enkeltes behov 
og hvor det administrative opgaver reduceres. Det er dette tilbud der forslås etableret.  
 
Den nye vejledningsfunktion vil blive målrettet borgere der ikke ønsker, at arbejde med 
plan og mål for deres sociale indsats, men som har behov for støtte og vejledning i 
perioder i livet. Den opsøgende og lette adgang til tilbuddet vil medføre mulighed for 
bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer og muliggør afvikling af en del administrative 
opgaver. Gennemføres forslaget vil én af kommunens nuværende støtte- og 
kontaktpersoner på psykiatriområdet fremadrettet varetage den opsøgende, rådgivende 
og vejledende funktion. De nye muligheder tilbuddet giver, muliggør gennemførelse af en 
besparelse på kommunens § 85 område svarende til én fuldtidsstilling, uden at det 
påvirker serviceniveauet for den enkelte borger.  
 
Forslaget medfører, at der skal træffes nye myndighedsafgørelser efter individuelle 
vurderinger i forhold til at bringe de nuværende § 85 ydelser til ophør. Borgerne vil have 
ankemulighed i forhold til de nye afgørelser. 
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -425 -425 -425 -425

I alt -425 -425 -425 -425

+ = udgift, - = indtægt 
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Påvirkning af serviceniveau:   
Forslaget forventes ikke at påvirke serviceniveauet for den enkelte borger. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Forslaget forventes ikke at påvirke andre områder.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 1,0 1,0 1,0 1,0
Lønudgift i 1.000 kr. -425 -425 -425 -425

 
 
 
7: Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen Botilbud 
 
Kort resumé: 
Det foreslås, at der gennemføres tilpasninger på kommunens støttecenterområder. Der 
foreslås to forskellige tilpasninger. Forslagene er ikke gensidige afhængige og kan vælges 
til eller fra, uden det har betydning for gennemførelse af det andet forslag.  
Det foreslås, at: 
 

A) afvikle støttecenter Kløvermarksvej pga. lav belægning, 
B) sammenlægge Solsikkevej og Lyøvej pga. vigende belægning.  

  
Med ovenstående tilpasninger afvikles to fuldtidsstillinger, der reduceres i vikarbudgetter 
og budgetter til øvrig drift. Det samlede udbud af boliger reduceres med 6 pladser. Den 
samlede besparelse beløber sig til 1.050 mio. kr. årligt for Svendborg Kommune. 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune driver en række støttecentre med varierende antal pladser. De er 
opdelt i to målgrupper: handicap og socialpsykiatri. Svendborg Kommune har i alt 136 
pladser heraf køber Svendborg Kommune aktuelt selv 90 pladser. For enkelte af 
støttecentrene har det vist sig vanskeligt at besætte ledige pladser af forskellige årsager. 
 
 Det skyldes for eksempel: 

• effekt af rehabiliteringsstrategien Fælles Afsæt, der fremmer brugen af mindre 
indgribende indsatser 

• fjerdedelsboliger, så Socialafdelingen mister boligen ved ledighed 
• mindre efterspørgsel efter boliger efter Almenboligloven og større efterspørgsel 

efter boliger efter Serviceloven 
• større efterspørgsel efter indsatser som støttecentre traditionelt ikke leverer, bl.a. 

døgndækning 
 
Det øger driftsusikkerheden pga.: 

• Vedvarende antal ledige pladser 
• Udfordringer med at matche ledige pladser med målgruppens ønsker 
• Manglende mulighed for at bevare boliger  
• Høje tomgangsudgifter 
• Faldende indtægt 

 
Det giver driftsmæssige udfordringer, som ønskes løst gennem følgende to tilpasninger. 
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Forslag A – Afvikling af støttecenter Kløvermarksvej  
Kløvermarksvej er beliggende i Ollerup og er normeret til seks pladser og der er et 
fælleshus i tilknytning til boligerne. Aktuelt benyttes kun tre af de seks pladser i 
tilbuddet. Der har i en årrække ikke været tilflytning til støttecentret og støttecenteret er 
ikke økonomisk bæredygtigt. 
 
Tilbuddet foreslås afviklet som støttecenter. Beboerne vil blive visiteret til individuel 
støtte i egen bolig, på samme niveau som de modtager i dag. Beboerne vil modtage 
støtte fra personalet på støttecenter Kærvej.  
 
Fælleshuset på Kløvermarksvej lukkes og lejemålet opsiges. Det vil betyde, at 
personaleunderstøttede gruppeaktiviteter i fælleshuset ophører. Borgerne vil i stedet for 
være henvist til at benytte kommunens øvrige aktivitets- og samværstilbuddet for at 
skabe og fastholde sociale kontakter, netværk og gruppeaktiviteter eller benytte tilbud i 
civilsamfundet i øvrigt. Det bemærkes, at der i dag er få fællesaktiviteter i tilbuddet.  
 
Vedtages forslaget betyder det, at der reduceres med en medarbejder ligesom, at 
vikarbudgettet og budgettet til øvrig drift reduceres. Forslaget medfører en besparelse på 
i alt 450.000 kr. årligt. 
 
Forslag B – Sammenlægning af Solsikkevej og Lyøvej 
Solsikkevej er beliggende i Svendborg og er normeret til 11 pladser. Boligerne er 
såkaldte fjerdelsboliger, som Svendborg Kommune får stillet til rådighed af den almene 
boligorganisation. Aktuelt benyttes 8 af de 11 pladser. Der har i en årrække ikke været 
tilflytning til støttecentret og støttecenteret er økonomisk sårbart.  
 
Det foreslås, at støttecentrene på Solsikkevej og Lyøvej sammenlægges, med base på 
Lyøvej. Samtidigt afvikles fællesaktiviteter på Solsikkevej, og samles i stedet for på 
Lyøvej. Der er ca. 2.5 kilometer mellem de to tilbud. 
 
Forslaget medfører, at personalet på Solsikkevej og Lyøvej organiseres samlet. Der 
tilbydes ikke længere personaleunderstøttede aktiviteter i fælleshuset på Solsikkevej, 
men fælleshuset fastholdes til beboernes frie brug. Beboerne vil desuden kunne deltage i 
fællesaktiviteter på Lyøvej.  
 
Vedtages forslaget betyder det, at der reduceres med en medarbejder ligesom, at 
vikarbudgettet og budgettet til øvrig drift reduceres. Forslaget medfører en besparelse på 
i alt 600.000 kr. årligt. 
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser:
Afvikling Kløvermarksvej -450 -450 -450 -450
Sammenlæg.Solsikke-/Lyøvej -600 -600 -600 -600

I alt -1.050 -1.050 -1.050 -1.050

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af andre områder:  
Lukning af fælleshuse – målet er at lukke fælleshuset på Kløvermarksvej, der kun er 
anvendt i begrænset omfang. 
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Ændring af visitation fra støttecentertakst til individuelt indplaceret støtte efter 
Servicelovens § 85 – målet er fortsat at kunne levere den støtte, Svendborg Kommune 
har bestilt, men det vil kunne blive oplevet som en påvirkning af serviceniveau hos 
enkelte beboere. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 2,0 2,0 2,0 2,0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
Forslaget medfører afvikling af 2 årsværk samt vikarer. 
 
 
8: Samdrift af støttecentre  
 
Kort resumé: 
Det foreslås at reducere vikarbudgettet på kommunens støttecentre og i større 
udstrækning samdrifte tilbuddene. Den samlede besparelse vil være 542.000 kr. for 
Svendborg Kommune.  
 
Sagsfremstilling:  
Det foreslås at samdrifte kommunens støttecentre i større udstrækning og reducere det 
samlede vikarbudget med to årsværk. Den samlede besparelse er 800.000 kr., for 
Svendborg Kommune vil besparelsen være 542.000 kr. årligt. 
 
Som udgangspunkt fastholder personalet tilknytning til ét støttecenter og fungerer fortsat 
som faste kontaktpersoner for beboerne, men kan i større udstrækning få opgaver på 
tværs af nuværende organisering og tilbud. Personalet skal løse opgaver på tværs af 
støttecenter for at dække ydertidspunkter i vagtplanen og have tilkaldefunktioner i 
forhold til andre tilbud, så beboerne fortsat har nem adgang til personalet på de 
tidspunkter, de i dag kender til. 
 
Aktiviteterne i støttecentrene og personalets tilstedevær reduceres ligeledes som 
konsekvens af det reducerede vikarbudget. Fremadrettet vil det tilstræbes at borgere 
med stort behov for pleje og omsorg bor på færre tilbud end i dag, for at kunne 
effektivisere på anvendelse af personaleressourcerne.  
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -542 -542 -542 -542

I alt -542 -542 -542 -542

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Målet er gennem samdrift, at sikre en mere effektiv udnyttelse af personaleressourcerne, 
så der kan arbejdes uændret med borgernes handleplaner. Der er ikke være tvivl om, at 
det reducerede personaletilstedevær vil opleves som en mangel for dele af 
beboergruppen, der påvirkes af selv mindre forandringer, og der vil derfor være en 
overgang fra nuværende ramme for ydelsen til fremtidig ramme. 
Ved sygdom ved dækningen påvirkes yderligere end beskrevet. 
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Påvirkning af andre områder:  
Forslaget forventes ikke at påvirke andre områder.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 2,0 2,0 2,0 2,0
Lønudgift i 1.000 kr. -542 -542 -542 -542

 
Forslaget medfører, at vikarbudgettet reduceres med to årsværk. 
 
 
9: Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd ved ændret godkendelse af tilbud  
 
Kort resumé: 
Det foreslås at reducere udgifterne til Socialtilsyn Syd ved at ændre nuværende 
godkendelse af tilbuddene. En ændret godkendelse forventes at medføre en besparelse 
på 250.000 kr. årligt.  
 
Sagsfremstilling:  
Alle botilbuddene i Socialafdelingen er omfattet af lov om socialtilsyn, som blev indført 
pr. 1. januar 2014. Socialtilsynets opgave er at godkende og føre driftsorienterede tilsyn 
med botilbuddene.  
 
I forbindelse med etablering af Socialtilsyn Syd skulle Svendborg Kommune ansøge om, 
hvorvidt botilbuddene skulle godkende som enkeltstående tilbud eller klyngetilbud (samle 
flere botilbud i et større område). Socialafdelingen valgt at ansøge om godkendelse som 
enkeltstående tilbud.  
 
Konsekvensen ved en godkendelse som klyngetilbud er, at såfremt Socialtilsyn Syd ikke 
godkender et botilbud, kan de øvrige botilbud i klyngen heller ikke blive godkendt.  
 
Socialtilsyn Syd har ført driftsorienteret tilsyn med kommunes botilbud i fire år. Det 
driftsorienterede tilsyn omfatter tilsyn med tilbuddenes personale, faglighed, bygninger 
og økonomi. Generelt vurderer Socialtilsyn Syd, at Svendborg Kommunes botilbud er 
velfungerende, og at der er et højt fagligt niveau.  
 
Socialafdelingen har mulighed for at ansøge om regodkendelse af botilbuddene, således 
at botilbuddene godkendes som klyngetilbud. Omkostningerne til regodkendelse 
finansieres indenfor rammen i 2018. Godkendes botilbuddene som klyngetilbud forventes 
det at medføre en årlig besparelse på 250.000 kr. fra 2019 som følge af færre 
tilsynsbesøg pr. botilbud.   
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -250 -250 -250 -250
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -250 -250 -250 -250

+ = udgift, - = indtægt 
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Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Forslaget forventes ikke at påvirke andre områder.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.  
 
 
10: Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud 
 
Kort resumé: 
Det forslås at lukke køkkener på de længerevarende specialiserede botilbud på 
socialområdet. Det kan medføre besparelser på op til 1.800.000 kr. årligt. 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune har i dag ca. 100 borgere med omfattende funktionsnedsættelser 
og heraf omfattende behov for støtte og hjælp, som modtager længerevarende botilbud i 
Svendborg Kommune eller uden for Svendborg Kommune. Som en del af deres tilbud er 
borgerne visiteret til madservice eller madordninger.  
 
På Svendborg Kommunens egne tilbud – Sydbo, Vestereng, Ryttervej og Skovsbovej 111 
– er der selvstændige køkkener og køkkenpersonale der tilbereder alle måltider til 
beboerne.  
 
Kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling hos borgerne til dækning af de 
personaleomkostninger der er forbundet med madproduktion (forarbejdningstillæg). 
Svendborg Kommune opkræver i dag ikke forarbejdningstillæg, men beboerne opkræves 
betaling for indkøb af råvare. Kommunalbestyrelsen kan maksimalt opkræve 3.613 kr. 
hos beboerne for kostordningen. Den maksimale egenbetaling er lovgivningsmæssigt 
fastsat. Til sammenligning opkræves der på Ældreområdet 3.110 kr. pr. måned for fuld 
kostordning.    
 
I dag er brugerbetalingen på Vestereng, Ryttervej og Skovsbovej på i alt 1.376 kr. pr. 
måned og på Sydbo er brugerbetalingen på i alt 1.980 kr. pr. måned.  
 
Administrationen bemærker, at det vil være muligt at implementerer besparelser på 
driften af køkkener ved enten, at lukke de nuværende køkkener eller ved at opkræve et 
forarbejdningstillæg hos beboerne. Begge forslag er yderligere uddybet yderligere i det 
følgende.  
 
Lukning af køkkener 
Såfremt kommunens køkkener på de længerevarende botilbud lukkes kan det spares 
mellem 600.000 og 1.000.000 kr. på driften af kommunens botilbud, afhængigt af om 
forarbejdningstillægget fastsættes til niveauet på ældreområdet eller til det maksimale 
lovgivningsmæssige niveau. Forslaget medfører opsigelse af køkkenpersonale og øget 
brugerbetaling.  
 
Beboerne vil få leveret mad fra en ekstern leverandør – typisk fra Det Gode Madhus – og 
beboernes betaling for kosten vil stige fra de nuværende 1.376-1.980 kr. pr. måned til 
3.110 kr. eller 3.613 kr. pr. måned inklusiv forarbejdningstillæg. Det vil medfører en 
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reduktion i borgernes individuelle rådighedsbeløb på mellem 1.130 kr. og 2.237 kr. pr. 
måned.  
 
Det Gode Madhus producerer og leverer ikke morgenmåltider, så det ville botilbuddet 
forsat skulle producere og levere, ligesom at botilbuddet fortsat skal opvarme, anrette og 
servere maden fra Det Gode Madhus. Køkkenet ville således stadigt skulle anvendes, og 
der skal fortsat være tilknyttet køkkenpersonale på tilbuddet. Der vil være to 
normeringer til at producere morgenmad, varme og anrette maden fra Det Gode Madhus, 
fordelt på de fire botilbud.  
 
Det Gode Madhus kan levere alle former for lægeordineret diæter, kost til småtspisende, 
dysfagikost mm. og vil således kunne imødekomme alle behov for specialkost. Det Gode 
Madhus har desuden et stort udvalg af retter.  
 
Køkkenerne anvendes i dag i det pædagogiske arbejde, bl.a. ved aktiviteter, miljøskifte 
og til sansestimulering. Botilbuddene oplever, at der generelt er stor tilfredshed blandt 
beboerne og pårørende for det nuværende tilbud, hvor køkkenerne er en integreret del af 
tilbuddet.   
 
Opkrævning af forarbejdningstillæg 
Såfremt Svendborg Kommune opkræver forarbejdningstillæg for beboerne på 
længerevarende botilbud, kan der spares mellem 1.400.000 og 1.800.000. kr., afhængigt 
af om forarbejdningstillægget fastsættes til niveauet på ældreområdet eller til det 
maksimale niveau der må opkræves. Forslaget forudsætter, at køkkenproduktionen 
vedbliver på kommunens botilbud.  
 
Forslaget medfører øget brugerbetaling. Beboerne vil fortsat få mad fra botilbuddene og 
deres betaling for kosten vil stige fra de nuværende 1.376-1.980 kr. pr. måned til 3.110-
3.600 kr. pr. måned. 
 
Det vil medføre en reduktion i borgernes individuelle rådighedsbeløb på mellem 1.130 kr. 
og 2.237 kr. pr. måned.  
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -1.800 -1.800 -1.800 -1.800

I alt -1.800 -1.800 -1.800 -1.800

+ = udgift, - = indtægt 
 
Der er i beregningen taget højde for indskrivningsgrad for Svendborg Kommune-borgere 
i de enkelte tilbud. 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Forslagene medfører en øget brugerbetaling og som følge heraf vil beboernes respektive 
rådighedsbeløb være mindre. Såfremt produktionskøkkenerne lukkes kan det opleves 
som en servicereduktion for de nuværende beboere.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Større belastning af beboerens privatøkonomi. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 

Side 34



Budget 2019 Reduktionsforslag drift   

Social- og Sundhedsudvalget 

 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 4,0 4,0 4,0 4,0
Lønudgift i 1.000 kr. -1.800 -1.800 -1.800 -1.800

 
 
Såfremt køkkenerne lukkes vil der blive nedlagt ca. fire årsværk.  
 
Tids- og handleplan: 
Processen indeholder følgende elementer: 

• Beregning af ny model 
• Indregning af ny ordning i takstberegningen 
• Orientering til beboere om ny ordning 
• Visitation af beboerne til ny ordning 

 
 
11: Servicereduktion på værestedet På Hjørnet 
 
Kort resumé: 
Det foreslås at flytte værestedet På Hjørnet til Grønnemoseværkstederne og reducere 
tilbuddets åbningstid og indhold. Forslaget medfører en besparelse på i alt 400.000 kr.   
 
Sagsfremstilling:  
På Hjørnet er Svendborg Kommunes uvisiterede værested for borgere med handicaps. På 
Hjørnet er i løbende kontakt med ca. 60 borgere, hvoraf ca. 25 – 30 anvender tilbuddet 
regelmæssigt. Brugerne er fortrinsvis borgere, der ikke har et andet tilbud i 
Socialafdelingen.  
 
Formålet med På Hjørnet er, i en rehabiliterende ramme, at styrke borgerens 
kompetencer i at leve et så selvstændigt liv som muligt på egne præmisser. 
Der er i 2018 en ugentlig åbningstid på 30 timer fordelt på mandag til torsdag. Tirsdag 
og torsdag er der klubaftener og om fredagen afholdes desuden individuelle- eller 
gruppesamtaler med borgere efter særlig aftale.  
 
Den faste personalenormering består af to vejledere på henholdsvis 37 og 30 timer. 
Herudover er der tilknyttet vikarer til at hjælpe til på klubaftener. På Hjørnets lokaler 
anvendes desuden én aften om ugen af CSV. 
 
Besparelsesforslaget indebærer, at tilbuddet På Hjørnet reduceres betydeligt i omfang og 
indhold, og at tilbuddet flyttes fra sin nuværende placering i eksternt lejemål på 
Vestergade 40 til Grønnemoseværkstederne.  
 
Forslaget indebærer, at der spares en stilling på 37 timer således at På Hjørnet 
efterfølgende skal drives med en personalenormering på 30 timer pr. uge. Da der 
grundet sikkerhedsforhold ikke må foregå alenearbejde medfører forslaget en væsentlig 
reduktion i åbningstiden ligesom der også reduceres i det indholdsmæssige tilbud til 
borgerne. 
 
Den forventede åbningstid vil fremadrettet være på maksimalt 15 timer pr. uge fordelt 
over 2-3 dage. Åbningstiden vil ligge indenfor Grønnemoseværkstedernes normale 
åbningstid, dvs. med lukning kl. 15.30.  
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Tilbuddets indhold vil efter besparelsen bestå af samværstilbud i kombination med 
støttende og vejledende funktioner. Der vil ikke blive tilbudt hjemmebesøg, individuelle 
samtaler eller ledsagelse til offentlige instanser, lægebesøg og lignende. 
 
Den samlede besparelse er på i alt 400.000 kr. årligt. Hertil kommer en besparelse på 
kommunens drift af bygninger.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -400 -400 -400 -400

I alt -400 -400 -400 -400

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Det vurderes, at der er en ganske betydelig sandsynlighed for, at en del af de borgere 
der benytter det nuværende tilbud På Hjørnet, ikke vil benytte tilbuddet under de 
reducerede rammer og med en ny placering på Grønnemoseværkstederne. Det kan 
betyde, at nogle borgeres livssituation gør, at de vil ansøge om individuel bostøtte eller 
et visiteret dagtilbud. Nogle borgere vil sandsynligvis i øget omfang anvende andre tilbud 
i lokalsamfundet, eksempelvis drevet af frivillige foreninger.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Det bemærkes at gennemførsel af forslaget tillige vil indebære en sparet lejeudgift for 
eksternt lejemål, som reducerer CETS udgifter med 278.000 kr. (husleje + øvrig drift). 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget medfører reduktion med én medarbejder 37 t. pr. uge. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 1,0 1,0 1,0 1,0
Lønudgift i 1.000 kr. -400 -400 -400 -400

 
 
 
12: Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt 
servicereduktion i de uvisiterede tilbud 
 
Kort resumé: 
Det foreslås at lukke Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt at reducere 
serviceniveauet i den uvisiterede del af tilbuddet.  Forslaget medfører en årlig besparelse 
på 1.270.000 kr.  
 
Sagsfremstilling:  
Impuls er et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 for borgere med 
psykiske og sociale vanskeligheder. Impuls er både et visiteret (tre driftsteams) og 
uvisiteret tilbud (kursusafdeling og mødested).  
 
Formålet med Impuls er at styrke borgerens kompetencer i at leve et så selvstændigt liv 
som muligt. Tilbuddet har særligt fokus på at bryde isolation ved at styrke borgernes 
sociale kompetencer gennem aktivitet og samvær.  
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For at blive optaget i de tre driftsteams herunder køkkenteam, kontorteam og 
serviceteam kræves en visitation. I januar 2018 var 42 borgere visiteret til ét af disse tre 
driftsteams. Køkkenteamet driver aktuelt en café for brugerne af stedet, som tilbereder 
et måltid hver dag til frokost.  
 
Kursusafdelingen er et uvisiteret tilbud, som tilbyder forskellige kurser og aktiviteter til 
borgerne. I januar 2018 blev kursustilbuddet anvendt af 52 borgere.  
 
Herudover fungerer Impuls også som et uvisiteret mødested, som er åbent mandag, 
onsdag og torsdag fra kl. 15-20 samt søndag fra kl. 10-16. 
 
Eftersom Impuls er et tilbud efter kan-bestemmelsen, er det op til kommunalbestyrelsen 
at fastsætte serviceniveauet i tilbuddet.  
 
På nuværende tidspunkt har Impuls 6 fuldtidsansatte og 2 deltidsansatte.  
 
Det foreslås at lukke Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud (de tre 
driftsteams) samt at reducere serviceniveauet i den uvisiterede del af tilbuddet – 
herunder i kursusafdelingen og mødestedet.   
 
Nedlæggelse af Impuls’ visiterede tilbud betyder, at de tre driftsteams afvikles, og at de 
42 aktuelle brugere vil blive revisiteret og eventuelt få tilbud om andet aktivitets- og 
samværstilbud.  
Impuls’ uvisiterede tilbud vil fortsætte - dog med reducerede åbningstider. Fremover vil 
der kun være åbent til kl. 16 i hverdage, og der vil ikke længere være weekendåbent.   
 
Det vil ikke længere være muligt at tilbyde frokost i caféen hver dag. 
 
Nærværende forslag indebærer nedlæggelse af 3 fuldtidsstillinger, en reduktion i 
deltidstillingen med 10 timer pr. uge fra 30 til 20 timer samt reduktion i vikar- og 
driftsbudgettet. Den samlede besparelse er på 1.270.000 kr.  
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser:
Reduktion 3 stillinger -950 -950 -950 -950
Reduktion medarbejder 10 timer -95 -95 -95 -95
Reduktion vikar og drift -225 -225 -225 -225

I alt -1.270 -1.270 -1.270 -1.270

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau: 
Såfremt reduktionsforslaget gennemføres, skal Impuls som tilbud ændres 
grundlæggende for at blive tilpasset den nye og væsentligt reducerede 
personalesituation. 
Samtlige tilbud til borgerne vil have et markant mindre omfang end aktuelt og 
mulighederne for at træne sociale færdigheder i en tryg ramme vil blive forringet. 
 
Påvirkning af andre områder:  
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Forslaget betyder, at Impuls ikke længere kan forestå vedligehold af den parklignende 
grund eller foretage mindre vedligehold af bygning som følge af nedlæggelse af 
serviceteam.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Nærværende forslag indebærer nedlæggelse af 3 fuldtidsstillinger og en reduktion i 
deltidstillingen med 10 timer pr. uge fra 30 til 20 timer samt reduktion i vikar- og 
driftsbudgettet. Den samlede besparelse er på 1.270.000 kr.  
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 3,3 3,3 3,3 3,3
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
 
13: Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud  
 
Kort resumé: 
Det foreslås, at reducere den pædagogiske støtte på botilbuddene - Vestereng, Sydbo, 
Ryttervej og Skovsbovej 111 - i weekender og på helligdage med 24 timer pr. dag. 
Forslaget medfører en besparelse på i alt 2 mio. kr. pr år. 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune driver fire store længerevarende botilbud – Vestereng, Sydbo, 
Ryttervej og Skovsbovej 111 - til borgere med omfattende støttebehov på det 
specialiserede sociale område. Botilbuddene er døgnbemandede. Svendborg Kommune 
har i alt 130 pladser heraf benytter Svendborg Kommune aktuelt selv de 68 pladser.  
 
Beboerne er karakteriseret ved at have omfattende behov for støtte. Beboerne har i 
varierende omfang behov for pleje og omsorg, pædagogiske støtte og støtte til aktiviteter 
og samvær. Støtten tager udgangspunkt i borgernes individuelle behov og planer. I dag 
tilbydes der pædagogiske indsatser og aktiviteter på tilbuddene både på hverdage og i 
weekender.  
 
Det foreslås, at reducere den pædagogiske indsats med 24 timer dagligt - i weekenderne 
og på helligdage - således at der i weekender og på helligdage ikke planlægges 
pædagogiske indsatser, samvær og aktiviteter. Forslaget betyder, at der primært 
varetages pleje- og omsorgsopgaver i weekenden og på helligdage.  
 
Der er tale om en betydelig serviceforringelse. Forslaget medfører bl.a.: 

• at der ikke laves aktiviteter i tilbuddet eller ture ud af huset som for eksempel 
arrangementer på den Blå Gård, fester, fødselsdage mv. 

• at beboerne ikke vil blive støttet til igangsættende aktiviteter 
• at beboerne ikke kan støttes i besøg hos pårørende 
• at beboerne ikke kan støttes ved besøg af pårørende 
• at beboerne ikke kan støttes i at løse evt. konflikter imellem dem 

 
Forslaget medfører en samlet besparelse på tilbuddene på i alt 2,25 mio. kr. Svendborg 
Kommunes samlede besparelse er 2,0 mio. kr.  
 
Forventet effekt: 
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1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

I alt -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Jf. ovenstående vil der være en tydelig påvirkning af serviceniveauet, fx: 

• færre aktiviteter 
• færre ture ud af huset 
• mindre støtte til at understøtte og udvikle netværk 
• mindre mulighed for at håndtere konflikter, når de opstår 
• primært fokus på pleje- og omsorgsbehov 
• mindre dokumentation af opgaven 

 
 
Påvirkning af andre områder:  
Der er en række påvirkninger, fx: 

• reduceret støtte af arrangementer og aktiviteter arrangeret af andre 
• reduceret pårørendetilfredshed med tilbuddene 
• risiko for lavere medarbejdertrivsel 
• risiko for mere udadreagerende adfærd 
• lavere kvalitet i opfølgningsskemaer til Myndighed 
• gradvis reduktion af det pædagogiske indhold og dermed også faglighed 

 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0 0 0 0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Forslaget medfører, at den samlede normering reduceres med 5-6 stillinger.  
 
 
 
14+15: Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet 
 
Kort resumé: 
Det forslås, at reducere værestedet Stenbruddets åbningstid eller lukke tilbuddet helt. 
Forslaget medfører besparelser på mellem 400.000 kr. og 1.335.000 kr. årligt. 
 
Sagsfremstilling:  
Aktivitets- og samværstilbuddet Stenbruddet er Svendborg Kommunes værestedstilbud 
for socialt udsatte borgere, der også rummer borgere med et aktivt misbrug. Der er ca. 
25 brugere af tilbuddet dagligt. Stenbruddet har en ugentlig åbningstid på 38 timer. Der 
er ansat tre medarbejdere på Stenbruddet – to på 32 timer og én på 30 timer. 
  
Formålet med Stenbruddet er, at styrke borgerens kompetencer i at leve et så 
selvstændigt liv som muligt. Tilbuddet har særligt fokus på at bryde isolation og motivere 
den enkelte borger til at få øje på egne kompetencer og derved skabe lysten til at 
deltage i aktiviteter og samvær for derved at styrke sociale relationer. 
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Stenbruddet samarbejder bl.a. tæt med kommunens støtte- og kontaktpersoner, 
udsattesygeplejerske og § 85 vejledere i forhold til socialt udsatte borgere, Tilbuddet har 
en væsentlig rehabiliterende funktion som uvisiteret tilbud. Tilbuddet er i lovens forstand 
et kan-tilbud. Det betyder, at det er kommunalbestyrelsen selv der fastsætter 
serviceniveauet på stedet. Da det er et kan-tilbud vil det ligeledes være muligt for 
kommunalbestyrelsen at lukke tilbuddet helt.  
 
Der er således udfærdiget to forskellige spareforslag. I forslag 1 reduceres stedets 
bemanding samt åbningstider, og i forslag 2 lukkes tilbuddet helt.  
 
13: Reduceret åbningstid og nedlæggelse af én stilling på 30 timer  
Forslaget vil medføre, at tilbuddet fremadrettes drives af to medarbejdere.  
Reduktionen vil medføre en indskrænkning af den ugentlige åbningstid til max. 28 timer 
pr. uge. Stenbruddet vil med denne reduktion have åbent op til fire dage pr. uge, men vil 
ved supervision, personalemøder, kursus mv. være nødsaget til enten at holde lukket en 
del af dagen eller lade tilbuddet være brugerstyret uden personalets tilstedevær.  
 
Reduktionen vil desuden medføre et stop for de igangværende medarbejderunderstøttede 
motionsaktiviteter i eksterne sportsfaciliteter.  
 
Stenbruddet har i dag et stærkt fokus på at arbejde rehabiliterende med borgerne. I den 
forbindelse er der en særlig indsats for at understøtte en mulig vej tilbage til en 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Konkret støtter Stenbruddet op om borgernes kontakt og 
kommunikation med Jobcentret, Borgerservice mv. for at understøtte de bedst mulige 
forløb. Det vil efter reduktionen ikke være muligt at opretholde denne særlige indsats på 
det nuværende niveau. 
 
Forslaget vil give en samlet besparelse på løn og drift på 400.000 kr. pr. år.   
 
14: Lukning af Stenbruddet 
Som alternativ til en reduktion af åbningstiden kan tilbuddet lukkes helt. Dette vil betyde, 
at Svendborg Kommune ophører med selv at drive et aktivitets- og samværstilbud for 
socialt udsatte borgere, der også rummer borgere med aktivt misbrug. Disse borgere vil 
kunne anvende Kirkens korshærs Varmestue på Dronningsholmsvej eller det 
brugerstyrede værested På Banen på Nordre Havnevej. Den nuværende brugergruppe på 
Stenbruddet er kendetegnet ved, at det er en begrænset del af gruppen, der også 
anvender de to tilbud i dag. 
 
En lukning af Stenbruddet vil give en samlet besparelse på 1.335.000 kr. pr. år.  
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Reduktion, nr. 13 -400 -400 -400 -400
Lukning, nr. 14 (1,335 i alt) -935 -935 -935 -935

I alt, dvs. i alt v. lukning -1.335 -1.335 -1.335 -1.335

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Konsekvensen for målgruppen ved en lukning af Stenbruddet vil være, at der ikke vil 
være et kommunalt tilbud målrettet dem, som arbejder målrettet med træning af sociale 
kompetencer, tilbyder gruppebaserede aktiviteter bl.a. med motion som 
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omdrejningspunkt, tilbyder individuelle støttende vejledningssamtaler, tilbyder 
opsøgende sundhedsydelser samt understøtter rehabilitering i relation til 
arbejdsmarkedstilknytning. 
  
Det må forventes, at en del borgere vil kunne få brug for anden støtte, herunder § 85 
vejledning, da de vil kunne få vanskeligere ved at opretholde et socialt og psykisk 
funktionsniveau, så de kan klare sig uden visiteret støtte.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Ved lukning af Stenbruddet forventes en besparelse på el, vand, varme under CETS på 
ca. 38.000 kr. årligt. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Forslag 1. Én medarbejder opsiges.  
Forslag 2. Tre medarbejdere opsiges.  
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk - reduktion 1,0 1,0 1,0 1,0
Lønudgift - reduktion -400 -400 -400 -400

Årsværk i alt - lukning 3,0 3,0 3,0 3,0
Lønudg.i alt - lukning -1.335 -1.335 -1.335 -1.335  

 
 

 
16: Lukning af Café Møllen 
 
Kort resumé: 
Det foreslås, at lukke værestedet Café Møllen. Det vil medføre en besparelse på 
470.000 kr. årligt fra 2019. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Café Møllen er et aktivitets- og samværstilbud for socialt udsatte borgere med tidligere 
misbrug. Cafe Møllen har én medarbejder, og værestedet er delvist brugerstyret. 
 
Formålet med værestedet er at danne netværk via samvær og aktiviteter. Der er dagligt 
mellem 1 og 13 brugere på værestedet. I gennemsnit er der dagligt 8-10 brugere. 
 
Borgere der i dag anvender Café Møllen vil være henvist til at anvende andre kommunale 
aktivitets- og samværstilbud eller øvrige sociale tilbud i lokalsamfundet. Det vil ligeledes 
være muligt i mindre omfang, at stille kommunalt ejede bygninger til rådighed til de 
nuværende brugeres anvendelse.  
 
Lukning af Café Møllen vil medføre en samlet besparelse på 470.000 kr. årligt i løn og 
driftsudgifter. Forslaget medfører tillige en driftsbesparelse i CETS på 131.000 kr.  
 
Forventet effekt: 
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1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -470 -470 -470 -470

I alt -470 -470 -470 -470

+ = udgift, - = indtægt 
 
Det er de faktiske løn- og driftsudgifter, der ligger til grund for beregningen af 
besparelsen 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Såfremt forslaget gennemføres vil Svendborg Kommune ophøre med at drive et specifikt 
aktivitets- og samværstilbud til socialt udsatte borgere, hvor borgere, der tidligere har 
haft et misbrug, kan komme i et rusmiddelfrit miljø. Det betyder, at borgere med 
tidligere misbrug ikke længere vil have et tilbud målrettet dem, hvor de kan danne og 
fastholde netværk, der i form af gensidig støtte, råd og vejledning kan hjælpe hinanden 
til forsat at holde sig stoffri.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Lukning af Cafe Møllen vil medføre en driftsbesparelse på 131.000 kr. i CETS. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 1,0 1,0 1,0 1,0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
 
Der nedlægges en stilling på 37 t. pr. uge ved en lukning af Café Møllen 
 
 
17: Lukning af støttecenter Fruerlunden 
 
Kort resumé: 
Det foreslås at lukke støttecenter Fruerlunden. Forslaget medfører reduktion af 25 
medarbejdertimer.  
  
Sagsfremstilling:  
Støttecenteret Fruerlunden er oprindeligt normeret til 10 pladser og ligger i boligområdet 
Fruerparken i Svendborg. Målgruppen er borgere med psykiske funktionsnedsættelser.  
 
Støttecenterets fælleshus ejes af Svendborg Kommune. Borgerne bor i egen lejlighed 
efter almenboliglovens § 105. Svendborg Kommune har ikke anvisningsret til boligerne. 
Boligerne indgår i den generelle fjerdedelsordning for almene boliger.  
 
Kommunen har fået tilbudt ca. to boliger om året i Fruerparken. Da der ikke har været 
borgere på venteliste til tilbuddet, har kommunen ikke anvendt de tilbudte boliger. 
Pladsantallet i tilbuddet er derfor løbende blevet nednormeret og er aktuelt normeret til 
fem personer. Tilbuddet har dermed kun 40% af det oprindelige antal pladser og har 
nået et niveau, der driftsmæssigt og fagligt er betydeligt udfordret i forhold til at drive 
tilbuddet bæredygtigt. 
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Forslaget består i en nedlægges af botilbuddet Fruerlunden som §105-tilbud. De 
nuværende beboere revisiteres til individuelt udmålt §85-ydelse i samme niveau som 
hidtil bevilliget. 
 
Udgiften til den individuel § 85-ydelse afholdes indenfor Socialafdelingens samlede 
økonomiske ramme.   
 
Samlet set vil forslaget medføre en besparelse på 276.000 kr. for Svendborg Kommune. 
Dertil kommer provenu ved salg af fælleshuset. 
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -276 -255 -255 -255

I alt -276 -255 -255 -255

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
For beboerne har den foreslåede ændring ingen betydning i forhold til det individuelle 
støtteniveau. I forhold til personaleunderstøttede gruppeaktiviteter som for eksempel 
fællesspisning, vil nedlæggelsen medføre at disse ophører. Aktuelt er gruppeaktiviteterne 
koncentreret om fællesspisning i fælleshuset et par gange om ugen. 
 
Beboernes adgang til det hidtidige fælleshus vil ligeledes ophøre. Borgerne vil i stedet for 
være henvist til at benytte kommunens øvrige aktivitets- og samværstilbuddet for at 
skabe og fastholde sociale kontakter, netværk og gruppeaktiviteter eller benytte tilbud i 
civilsamfundet i øvrigt.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Forslaget vil give mulighed for salg af fælleshuset, hvorved der vil kunne opnås et 
provenu under CETS. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Der reduceres med 25 timer ugentligt. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,7 0,7 0,7 0,7
Lønudgift i 1.000 kr. -255 -255 -255 -255

 
 

 
18: Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører 
 
Kort resumé: 
Socialafdelingen foreslår, at reducere udgifterne til bevillinger af sociale tilbud uden for 
kommunen.    
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune bevilliger botilbudspladser og dagtilbudspladser på det 
specialiserede sociale område hos eksterne udbydere for ca. 100 mio. kr. årligt. Ca. 100 
borgere modtager tilbud uden for Svendborg Kommune. Udgifterne til eksterne 
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bevillinger er stigende. Svendborg Kommune har i det seneste år haft et øget fokus på 
matchning af tilbud og borgere herunder prisfastsættelse og forhandling med tilbuddene.  
 
De første erfaringer fra denne indsats er, at med en fokuseret indsats kan udgifterne til 
eksternt køb reduceres i nogle sager. Udgifterne reduceres primært ved, at reducere 
tilbuddenes tid til administration og sikkerhedsnormering.  
 
Der gennemføres besparelser for 1.6 mio. kr. i 2018 og det forventes, at der kan 
gennemføres besparelser for yderligere 2.5 mio. kr. i 2019. Realisering af besparelsen 
kræver et markant træk på ressourcer i Socialafdelingens Myndighedsafdeling, da det 
forudsættes at samtlige sager gennemgås, udredes og vurderes på ny. Det kan betyde, 
at det vil være nødvendigt at nedprioritere andre opgaver i afdelingen.  
 
Besparelserne for 2019 kan ikke gennemføres uden serviceforringelser ligesom det kan 
forventes, at borgerne påklager eventuelle serviceforringelser til Ankestyrelsen.    

 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

I alt -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Nærværende forslag kan medfører serviceforringelser for enkelte borger. Forslaget 
forsøges gennemført med et minimum af serviceforringelser, som vanskeliggøres af 
borgernes retsstilling.  
 
Påvirkning af andre områder:  
- 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
- 
 
Tids- og handleplan: 
Forslaget gennemføres som led i Socialafdelingen Myndigheds normale tilsyns- og 
opfølgningsforretning. Sagsgennemgangen vil strække sig over to år, og forventes først 
endeligt afsluttet med udgangen af 2019.  
 
 

19: Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud 
 
Kort resumé: 
Det foreslås at reducere antallet af særforanstaltninger og betaling for 
særforanstaltninger på botilbud. Forslaget medfører besparelser for i alt 2.300.000 kr. 
årligt. 
 
Sagsfremstilling:   
Svendborg Kommune har ca. 150 borgere med handicap eller sindslidelser der bor i et 
midlertidigt eller længerevarende botilbud i kommunen. En del af disse borgere har helt 
særlige behov der gør, at der er indgået aftale om etablering af særforanstaltninger med 
tilbuddene. Når der indgås særforanstaltninger med tilbuddene tilføres tilbuddene ekstra 
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ressourcer, i overensstemmelse med Rammeaftalen, der definerer rammerne for 
tilbudsdrift i Region Syddanmark.  
 
Det foreslås, at kommunens botilbud kompenseres i mindre udstrækning, når der indgås 
særforanstaltninger. Det er vurderingen, at der kan spares ca. 2.300.000 kr. ved at 
reducere på antal og omfanget af særforanstaltninger.    
 
En konsekvens ved forslaget er, at de botilbud der i dag har særforanstaltninger vil få 
pålagt ekstra arbejdsopgaver, og det vil generelt påvirke serviceniveauet på de enkelte 
tilbud. Forslaget medfører, at 5-6 stillinger nedlægges samlet set. 
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -2.300 -2.300 -2.300 -2.300

I alt -2.300 -2.300 -2.300 -2.300

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Serviceniveauet vil påvirkes via mindre tid pr. beboer på botilbuddene. Det betyder 
eksempelvis mindre en-til-en tid, færre aktiviteter mm. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Forslaget forventes ikke at påvirke andre områder.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 5,0-6,0 5,0-6,0 5,0-6,0 5,0-6,0
Lønudgift i 1.000 kr. -2.300 -2.300 -2.300 -2.300

 
 
Der reduceres med 5-6 årsværk. 
 
 
20: Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole 
 
Kort resumé: 
Det foreslås, at det årlige driftstilskud til Toldbodhus Skole ophører pr. 1. januar 2019. 
Det vil medføre en besparelse på 165.000 kr. årligt fra 2019. 
 
Sagsfremstilling:  
Toldbodhus Skolens Dagskole blev oprettet i 1993, fordi AOF’s daghøjskole havde svært 
ved at rumme den psykisk sårbare borgergruppe. Daghøjskolen blev oprettet under 
Folkeoplysningsloven. 
 
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. 
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Det foreslås, at det årlige driftstilskud fra Social og Sundhed til Toldbodhus Skole ophører 
pr. 1. januar 2019. Det medfører en besparelse på 165.000 kr. årligt. 
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -165 -165 -165 -165

I alt -165 -165 -165 -165

+ = udgift, - = indtægt 
 
Den forventede økonomiske effekt stemmer overens med budgettet for tilskuddet. 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Der er tale om et generelt tilskud til Toldbodhus Skole. Tilskuddet er ikke forbundet med 
en driftsaftale, hvor Toldbodhus Skolen løser en lovbestemt driftsopgave for 
Socialafdelingen og besparelsen påvirker således ikke det fastsatte kommunale 
serviceniveau. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Forslaget påvirker ikke andre områder. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser beskrives.  
 
Tids- og handleplan: 
Implementering af besparelsesforslaget kræver ikke en tids- og handleplan. Det kan 
effektueres med en besked til Toldbodhus Skole om ophør af tilskuddet. 
 

 
21: Reduceret udgifter til bevillinger af merudgifter (SEL. §100) 
 
Kort resumé: 
Det foreslås at reducere udgifterne til bevilling af merudgifter til voksne borgere. 
Besparelsen foreslås gennemført i et fælles projekt mellem Socialafdelingen og 
Familieafdelingen, hvor der bl.a. fokuseres på det gode overgangsarbejde i mellem de to 
områder.   
 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med overgangsarbejdet fra ung til voksen er aflastning (SEL § 84, stk. 1) 
sammen med merudgifter (SEL §§ 41 og 100) udpeget som to mulige besparelses-
områder. Der er udarbejdet spareforslag på begge områder. 
 
Det foreslås, at der i 2018 og 2019 iværksættes et projekt på tværs af Familieafdelingen 
og Socialafdelingen med henblik på harmonisering af serviceniveauet til dækning af 
nødvendige merudgifter, jf. SEL. § 41 og SEL. § 100. Projektet har dels et fagligt sigte i 
forhold til at sikre lette og smidige overgange mellem børneområdet og voksenområdet, 
og dels et økonomisk sigte i forhold til at reducere de samlede udgifter.  
 
Socialafdelingen har de seneste år reduceret udgifterne til dækning af nødvendige 
merudgifter ved et projektforløb i egen afdeling, hvor der har været tilknyttet en ekstern 
konsulent som faglig sparringspartner.   
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Socialafdelingen har haft rigtigt gode erfaringer med projektet og foreslår, at det 
gentages i forhold til overgangsarbejdet mellem børneområdet og voksenområdet. 
Socialafdelingen vurderer, at der samlet set kan gennemføres besparelser for ca. 1.0 
mio. kr. årligt på Socialafdelingens område. I 2019 vil der være en 
implementeringsudgift på 100.000 kr. til aflønning af ekstern konsulent.   
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Implementeringsudgift 100
Løbende udgifter

I alt -900 -1.000 -1.000 -1.000

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Området er underlagt stramme lovgivningsmæssige krav og regler, og serviceniveauet er 
hovedsageligt fastsat lovgivningsmæssigt. Socialafdelingen praksis lever i dag op til 
Ankestyrelsens praksis for god myndighedsudøvelse på området.  
d 
Dele af de foreslåede besparelserne kan gennemføres ved at fastholde det nuværende 
bevillingsniveau og praksis. Her ud over forventes det, at der fortsat kan gennemføres 
besparelser i mindre omfang på området. Besparelserne vil medfører serviceforringelser 
for den enkelte borger, men vil være inden for det lovgivningsmæssige fastsatte niveau.    
 
Påvirkning af andre områder:  
- 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
- 
 
Tids- og handleplan: 
Projektet vil have en varighed på ét år og vil følge de normale opfølgningstempi i de to 
afdelinger.   
 
 
22: Revurdering af BPA sager  
 
Kort resumé: 
Socialafdelingen vil reducere udgifterne til bevillinger af BPA-ordninger. 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune har et højt udgiftsniveau til bevilling af borgerstyret personlig 
assistance ordninger (BPA). Det er vurderingen, at Svendborg Kommune kan reducere 
udgifterne på området ved en gennemgang og re-visitering af eksisterende bevillinger. 
 
Socialafdelingen kan via tilpasning af eksisterende bevillingsniveau til Ankestyrelsens 
nuværende praksis, og skærpet opmærksomhed på udmåling af rådighedstimer, 
reducere udgifterne til BPA-ordninger med en anslået værdi på 450.000 kr. årligt. 
 
Besparelserne for 2019 kan ikke gennemføres uden serviceforringelser, ligesom det kan 
forventes, at borgerne påklager eventuelle serviceforringelser til Ankestyrelsen.  
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Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -450 -450 -450 -450

I alt -450 -450 -450 -450

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Nærværende forslag kan medføre serviceforringelser ift. eksisterende bevillingsniveau. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
- 
 
Tids- og handleplan: 
Forslaget gennemføres som led i Socialafdelingen Myndigheds normale tilsyns- og 
opfølgningsforretning. Sagsgennemgangen forventes at strække sig over knap to år, og 
forventes afsluttet 31. december 2019.  
 
 

 
23: Reduktion i budgettet til aflastning, jf. servicelovens § 84 
 
Kort resumé: 
Det foreslås at reducere budgettet til bevilling af aflastning efter servicelovens § 84 med 
300.000 kr. årligt.  
 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med overgangsarbejdet fra ung til voksen er aflastning (SEL § 84) sammen 
med merudgifter (SEL §§ 41 og 100) udpeget som to mulige besparelsesområder.  
 
Aflastning efter § 84 tilbydes til ægtefællen/forældrene/nære pårørende, der passer en 
person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet er dels, at aflaste 
ægtefællen/ forældrene/nære pårørende, således at de fortsat kan leve et aktivt liv med 
egne interesser og dels at sikre, at barnet/den unge/borgeren kan blive boende længst 
muligt hjemme hos forældrene/i egen bolig med mindst indgribende indsats.  
 
Socialafdelingen bevilliger i dag i gennemsnit 101 aflastningsdøgn om året. En 
sammenligning med andre kommuner viser, at Svendborg Kommune har et højere 
serviceniveau for aflastning. De undersøgte kommuner har typisk 60-90 aflastningsdøgn 
om året.  
 
Svendborg Kommune har ikke i dag et politisk fastsat serviceniveau for aflastning. 
Ældreområdet, Familieafdelingen og Socialafdelingen har i fællesskab udarbejdet en ny 
administrativ vejledning, hvori der vejledende kan bevilliges op til 90 aflastningsdøgn om 
året. Bevillingsrammen er vejledende, da der altid skal foretages en individuel og konkret 
vurdering.  
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Administrationen har gennemgået eksisterede bevillinger. Med implementering af den 
nye administrative vejledning forventes det, at der kan reducere 300.000 kr. i 
Socialafdelingens budget til aflastning fra 2019 og frem.  
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -300 -300 -300 -300

I alt -300 -300 -300 -300

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
En reduktion i budgettet vil umiddelbart ikke påvirke den enkelte borger, da aflastningen 
gives til pårørende. Reduktionen kan føre til en større belastning af de pårørende, der 
passer den plejekrævende borger i eget hjem, såfremt de bevilliges færre aflastnings-
døgn end i dag.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Forslaget forventes ikke at påvirke andre områder.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget medfører ikke personalemæssige konsekvenser.  
 
 
24: Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg - voksenafdeling 
 
Kort resumé: 
Der foreslås, at reducere det sundhedsfaglige personale med 1 sygeplejerske 37 timer, 1 
SOSU-assistent 32 timer og lægefunktionen med 4 timer pr. uge. Desuden foreslås det, 
at aftenåbent en dag om ugen ophører. Tilsammen vil det medføre en årlig besparelse på 
788.000 kr.  
 
 
Sagsfremstilling:  
I henhold til servicelovens § 101 varetager Behandlingscenter Svendborg – 
Voksenafdeling ambulant rådgivning, udredning og behandling til personer over 25 år 
med stofmisbrug. Målet med den ambulante behandling er stoffrihed samt at skabe eller 
genskab sociale kompetencer i det omfang, det er muligt for den enkelte borger.  
 
Behandlingscentret har generelt tilknyttet flere sundhedsfaglige ressourcer end det 
gennemsnitlige behandlingstilbud på landsplan, da det giver de bedste forudsætninger 
for vedvarende behandlingsresultater. Personalet er tværfagligt sammensat, og der er i 
alt 16 ansatte. Hvert år modtager mellem 250-275 borgere stofmisbrugsbehandling fra 
stedet. 
 
I samarbejde med Behandlingscenter- Ungeafdeling køber behandlingscentret aktuelt 
20,5 lægetimer fra stofmisbrugsbehandlingen i Odense Kommune.  
 
Der er aftenåbent en dag om ugen fra kl. 17.30-20.00 for en gruppe på ca. 8-10 borgere, 
idet de ikke altid har mulighed for at benytte tilbuddet indenfor normal åbningstid 
grundet arbejde.   
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Der foreslås en reduktion i det sundhedsfaglige personale – i form af 1 sygeplejerske 37 
timer, 1 SOSO-assistent 32 timer og lægefunktionen 4 timer pr. uge. Tilsammen giver 
det en årlig besparelse på 718.000 kr. Herudover foreslås ophør af aftenåbent en dag om 
ugen svarende til 70.000 kr. Den samlede besparelse er 788.000 kr. årligt.  
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser:
Sygeplejerske 37 timer -366 -366 -366 -366
SOSU-assistent 32 timer -246 -246 -246 -246
Reduktion i lægefunktion 4 timer -106 -106 -106 -106
Ophør af aftenåbent -70 -70 -70 -70

I alt -788 -788 -788 -788

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau: 
En reduktion i det sundhedsfaglige personale vil betyde, at den sundhedsfaglige indsats 
reduceres væsentligt.  I det daglige vil det svække mulighederne for forebyggelse samt 
opfølgning på sygdomstilstande hos borgerne, som rækker ud over det rent stof-
misbrugsbehandlingsfaglige felt. Helt generelt afvikles de funktioner og tilbud der 
relaterer sig til forebyggelse, tidlig indsats og samarbejde med egen læge mm. 
 
I forhold til de borgere, som er i behandlingstilbuddet harm reduction, vil der ikke 
sygeplejefagligt være tid til at tage sig af ad hoc opgaver i relation til borgerne såsom 
individuel sundhedsfaglig rådgivning og telefonopringninger til egen læge. Desuden vil 
der ikke være mulighed for at fortsætte de nuværende kursustilbud om ernæring, 
sukkersyge og forebyggende aktiviteter.  
 
I forhold til borgere i substitutionsbehandling med mål om stoffrihed vil der ligeledes ske 
en svækkelse af den sundhedsfaglige indsats, hvis SOSU-assistenten reduceres. Under-
visning og forebyggelse vil blive reduceret til det direkte stofmisbrugsrelaterede.  
 
For de borgere, som er i intensiv behandling for misbrug af cannabis, centralstimulerende 
stoffer og alkohol, vil reduktionen medføre, at rådgivning, vejledning, psykoedukation og 
sundhedskurser ikke længere kan tilbydes. Det sundhedsfaglige tilbud vil efter 
reduktionen primært bestå i støtte til antabus og støttemedicinbehandling. 
 
Reduktionen i det lægefaglige tilbud vil svække den lægefaglige opfølgning samt 
reducere muligheden for undersøgelse og henvisning til somatisk eller psykiatrisk 
udredning.  
 
Ved medicinhåndtering er autoriseret sundhedsfagligt personale en nødvendig ressource. 
Hvis forslaget gennemføres, vil det medføre en situation med stor sårbarhed i ferie- og 
sygdomsperioder, da der kun vil være én sundhedsfaglig til at udføre opgaverne.  
 
Det må samlet set forventes, at nogle borgeres sundhedstilstand vil kunne blive 
forværret grundet begrænsede muligheder for en mere forebyggende og opfølgende 
sundhedsindsats som del af behandlingstilbuddet i Voksenafdelingen. 
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I forhold til ophør af aftenåbent er det uvist, om en eller flere af borgere enten vil 
benytte et andet behandlingstilbud med aftenåbent eller droppe ud af behandlingen.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 2 2 2 2
Lønudgift i 1.000 kr. -718 -718 -718 -718

 
 
 
25: Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg – 
Ungeafdelingen  
 
Kort resumé: 
Der foreslås, at reducere psykologfunktionen med 22 timer pr. uge svarende til en årlig 
besparelse på 233.000 kr.  
 
Sagsfremstilling:    
I henhold til servicelovens § 101 varetager Behandlingscenter Svendborg – 
Ungeafdelingen ambulant rådgivning, udredning og behandling til unge i alderen 14-25 
år, som har et forbrug af hash eller andre stoffer. Målet med den ambulante behandling 
er stoffrihed eller at opnå stabilisering, således at den unge i større grad bliver i stand til 
at mestre eget liv uden brug af rusmidler.  
 
Personalet i Ungeafdelingen er tværfagligt sammensat. På nuværende tidspunkt er der 6 
ansatte i form af pædagoger, socialrådgivere, psykolog og sekretær. Herudover har 
Ungeafdelingen en flexjobber på 12 timer pr. uge tilknyttet.  
 
Nærværende forslag indebærer, at psykologfunktionen reduceres med 22 timer – fra 37 
til 15 timer pr. uge. Psykologfunktionens opgave er blandt andet at udrede for psykiske 
vanskeligheder, gennemføre samtaleforløb og forestå henvisninger til den regionale 
behandlingspsykiatri. Der er ikke et lovkrav om, at der skal være en psykologfunktion 
tilknyttet behandlingscentret. 
 
Reduktionen i psykologfunktionen vil medføre en årlig besparelse på 233.000 kr.  
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -233 -233 -233 -233

I alt -233 -233 -233 -233

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau: 
Konsekvensen ved denne reduktion er, at færre unge vil opleve en psykologfaglig 
ekspertise som del af deres behandlingsforløb. Desuden vil der være en risiko for, at 
særligt unge med bagvedliggende psykiske vanskeligheder som f.eks. angst, depression, 
selvskade eller spiseforstyrrelse ikke i samme omfang bliver udredt og dermed heller ikke 
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får tilbudt passende hjælp. Forslaget vil indebære en svækkelse af behandlingstilbuddets 
samlede faglige vidensniveau indenfor stofmisbrugsbehandling af unge. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,6 0,6 0,6 0,6
Lønudgift i 1.000 kr. -233 -233 -233 -233

 
 
 
26: Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen 
 
Kort resumé: 
Der foreslås at reducere behandlerfunktionen 12 timer pr. uge samt den administrative 
funktion med 5 timer pr. uge. Tilsammen vil det medføre en årlig besparelse på 140.000 
kr.  
 
Sagsfremstilling:  
I henhold til sundhedslovens § 141 tilbyder Alkoholbehandlingen ambulant behandling til 
borgere med et alkoholmisbrug. Målet med alkoholbehandlingen er, at borgeren bliver 
afholdende eller reducerer sit alkoholforbrug væsentligt for at opnå en bedre livskvalitet.  
 
Svendborg Kommune har indgået en aftale med Langeland og Ærø Kommune om, at 
Alkoholbehandlingen yder behandling til borgere bosat i disse to kommuner, samt at 
Alkoholbehandlingen driver en satellitfunktion i henholdsvis Rudkøbing og Ærøskøbing.  
  
På nuværende tidspunkt har Alkoholbehandlingen 5 behandlere ansat – heraf er 3 på 37 
timer og 2 er på deltid (herunder 32 timer og 20 timer). Hertil er der en administrativ 
funktion tilknyttet på 32 timer.  
 
Nærværende besparelsesforslag indebærer en reduktion i behandlerfunktionen 12 timer 
pr. uge og den administrative funktion med 5 timer pr. uge svarende til en årlig 
besparelse på 140.000 kr. (105.000 kr. + 35.000 kr.). 
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -140 -140 -140 -140

I alt -140 -140 -140 -140

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau: 
En reduktion i behandlerfunktionen vil betyde, at Alkoholbehandlingen ikke i samme 
omfang som aktuelt kan udvikle behandlingstilbuddet overfor nye grupper, der vanskeligt 
fastholdes i behandling. For at efterleve behandlingsgarantien om igangsættelse af et 
behandlingstilbud indenfor 14 dage, vil reduktionen medføre en nedprioritering af andre 
dele af behandlingen ved periodevis stor søgning til Alkoholbehandlingen. Det skal 
desuden nævnes, at den reducerede bemanding kan medføre ad hoc lukkedage, fx ved 
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sygdomsperioder og lign. Hvad angår den administrative funktion, vil løsningen af de 
administrative opgaver revurderes og tilrettelægges på ny.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,5 0,5 0,5 0,5
Lønudgift i 1.000 kr. -140 -140 -140 -140

 
 
 
27: Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet  
 
Kort resumé: 
Det foreslås, at sammenlægge Behandlingscenter Svendborg-Ungeafdelingen og 
Alkoholbehandlingen samt at genforhandle lejekontrakten for Behandlingscenter 
Svendborg-Voksenafdelingen. Tilsammen forventes det at medføre en årlig besparelse på 
275.000 kr.  
 
Sagsfremstilling:    
Behandlingscenter Svendborg-Ungeafdelingen og Alkoholbehandlingen er i dag placeret i 
to fysiske enheder. Svendborg Kommune overtog lejemålet fra Fyns Amt ved 
kommunalreformen. Der er høje lejeudgifter i de to enheder taget afdelingernes 
medarbejderantal, størrelse og økonomi i betragtning.  
 
Behandlingscenter Svendborg-Voksenafdelingen er placeret i en lejet bygning ligeledes 
på en bindende lejekontrakt overtaget fra Fyns Amt. Lejekontrakten udløber pr. 1. maj 
2019.  
 
Nærværende forslag indebærer dels, at der gennemføres en fysisk sammenlægning af 
Behandlingscenter Svendborg-Ungeafdelingen og Alkoholbehandlingen på en enkelt 
matrikel til en lavere kvadmeterpris. Desuden at der gennemføres en genforhandling af 
lejekontrakten for Behandlingscenter Svendborg-Voksenafdelingen med henblik på at 
opnå et lavere omkostningsniveau på lokaler. Disse to tiltag forventes at medføre en årlig 
besparelse på 275.000 kr.  
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -275 -275 -275 -275

I alt -275 -275 -275 -275

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau: 
Ingen.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
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Ingen. 
 
 
28: Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne  
 
Kort resumé: 
Det foreslås at lukke tilbuddene om fysioterapi, ”daghøjskole” og fritidstilbud på 
Grønnemoseværkstederne og reducere tilbuddets aktivitetsniveau generelt set. Den 
samlede besparelse vil i alt være på 843.000 kr. årligt. 
 
Sagsfremstilling:  
Grønnemoseværkstederne tilbyder beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og 
samværstilbud til borgere med handicap. Der er i alt tilknyttet 160 borgere.  
 
Det foreslås at lukke tilbuddene om fysioterapi, Daghøjskole og fritidstilbud på 
Grønnemoseværkstederne og reducere tilbuddets aktivitetsniveau generelt set. Den 
samlede besparelse vil i alt være på 843.000 kr. årligt. 
 
Ophør af fysioterapi 
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. 
 
Nogle af borgerne modtager vederlagsfri fysioterapi via henvisning fra egen læge. 
Tilbuddet på Grønnemoseværkstederne er et supplement hertil. Såfremt forslaget 
gennemføres, vil borgerne være henvist til vederlagsfri fysioterapi alene. Holdtræningen 
på Grønnemoseværksterne vil ligeledes ophøre. Borgernes samlede tilbud om fysioterapi 
vil alt andet lige blive forringet.  
 
Nedlægning af stillingen vil give en mindre udgift til løn på 350.000 kr. årligt. Svendborg 
Kommunes andel af besparelsen udgør 250.000 kr. årligt fra 2019. 
 

Ophør af ”daghøjskoletilbud” 
Grønnemoseværkstederne har opbygget et ”daghøjskoletilbud” til brugerne, der efter 
brugernes ønsker og interesser tilbyder kurser om bl.a. sund levevis, idræt/bevægelse, 
mestringskurser, job-/arbejdspladsrelaterede kurser mv. som supplerer brugernes øvrige 
tilbud på stedet.  
 
Ved et ophør af daghøjskoleaktiviteter vil borgerne ikke have denne 
undervisningsmulighed for at tilegne sig redskaber, kompetencer og viden tilpasset netop 
dem, som de kan omsætte i eget liv. Alt andet lige vil det kunne forringe mulighederne 
for at borgerne opnår så høj grad af selvstændighed, sundhed og livskvalitet som det 
ellers vil være muligt for dem at opnå.  
 
Brugernes tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud på GVS i 
øvrigt vil være uforandret ved en lukning af daghøjskolen. 
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Ophør af ”daghøjskoleaktiviteter” medfører sparede medarbejderressourcer der i dag 
anvendes til at drive daghøjskolen. Nedlæggelse af Daghøjskolen vil medføre 
nedlæggelse af en fuldtidsstilling og en mindre udgift til løn på 360.000 kr. og 
reducerede midler anvendt til aktiviteter på 25.000 kr. Svendborg kommunes andel den 
samlede besparelse på daghøjskole udgør 278.000 kr. årligt  
 
Ophør af klubtilbud 
Handicapområdet tilbyder to fritidstilbud til borgere på området – henholdsvis klubtilbud 
forankret På Hjørnet og øvrige fritidstilbud. Fritidstilbuddene er alle økonomisk forankret 
på Grønnemoseværkstedernes budget. 
 
Klubtilbuddet på det uvisiterede værested På Hjørnet består i, at der størstedelen af året 
afholdes to ugentlige arrangementer i tidsrummet kl. 17 til 20.30 i forlængelse af På 
Hjørnets ordinære åbningstid med fokus på fællesspisning, socialt samvær og oplæg om 
forskellige temaer. 
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 2018.  
 
Konsekvenserne ved ophør af klubtilbud er, at de borgere, der har benyttet 
tilbuddet, skal finde tilbud og arrangementer andre steder. En del borgere benytter 
allerede tilbud i andet regi. Såfremt dette ikke er muligt vil borgerne ikke have et 
klubtilbud, hvis forslaget gennemføres. 
 
Ophør af klubtilbud vil medføre reduktion i medarbejdertimer og en besparelse på kr. 
54.000 fra 2019. 
 
Ophør af øvrige fritidstilbud 
Øvrige fritidstilbud på handicapområdet består i en række enkeltstående og et 
længerevarende fritidstilbud, som alle borgere med en psykisk funktionsnedsættelse med 
støtte fra Socialafdelingen kan benytte. I 2018 består det længerevarende tilbud af 
bowling 8 gange i løbet af året.  
 
De enkeltstående tilbud har meget forskelligt indhold som deltagelse på Sølundfestivalen, 
diskotek, sangarrangementer, caféarrangementer, wellness, fodboldtur, fisketure, 
mountainbiketure, julefrokost, banko mv. I alt er der planlagt 29 arrangementer i 2018. 
 
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. En del borgere benytter 
allerede tilbud i andet regi. Såfremt dette ikke er muligt vil borgerne ikke have et 
fritidstilbud, hvis forslaget gennemføres. 
 
Ophør af øvrige fritidstilbud vil medføre en besparelse på 54.000 kr. fra 2019 i form af 
reduktion i medarbejdertimer. 
 
Reduktion i aktiviteter grundet reduktion i vikaranvendelse 
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Anvendelse af vikar reduceres til et minimum. Der bruges i dag vikarer i det omfang, der 
afvikles aktiviteter på tværs, som foregår ude af huset, samt ved sygdom, afvikling af 
ferie uden for den faste ferie om sommeren, jul, nytår m.v. 
 
Konsekvensen ved besparelse af vikarudgifter er et ændret serviceniveau i forhold til 
deltagelse i større aktiviteter. Dette vil medføre stop for deltagelse i større aktiviteter 
som f.eks. hockeystævne med forudgående træning, cykelløb (IVDF i Nyborg) med 
forudgående træning, motionsløb (IVDF i Nr. Broby) med forudgående træning og 
svømmestævne i Odense med forudgående træning. Endvidere vil deltagelse i 
Sølundfestivalen og Storebæltsfestivalen ophøre. Reduktionen vil således resultere i 
meget begrænset aktivitet ”ud af huset”. 
  
Herudover vil daglige aktiviteter i afdelingerne på Grønnemoseværkstederne kunne blive 
aflyst eller ændret ved sygdom hos personalet, såfremt der ikke er mulighed for at 
omfordele ressourcer i afdelingerne. 
 
Besparelsen på vikarudgifter udgør 285.000 kr. årligt og Svendborg kommunes andel 
heraf er 205.000 kr. 
 
Forventet effekt: 
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 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -843 -843 -843 -843

I alt -843 -843 -843 -843

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Forslaget medfører et yderst begrænset udbud af fritidsrelaterede aktiviteter i Svendborg 
Kommune. 
 
Påvirkning af andre områder:  
- 
 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 2,0 2,0 2,0 2,0
Lønudgift i 1.000 kr.

 
Der reduceres med sammenlagt to stillinger.  
 
 
29: Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne.  
 
Kort resumé: 
Det foreslås, at Grønnemoseværksternes budget til bygningsdrift og vedligehold 
reduceres. Forslaget medfører en samlet besparelse på i alt 180.000 kr. årligt.  
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Sagsfremstilling:  
Grønnemoseværkstederne tilbyder beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og 
samværstilbud til borgere med handicap. Der er aktuelt tilknyttet ca. 160 borgere til 
tilbuddet.  
 
Det foreslås, at Grønnemoseværksternes budget til bygningsdrift, vedligehold og inventar 
reduceres. Forslaget medfører en samlet besparelse på i alt 180.000 kr. årligt.  
 
Reduktionen vil bl.a. medføre reducerede midler til vedligeholdelse af bygningsmassen. 
Der er netop gennemført en stor tagrenovering, udskiftning af vinduer, renovering af 
opvaskerum mv. Det vurderes ikke, at der umiddelbart er behov for større 
vedligeholdelsesopgaver på tilbuddet på kortere sigt.  
 
Endvidere vil der blive reduceret i indkøb af inventar, ligesom der vil blive arbejdet med 
mulighederne for at reducere udgifter til egne køretøjer, belysning og andre løbende 
driftsudgifter. Grønnemoseværkstedernes samlede budget til opgaverne er i dag ca. 
600.000 kr.  
 
Reduktionen vil medføre en besparelse på 250.000 kr. årligt. Heraf vil Svendborg 
Kommunes andel være en besparelse på 180.000 kr. årligt. Reduktionen har ikke 
umiddelbart betydning for serviceniveauet i forhold til borgerne og har ikke 
personalemæssige konsekvenser.  
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -180 -180 -180 -180

I alt -180 -180 -180 -180

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Reduktionen har ikke umiddelbart betydning for serviceniveauet i forhold til borgerne. 
 
Påvirkning af andre områder:  
?? 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. 
 
 
30: Ophør af individuelt Case Management 
 
Kort resumé: 
I budgetforliget 2014 besluttede Svendborg Kommune, at implementere metoden 
Individuel Case Manager i bostøtteindsatsen. Der blev afsat 500.000 kr. til etablering af 
en særlig funktion til varetagelse af bostøtteopgaverne. Funktionen foreslås nedlagt.    
 
Sagsfremstilling:  
Som del af budgetforhandlingerne for budget 2014 vedtog Byrådet at videreføre metoden 
Individuel Case Management (ICM), der var var blevet afprøvet med gode resultater som 
del af Socialministeriets Hjemløsestrategi. Videreførelse af metoden fordrede ansættelse 
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af en medarbejder med fokus på metoden og en afgrænset borgergruppe, typisk med 
psykiatriske og misbrugsproblematikker. 
 
Individuel Case Management har til formål at øge borgerens muligheder for at fastholde 
egen bolig ved at styrke sociale kompetencer, netværk, ressourcer og integration i 
lokalsamfundet. Funktionen er kendetegnet ved, at Case manageren har en central 
koordinerende rolle i de enkelte borgerforløb, så der sikres en helhedsorienteret og 
koordineret indsats. Udover den koordinerende funktion er det ICM medarbejderens 
opgave at yde almindelig § 85 bostøtte. 
 
ICM medarbejderen kan have op til 8 borgere tilknyttet ad gangen. Erfaringerne siden 
2014 har været, at der typisk har været 3-6 borgere der har modtaget ICM støtte ad 
gangen.  
   
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -500 -500 -500 -500

I alt -500 -500 -500 -500

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ophør af Individuel Case Management vil betyde, at borgere der i dag er i målgruppen 
for ICM i stedet vil blive tilbudt almindelig § 85 bostøtte, hvor den koordinerende opgave 
på sagsniveau ligger på myndighedssagsbehandlerens bord. Erfaringsmæssigt kan dette 
være vanskeligt, da sagsbehandlerens direkte kontakt med borgeren er væsentligt 
mindre end ICM medarbejderens og målgruppen generelt er kendetegnet ved at have et 
stort behov for koordinering på tværs af tilbud og sektorer.  
Det vurderes, at der i relation til en række mere komplekse borgerforløb er god effekt af 
ICM-funktionen og at et ophør af denne vil kunne betyde at nogle borgeres livssituation 
vil blive mere usikker.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Forslaget kan betyde en forskydning af en koordinerende opgave til 
myndighedssagsbehandlere i Socialafdelingen, der i henhold til Serviceloven har denne 
opgave såfremt den ikke delegeres efter aftale til anden part. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 1 1 1 1
Lønudgift i 1.000 kr. -450 -450 -450 -450

 
 
Forslaget indebærer en reduktion med 1 stilling 37 t. pr. uge. 
31: Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen 
 
Kort resumé: 
I budgetforlig 2013 blev der afsat midler til etablering af en deltids 
udsattesygeplejerskestilling. Funktionen blev i forbindelse med budgetforlig 2015 
konverteret til en fuldtidsstilling. Funktionen foreslås nedlagt.   
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Sagsfremstilling:  
I budgetforlig 2013 etablerede Svendborg Kommune en deltids udsattesygeplejerske-
funktion. I forbindelse med budgetforlig 2015 blev stillingen opnormeret til en 
fuldtidsstilling.  
 
Udsattesygeplejersken er målrettet socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune, som 
ikke er i stand til at gøre brug af de almindelige sundhedstilbud. Der arbejdes opsøgende 
i hele kommunen, der hvor udsatte borgere bor og opholder sig. Det er en central 
opgave at sikre lighed i sundhed for socialt udsatte borgere ved at bygge bro til 
sundhedssystemet via opsporing, guidning, ledsagelse og deltagelse i forbindelse med 
udredning og behandling af socialt udsatte borgere. 
 
I løbet af et år er sygeplejersken i berøring med ca. 150 borgere, både i borgernes egne 
hjem, i kommunens væresteder og i det opsøgende gadearbejde. Sygeplejersken udfører 
blandt andet: 
 
- Brobygning til sundhedssystemet for socialt udsatte 
- Sundhedsfaglig motivationsarbejde, sundhedsdage og formidling af sundhedsfaglig 

viden til målgruppen 
- Ledsager borgerne til egen læge samt undersøgelse og behandling på sygehus mv. 
- Opsøgende, motiverende og rådgivende funktion ved afbrudte behandlingsforløb i 

rusmiddelbehandlingen. 
- Instruktør i Red Liv projekt til forebyggelse af overdosisforgiftninger og stofrelaterede 

dødsfald 
- Distribuerer rene sprøjter til borgere med iv-misbrug 
- Gennemfører mindre undersøgelser og behandlinger. Tilbyder sundhedstjek 
- Vejleder udsatte borgere ift. håndtering af psykiske vanskeligheder, kroniske smerter 

mv. 
- Rådgiver andre fagfolk ift. målgruppen, eks. Sundhedsområdet, hjemmepleje, UCL 

(uddannelse af fagfolk) mv. 
- Sundhedsfaglig rådgivning og sparring med § 85 vejledere i forhold til borgere med § 

85 støtte.  
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -515 -515 -515 -515

I alt -515 -515 -515 -515

+ = udgift, - = indtægt 
 
Det er de faktiske lønudgifter samt driftsbudget på 15.000.kr., der ligger til grund for 
beregningen af besparelsen.  
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Serviceniveauet for kommunens socialt udsatte borgere vil blive påvirket markant, 
såfremt funktionen nedlægges. Kommunen er ikke forpligtet til at yde sundhedsydelser 
via en udsattesygeplejerske, men administrationen vurderer, at udsattesygeplejersken 
for manges vedkommende er en afgørende faktor for handling i forhold til deres 
helbredstilstand. Erfaringen siden 2013 viser, at især brobygningen til det øvrige 
sundhedsvæsen har haft en afgørende betydning for borgernes sundhed og fravær af 
sygdomme.  
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Administrationen vurderer, på baggrund af erfaringer fra situationen før etablering af 
udsattesygeplejerskefunktion, at målgruppen ikke vil opsøge de almene sundhedstilbud 
og at disse i øvrigt vanskeligt kan håndtere en del af borgerne i målgruppen grundet 
adfærd mv. Målgruppen er netop kendetegnet ved ikke at opsøge sundhedstilbud selv på 
trods af åbenlyse sundhedsmæssige problemer og til tider selv alvorlige 
sygdomstilstande. 
 
Det må forventes at flere socialt udsatte borgere vil opleve en forværret sundhedstilstand 
over tid, og at graden af udredning og efterfølgende behandling i målgruppen vil falde 
betragteligt samt at sygdomstilstande vil blive forværret. For gruppen af socialt udsatte 
borgere i Svendborg vil det være en ikke ubetydelig svækkelse af den sundhedsfaglige 
indsats i forhold til tidligere opsporing og handling med forventelige negative 
sundhedsmæssige virkninger. 
 
Det må forventes, at flere socialt udsatte borgere vil skulle have mere akut og 
længerevarende behandling/indlæggelse i sundhedssektoren da sundhedsmæssige 
problemer og sygdom vil blive opdaget senere og dermed kræve mere vidtgående 
behandling. 
 
Set i sammenhæng med forslaget om reduktion af det sundhedsfaglige indhold i 
stofmisbrugsbehandlingen er der samlet tale om en betydelig svækkelse af Svendborg 
Kommunes forebyggende, tidlige og opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte 
borgere. Dette vil påvirke sundhedssituationen i forhold til borgerne negativt. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Forslaget påvirker ikke andre områder direkte. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 1 1 1 1
Lønudgift i 1.000 kr. -500 -500 -500 -500

 
Forslaget medfører reduktion af en stilling. 
 
Tids- og handleplan: 
Besparelsen kræver ikke en tids- og handleplan. 
 

 
32: Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 
år 
 
Kort resumé: 
Ved budgetforliget 2016 blev der oprettet en permanent Unge SKP funktion på 23 timer 
ugentligt. Funktionen foreslås nedlagt.  
 
Sagsfremstilling:  
Ved budgetforliget 2016 blev der oprettet en permanent Unge SKP funktion på 23 timer 
ugentligt.  Unge SKP funktionen er målrettet psykisk sårbare unge i alderen 16-25 år. 
Det er unge der meget ofte er isolerede og ensomme grundet angst, 
personlighedsforstyrrelser eller andre psykiske vanskeligheder. De unge er enten ved at 
miste tilknytningen til uddannelse og beskæftigelse – eller har allerede mistet dette. SKP 
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indsatsen er ofte en væsentlig årsag til at det lykkes for de psykisk sårbare unge at 
fastholde denne tilknytning eller at den bliver genskabt. 
 
Unge SKP’en arbejder opsøgende via et bredt kontaktnet i forhold til at lokalisere psykisk 
sårbare og isolerede unge, der ikke har gjort opmærksom på sig selv. Funktionen bygger 
bro mellem en lang række parter og samarbejder i ungeforløbene med 
uddannelsesinstitutioner, Jobcenter, UU, Familieafdelingen, Socialafdelingen, den 
regionale psykiatri, almen praksis mfl. 
 
SKP funktionen har vedvarende kontakt med 18-20 unge samtidig og har i løbet af et år 
kortere eller længere kontaktforløb med 40-50 unge.  
Såfremt funktionen nedlægges, bortfalder den indsats, der er beskrevet ovenfor i forhold 
til en gruppe af psykisk sårbare og ganske isolerede unge. En række unge vil således 
med stor sandsynlighed have betydeligt ringere chance for at opnå eller fastholde 
kontakt med uddannelse og arbejdsmarked. En del unge vil således leve isoleret og med 
stor sandsynlighed opleve forringet psykisk trivsel. Ligeledes vil det have betydning for 
motivation og fastholdelse af en række unge i deres rusmiddelbehandling, hvor 
funktionen i dag støtter i forløbet. 
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -250 -250 -250 -250

I alt -250 -250 -250 -250

+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Serviceniveauet for psykisk sårbare unge mellem 16-23 år vil falde markant.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Forslaget har ikke umiddelbart konsekvenser for andre områder. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,6 0,6 0,6 0,6
Lønudgift i 1.000 kr. -250 -250 -250 -250
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Sundheds- og forebyggelsesområdet 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
1. Reduktion § 18 pulje - generelt -600 -600 -600 -600
2. Ophør pujle forebyg.ensomhed -142 -142 -142 -142
3. Ophør pulje sundhedsfremme -142 -142 -142 -142
4. Reduktion tilskud mødrerådgivn. -300 -300 -300 -300
5. Sundhedsløftet, ernæringsvejl. -461 -461 -461 -461
6. Kronikerindsats børn og unge -127 -127 -127 -127
7. Ophør forebyg. til 3-årige -302 -302 -302 -302
8. Ophør sundhedspl. på 6. kl. -183 -183 -183 -183
9. Sund psykiatri -101 -101 -101 -101
10. Tandpleje til særligt udsatte -500 -500 -500 -500
11. Nedsætt. kursusbudg.tandplejen -100 -100 -100 -100
12. Adm. driftsbesp. tandplejen -50 -50 -50 -50
13. Reduk.holdtræning v. genoptr. -103 -103 -103 -103
14. Opsigelse aftale SOLO fitness -90 -90 -90 -90
15. Tilpasn.rygestoptilbud -85 -85 -85 -85
16. Ophør af rygeindsats unge -70 -70 -70 -70
17. Omlægn. inventarbudg.Sundhedshus -50 -50 -50 -50
18. Brobyggerfunkt. Sundhedshus -125 -125 -125 -125

I alt -3.531 -3.531 -3.531 -3.531

+ = udgift, - = indtægt 
 
 
1: Reduktion af § 18-puljen - støtte til frivilligt socialt arbejde generelt  
 
Kort resumé: 
Det foreslås, at puljen til støtte til frivilligt socialt arbejde generelt reduceres med 
600.000 kr. årligt fra 2019. 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune skal jf. servicelovens § 18 hvert år afsætte et budget til frivilligt 
socialt arbejde.  
 
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.  
 
Svendborg Kommune har givet flerårige bevilliger til Mødre rådgivningen, 
Frivilligcenteret, brobyggerfunktion 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 1,4 mio. kr. årligt. Der er i øvrigt forslag 
om at de to mindre puljer ophører. 
 
Forventet effekt: 
Konsekvensen ved reduktion af §18 midlerne må forventes at være et fald i de frivillige 
foreningers aktiviteter.  
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1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -600 -600 -600 -600

I alt -600 -600 -600 -600

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen 
 
Påvirkning af andre områder:  
Påvirkning af frivillige foreningers mulighed for at søge støtte til frivilligt arbejde. Særligt 
mindre lokale foreninger kan blive påvirket af reduktionen i de frivillige støttemidler. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
 
2: Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte  
 
Kort resumé: 
Det foreslås, at puljen til forebyggelse af ensomhed blandt ældre og socialt udsatte 
borgere reduceres med 142.000 kr. årligt. 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune skal jf. servicelovens § 18 hvert år afsætte et budget til frivilligt 
socialt arbejde.  
 
Social- og sundhedsudvalget etablerede i forbindelse med budgetforliget i 2016 en 
selvstændig pulje til forebyggelse af ensomhed blandt ældre og socialt udsatte borgere, 
der udmøntes én gang om året, i forbindelse med den årlige udmøntning af § 18 midler. 
Konsekvensen ved reduktion af §18 midlerne må forventes at være et fald i de frivillige 
foreningers aktiviteter til forebyggelse af ensomhed blandt ældre og socialt udsatte 
borgere. Puljen blev ved budgetforhandlinger i 2016 reduceret fra 250.000 kr. til 142.000 
kr. 
 
Forventet effekt: 
Konsekvensen ved reduktion af §18 midlerne må forventes at være et fald i de frivillige 
foreningers aktiviteter til målrettet forebyggelse af ensomhed blandt ældre og socialt 
udsatte borgere. 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -142 -142 -142 -142

I alt -142 -142 -142 -142

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
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Ingen 
 
 
3: Ophør af pulje for Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer 
 
Kort resumé: 
Det foreslås, at puljen til forebyggelse af ensomhed blandt ældre og socialt udsatte 
borgere reduceres med 142.000 kr. årligt fra 2019. 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune skal jf. servicelovens § 18 hvert år afsætte et budget til frivilligt 
socialt arbejde.  
 
Social- og sundhedsudvalget etablerede i forbindelse med budgetforliget i 2016 en 
selvstændig pulje for Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer der udmøntes én gang 
om året, i forbindelse med den årlige udmøntning af § 18 midler. Konsekvensen ved 
reduktion af §18 midlerne må forventes at være et fald i de frivillige foreningers 
aktiviteter til generelle sundhedsfremmende og forebyggende initiativer. Puljen blev til 
budgetforhandlinger i 2016 reduceret fra 250.000 kr. til 142.000 kr. 
 
Forventet effekt: 
Konsekvensen ved reduktion af §18 midlerne må forventes at være et fald i de frivillige 
foreningers aktiviteter til målrettet forebyggelse og sundhedsfremme. 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -142 -142 -142 -142

I alt -142 -142 -142 -142

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
 
4: Reduktion af tilskuddet til Mødre rådgivningen  
 
Kort resumé: 
Der foreslås, at reducere det kommunale tilskud til Mødrerådgivningen med 300.000 kr. 
årligt fra 2019.  
 
Sagsfremstilling: 
Mødrerådgivningen M/K drives af foreningen Mødrerådgivningen. Mødrerådgivningen M/K 
yder social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte, rådgivning samt terapi. Herunder 
kan eks. nævnes: fødselsforberedelse, jordemoderkonsultation, mødregrupper, 
mødrecafe og terapeutiske samtaleforløb til mødre og fædre med en 
efterfødselsreaktion/depression.  
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Mødrerådgivningen M/K har flere tilbud der specielt er målrettet unge under 26 år. Der er 
både tilbud under graviditeten og efter fødslen. Tilbuddene i Mødrerådgivningen M/K er 
gratis for brugerne og fagprofessionelle kan frit anbefale forløbet, når det findes relevant 
for den gravide/forældre. 
 
Foreningen Mødrerådgivningen driver desuden Børne Bixen, en genbrugsbutik og cafe 
med babytøj, legetøj og andet udstyr. 
 
Forventet effekt: 
Ved at reducerer tilskuddet til mødre-rådgivningen, vil det have en betydning for de 
tilbud der kan tilbydes familier under foreningen. Det kan potentielt have betydning for 
mødre rådgivningens eksistensgrundlag. 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -300 -300 -300 -300

I alt -300 -300 -300 -300

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Borgerne vil opleve det som en forringelse af serviceniveauet. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Det kan ligeledes medføre at sårbare familier kan få mindre støtte fra andre end 
kommunen, da tilbuddene under Mødre rådgivningen, supplerer de kommunale tilbud. 
Det kan medføre en større belastning af den kommunale sundhedspleje i forhold til eks. 
efterfødselsreaktioner. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
 
5: Sundhedsløftet – tværgående koordinering af ernæringsvejledning til ældre 
 
Kort resumé: 
Der har på ældreområdet været et projekt til tværgående koordinering af 
ernæringsvejledning til ældre (2014-2018). Projektet udløber med udgangen af 2018, og 
de derved frigjorte midler indgives til besparelse. Ophør af indsatsen vil medføre en 
besparelse på 461.000 kr. årligt. 
 
Sagsfremstilling:  
SSU vedtog på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10-11-2014 at afsætte 
administrative midler til at koordinere og styrke ernæringsindsatsen for ældre borgere. 
Mad og måltider har en væsentlig betydning for ældres helbred, livskvalitet og 
funktionsniveau. Den rigtige ernæring har desuden stor betydning for den rehabiliterende 
indsats for ældre borgere. I sammenhæng med den øvrige rehabiliterende indsats var 
det hensigten, at et øget fokus på ernæring skulle forstærke kommunens muligheder for 
at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser.  
 
Der har i projektperioden været afsat midler til opkvalificering af medarbejdere i 
ældreplejen gennem uddannelse og faglig sparring. Projektet har haft til opgave at 
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udvikle kostpolitikken på ældreområdet, samt at arbejde med at udvikle og afprøve 
informationsmateriale til både borgere og pårørende. Derudover har projektet sat øget 
fokus på ernæring i rehabiliteringsindsatser for borgere, herunder særligt i forhold til de 
tværfaglige og rehabiliterende teams. Arbejdet har ligeledes støttet indsatser i projekt 
Foden under eget køkkenbord. Projektet har givet et overordnet ernæringsfagligt 
kompetenceløft af medarbejdere på ældreområdet, og relevante indsatser og udarbejdet 
materiale er implementeret i driften.  
 
Forventet effekt: 
Der er i dag en række andre indsatser, som på forskellig vis understøtter 
ernæringsfaglige fokus på ældreområdet. De initiativer som projektet har udviklet er 
implementeret i driften. 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -461 -461 -461 -461

I alt -461 -461 -461 -461

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:  
Det vil fremadrettet være reduceret mulighed for ernæringsfagligt fokus overordnet på 
ældreområdet.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen påvirkning af andre områder 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen  
 
 
6: Kronikerindsats for børn og unge 
 
Kort resumé: 
Der har fra 2017 været afsat midler til videreførelse af gruppetilbud til understøttelse af 
”Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom”. Videre drift af 
indsatserne har været finansieret af midler fra sundhedsløftet. Ophør af indsatserne vil 
medføre en besparelse på 127.000 kr.  
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune har over en treårig periode fra 2013-2016 kørt et projekt under 
Sundhedsstyrelsens satspulje til ”Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk 
somatisk sygdom”. Satspuljemidlerne er brugt til at udvikle og gennemføre projektet 
”Kronikerindsats for børn og unge i Svendborg Kommune”, som blev forankret i 
Sundhedsafdelingen. Efter endt projektforløb blev en del af indsatsen videreført i drift.  
 
Styregruppen besluttede på sidste møde, at der ikke er grundlag for at fortsætte 
indsatserne. Opgaverne i forhold til børn og unge med kronisk sygdom løses på anden 
vis. Erfaringerne har vist at mange af de tiltag som borgerne efterspurgte i høj grad kan 
rummes indenfor den eksisterende drift.  
 
Forventet effekt: 
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En nedlæggelse af indsatsen gør, at der ikke oprettes særlige tilbud for børn og unge 
med kronisk sygdom. Da det fagligt er vurderet, at behovet dækkes på anden vis, 
vurderes det ikke at have store effekter på familiernes mulighed for at få hjælp og 
vejledning omkring kronisk sygdom. Derudover har tilbuddene ikke været efterspurgt af 
børn og familier. 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -127 -127 -127 -127

I alt -127 -127 -127 -127

+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen 
 
Påvirkning af andre områder:  
Der kan på sigt opstå behov for hjælp, vejledning og sparring til familier og børn/unge 
med kronisk sygdom, udover den faglige vejledning der er i dag.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen  
 
 
7: Ophør med forebyggende indsats 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 indsatsen 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 tresårsalderen 
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.  
 
Forventet effekt: 
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.  
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Dette kan medføre en stigning i antallet af overvægtige børn. 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -302 -302 -302 -302

I alt -302 -302 -302 -302

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Forringelse af serviceniveauet 
  
Påvirkning på andre områder:  
På sigt flere overvægtige børn/unge som kan være i risiko for at udvikle følgesygdomme, 
hvilket kan være en belastning både for familierne, barnet/den unge og påvirke 
kommunens andre områder, herunder eks. forbruget af sundhedsydelser. 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,7 0,7 0,7 0,7
Lønudgift i 1.000 kr. -302 -302 -302 -302

 
 
Tids- og handleplan: 
Medarbejder skal have varslet opsigelse. 
 

8: Ophør med helbredsundersøgelse og sundhedssamtale med 6. klasser  

Resume 
Skoleeleverne har på nuværende tidspunkt individuelle samtaler og undersøgelse ved 
sundhedsplejerske i 0. og 1. klasse samt i 6. og 8. klasse. Der kan spares 183.040 kr. 
om året ved at undlade undersøgelse og samtale med kommunens 6. klasser.  
 
Sagsfremstilling:  
Eleverne har på nuværende tidspunkt individuelle samtaler og undersøgelse ved 
sundhedsplejerske i 0. og 1. klasse samt i 6. og 8. klasse.  
0. og 8. klasses undersøgelserne er lovbestemte. Undersøgelse i 1.klasse anbefales 
stærkt i forhold til tidlig opsporing og indsats. Der ligger et besparelsespotentiale i 
undlade undersøgelser og samtaler med eleverne i 6. klasse. 
Der er 880 6.-klasseselever i kommunen. Disse tilbydes 1 times undersøgelse/samtale = 
880 sundhedsplejersketimer pr år = 228.800 kr. Det forudses dog at 20 % af eleverne 
har særlige behov, som kræver særlig sundhedsplejerskebistand. Dvs. 176 elever á 1 
time pr år = 45.760 kr. Besparelse i sundhedsplejen (228.800 – 45.760) = 183.040 kr.  
 
Forventet effekt: 
Ved ophør af 6 klasses undersøgelserne vil der opstå et slip på sundhedsplejerskekontakt 
fra 1 til 8 klassetrin, hvor barnets sundhedstilstand således kan udvikle sig i en 
uhensigtsmæssig retning, uden at der blive fulgt op på det. Dette kan medføre dårlig 
sundhed og trivsel. 
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1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -183 -183 -183 -183

I alt -183 -183 -183 -183

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:  
Serviceniveauet på skoleområdet blev kraftigt reduceret ved tidligere sparerunde og 
ligger nu under niveauet for Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Ved yderligere reducering 
vil niveauet komme til at ligge langt under Sundhedsstyrelsen anbefalinger om 
regelmæssige undersøgelser. Den sundhedsfremmende og forebyggende indsats 
reduceres på et tidspunkt i de unge menneskers liv, hvor det har stor betydning for deres 
fremtidige adfærd og videre udvikling. 
  
Påvirkning på andre områder: 
Skoleområdet vil blive yderligere belastet, hvis mindre problemer vokser sig større før 
der gribes ind. Sundhedsplejersken vil ikke være en naturlig indgang, når de unge 
oplever problemer. Lærerne forudses at blive brugt mere. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Personalereduktion med 704 sundhedsplejersketimer pr år. 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,5 0,5 0,5 0,5
Lønudgift i 1.000 kr. -183 -183 -183 -183

 
 
Tids- og handleplan: 
Medarbejder skal varsles ned i tid. 
 
 
9: Forebyggelse af livsstilssygdomme og kronikerindsats i socialpsykiatrien 
 

Kort resumé: 
SSU besluttede på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 02-06-2014 at afsætte midler til 
en indsats som skulle styrke den tidlige opsporing og indsats til borgere med både 
livsstilssygdom og sindslidelse, samt forebygge udviklingen af livsstilssygdomme hos 
borgere med sindslidelser. Indsatsen har kørt de sidste tre år, og der blev årligt afsat 
101.000 kr. til løbende drift af indsatsen i overslagsårene. Ophør af indsatsen vil medføre 
en besparelse på 101.000 kr.  
 
Sagsfremstilling:  
Indsatsen har været bygget op omkring to spor. Det ene spor har bestået af en specifik 
del, målrettet borgere med en sindslidelse og en kronisk livsstilssygdom. Det andet spor 
har et bredt forebyggelsesperspektiv, målrettet alle borgere tilknyttet socialpsykiatrien i 
Svendborg Kommune. Indsatsen har været udviklet i et tæt samarbejde mellem 
sundhedsområdet og socialpsykiatrien. Der har været lagt vægt på, at inddrage borgere 
og medarbejdere i udviklingen af indsatserne. I projektperioden har der været udviklet 
og afprøvet forskellige livsstils- og sundhedsfremmende indsatser særligt i relation til 
kursuscenter Impuls men også i naturen i samarbejde med naturvejleder.  
 
Forventet effekt: 
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Sundhedsfremmende aktiviteter skal fremover indeholdes i de ordinære aktiviteter i 
dagtilbuddene på det psykiatriske område. 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -101 -101 -101 -101

I alt -101 -101 -101 -101

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Det vil ikke længere være muligt at tilbyde særligt tilrettelagte sundhedsfremmende 
indsatser for borgere på de psykiatriske botilbud.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Dette kan give en afledt belastning både på socialområdet i form af behov for andre 
ydelser, og på sundhedsområdet i form af et højere forbrug af sundhedsydelser. 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 

 
10: Tandpleje til særligt udsatte 
 
Resumé: 
Tandplejen har i samarbejde med Socialafdelingen siden 2012 arbejdet med opsøgende 
tandpleje for særligt socialt udsatte borgere. Arbejdet har været udført for projektmidler 
fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektet blev afsluttet i 2015. På 
udvalgsmødet den 10/6 2015 blev der taget en beslutning om at videreføre tandpleje for 
særligt socialt udsatte borgere, med et driftsbeløb på 0,5 mio. kr. årligt fra 2016. Borgeren 
har en årlig egenbetaling på maksimalt 1.800 kr., hvilket er samme niveau som 
egenbetaling i forhold til tilbud om specialtandpleje. Ophør af tilbuddet vil medføre en 
besparelse på 500.000 kr. 
 
Sagsfremstilling: 
Tilbuddet er målrettet en gruppe mennesker, der ellers ikke ville modtage tandlægehjælp 
og gør hjælpen tilgængelig på et sted, hvor målgruppen typisk findes. Der har i 2017 
været 102 patienter tilknyttet udsatte tandplejen. 
 
Evaluering af projektet fra 2015 viste, at frihed fra tandsmerter har betydet, at 
deltagernes misbrug er blevet mindre, og at mennesker, som tidligere har isoleret sig 
grundet udseende, har opnået selvtillid og større livskvalitet. Reducering af infektioner i 
mund og kæbe mindsker borgerens sygdomsrisiko og dermed sygehusindlæggelser. For 
nogle af borgerne har rehabilitering af tandsættet betydet, at de har taget imod 
jobpraktik og sidenhen fast job. 
 
Forventet effekt: 
En besparelse af de afsatte midler til udsatte tandpleje vil betyde, at der ikke længere vil 
være et tandlægetilbud til særligt socialt udsatte borgere. Dette kan have afledte effekter 
på deres generelle sundhed, trivsel, og social accept og dermed mulighed for evt. at 
komme ud i jobpraktik og andre jobmuligheder. 
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1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -500 -500 -500 -500

I alt -500 -500 -500 -500

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau: 
Borgerne vil opleve det som en forringelse af serviceniveauet. 
 
Påvirkning af andre områder:  
For nogen af projektdeltagerne har rehabiliteringen af tandsættet betydet, at de har 
kunnet tage imod jobpraktik og sidenhen fast job. Derudover er tværsektorielle indsatser 
noget som Svendborg kommune gerne vil fremme, da de giver en forbedret økonomi for 
kommunen samt sammenhængende indsatser for vores borgere til gavn for deres liv i en 
bred forstand.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,8 0,8 0,8 0,8
Lønudgift i 1.000 kr. -380 -380 -380 -380

 
Der kan spares 0,8 stilling samlet til klinikassistentstilling samt reduktion af timer til den 
tandlæge som har behandlet i narkose. Derudover kan der spares i alt 120.000 kr. til 
narkoseteam. 
  
Tids- og handleplan: 
Medarbejder skal have varslet afskedigelse. 
 
 
11: Nedsættelse af kursusbudgettet i tandplejen 
 
Resume: 
Der foreslås en besparelse på tandplejens kursusbudget på 100.000 kr. 
 
Sagsfremstilling: 
Tandplejen har årligt afsat midler til efteruddannelse og opkvalificering af 
medarbejderne. Herunder kan der findes nogle besparelser ved omlægning og afvikling 
af kursusaktivitet. 
 
Forventet effekt: 
En besparelse på kursusbudgettet vil reducere mulighederne for at medarbejdere nede i 
tandplejen kan få den nødvendige løbende opkvalificering og efteruddannelse.  
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -100 -100 -100 -100

I alt -100 -100 -100 -100

 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen 
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Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
 
12: Driftsbesparelse i tandplejen 
 
Resume: 
Der foreslås en besparelse på tandplejens driftsbudget på 50.000 kr. 
 
Sagsfremstilling: 
Der kan opnås en besparelse på driftsbudgettet ved at skære ned på indkøb af materialer 
og instrumenter. 
 
Forventet effekt: 
Reduceret mulighed for nyanskaffelser og reparationer. 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -50 -50 -50 -50

I alt -50 -50 -50 -50

 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
 
13: Reduktion af holdtræning under genoptræning 
 
Resumé: 
Der foreslås en reduktion i antallet af holdtræningsgange under genoptræning fra to til 
én gang ugentligt. Nedsættelsen af antal holdtræningsgange vil kunne give en besparelse 
på 103.000 kr. årligt ved en reduktion i antallet af terapeuttimer. 
 
Sagsfremstilling: 
Det foreslås, at man reducerer antallet af holdtræningsgange under den almindelige 
genoptræning for geriatriske borgere fra to til én gang ugentligt. Besparelsen går på, at 
man graduerer træningsintensiteten på 3 af 5 genoptræningshold for geriatriske borgere 
med et genoptræningsbehov efter udskrivelse fra sygehuset. For at opnå progression i 
træningen foregår holdtræningen i dag to gange om ugen. Ved at reducere 
holdtræningen til en gang om ugen, vil ”forbedringen” ske langsommere, og der vil i 
højere grad være tale om en stabilisering af funktionsevnen.  
 
Forventet effekt: 
Markant forringelse af træningskvaliteten. 
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1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -103 -103 -103 -103

I alt -103 -103 -103 -103

 
+ = udgift, - = indtægt 
Påvirkning af serviceniveau:   
Der er tale om en markant forringelse af serviceniveauet ved at halvere antallet af 
genoptræningsgange. En reduktion af holdtræningen til en gang om ugen, vil betyde at 
”forbedringen” sker langsommere, og der vil i højere grad være tale om en stabilisering 
af funktionsevnen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Fysioterapeut skal gå ned i tid svarende til 234 timer om året. 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,3 0,3 0,3 0,3
Lønudgift i 1.000 kr. -103 -103 -103 -103

 
 
Tids- og handleplan: 
Medarbejdere skal varsles ned i tid. 
 
 
14: Opsigelse af aftale med SOLO fitness 
 
Resumé: 
Sundhedshuset har en aftale med Solo-Fitness om lån af lokaler samt løbende kortvarige 
medlemskaber til borgere. Konsekvensen ved at opsige aftalen er, at kommunen i mindre 
grad kan støtte og hjælpe borgerne med kronisk sygdom til at tage skridtet ud i 
civilsamfundet og ind i rammer, hvor de selv tager ansvar for deres træning. Opsigelse af 
aftalen vil medføre en besparelse på 90.000 kr.  
 
Sagsfremstilling: 
Sundhedshusets aftale med Solo-Fitness om leje af lokaler og 2 måneders medlemskab 
for borgere med kronisk sygdom har to formål. 1) at de borgere med relativt godt 
funktionsniveau, træner i omgivelser, hvor de nemmere og hurtigere kan tage skridtet 
fra kommunal genoptræning til træning på egen hånd i privat motionscenter. 2) at styrke 
overgangen fra deltagelse i kommunale genoptræning til træning på egen hånd ved at få 
et kortvarigt medlemskab i et motionscenter efter kommunal genoptræning. Det er 
således et tilbud, der har positiv betydning for at borgerne kan fastholde de gode vaner.  
 
Træningen i Solo-fitness varetages af fysioterapeuter. Som en del af aftaleophøret 
nedsættes timer til fysioterapi i Sundhedshuset med 3 timer om ugen.  
 
Forventet effekt: 
Det kan betyde at en mindre andel af borgere vil fortsætte med træning efter endt 
kommunal genoptræning. 
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1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -90 -90 -90 -90

I alt -90 -90 -90 -90

+ = udgift, - = indtægt 
Påvirkning af serviceniveau:   
Kommunens service fokuseres mere på træningen i kommunalt regi og i mindre grad på 
borgernes overgang til selv at tage hånd om egen træning. 
  
Påvirkning af andre områder:  
Ingen  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Fysioterapeut skal gå ned i tid svarende til 156 timer om året. 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,1 0,1 0,1 0,1
Lønudgift i 1.000 kr. -30 -30 -30 -30

 
 
Tids- og handleplan: 
Medarbejdere skal varsles ned i tid. 
 
 
15: Tilpasning af rygestoptilbud 
 
Resumé: 
Sundhedshusets rygestoptilbud ændres, så der som udgangspunkt kun tilbydes 
holdbaseret rygestopforløb. Holdbaserede rygestopstilbud foregår i kommunens 
sundhedshus, men de individuelbaserede tilbud kan tilbydes i borgers eget hjem. Ophør 
af de individuel baserede rygestopstilbud vil medføre en besparelse på 85.000 kr. 
 
Sagsfremstilling: 
Sundhedshuset har haft tilbud om individuelt eller holdbaserede rygestopforløb. De 
individuelle rygestopforløb har været et tilbud til de borgere, der har vanskeligt ved at 
indgå på de holdbaserede tilbud fx på grund af fysiske begrænsninger eller psykiske 
begrænsninger, der gør det vanskeligt at forlade eget hjem eller at deltage aktivt i en 
gruppe.  
 
Forventet effekt: 
Særligt sårbare målgrupper vil ikke kunne deltage i de kommunale holdbaserede 
rygestops tilbud. Det vil have en negativ effekt på antallet af borgere som stopper med 
at ryge, og dermed også på sundhedstilstanden. 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -85 -85 -85 -85

I alt -85 -85 -85 -85

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Borgere der har vanskeligt ved at komme ud af eget hjem vil risikere at opleve, at 
kommunen ikke kan hjælpe med rygestop.   
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Påvirkning af andre områder:  
 
 
Personalemæssige konsekvenser: 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,2 0,2 0,2 0,2
Lønudgift i 1.000 kr. -85 -85 -85 -85

 
 
Tids- og handleplan: 
Medarbejdere skal have varslet nedsat arbejdstid. 
 
 
16: Ophør af Sundhedshusets rygeindsatser for unge 
 
Resumé: 
Kommunen har særligt arbejdet med forebyggelse af rygestart på skoler og med at 
understøtte rygestop på ungdomsuddannelse ved at hjælp af vejledning og bistand til 
igangsættelse af indsatser. Ophør af rygeindsatser målrettet unge i Svendborg vil 
medføre en besparelse på 70.000 kr.  
 
Sagsfremstilling: 
Sundhedshuset samarbejder med udskolingerne på skolerne i Svendborg Kommune om 
at forebygge rygestart. Derudover laves rygestopforløb ved behov for fx efterskoler bosat 
i Svendborg Kommune. Rygeindsatsen til unge omfatter også et samarbejde med 
ungdomsuddannelserne, hvor der laves rygestopforløb ved behov. Det består bl.a. af et 
samarbejde med Erhvervsforskolen om rygestopforløb for de unge. 
 
Sundhedsstyrelsen anbefaler og forventer, at kommunerne gør en aktiv indsats for at 
forhindre at børn og unge begynder at ryge, samt at hjælpe dem med at stoppe, hvis de 
er begyndt.  
 
Forventet effekt: 
Et ophør af rygeindsatsen for unge vil betyde, at Sundhedshuset ikke længere tilbyder 
denne service overfor skoler og ungdomsuddannelser, og det kan medføre at færre 
uddannelsesinstitutioner laver rygestarts- og rygestops kampagner og/eller tilbud som 
kan hjælpe de unge.  
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -70 -70 -70 -70

I alt -70 -70 -70 -70

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Det vil betyde et ophør af denne service. 
  
Påvirkning af andre områder:  
Skoler og ungdomsuddannelser kan ikke få støtte og hjælp til at gøre en aktiv indsats 
mod rygning, hvilket kan betyde at flere børn og unge starter med eller fortsætter med 
at ryge. 

Side 75



Budget 2019 Reduktionsforslag drift   

Social- og Sundhedsudvalget 

 

 
Personalemæssige konsekvenser: 
Sundhedshusets rygestopinstruktører skal ned i tid svarende til 312 timer om året. 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,2 0,2 0,2 0,2
Lønudgift i 1.000 kr. 70 70 70 70

 
 
Tids- og handleplan: 
Medarbejdere skal varsles ned i tid. 
 
 
17: Oplægning af inventarbudget i Sundhedshuset 
 
Resumé: 
Dele af inventarbudgettet i Sundhedshuset finansieres fremover ved udlejning af lokaler. 
Dette vil medføre en besparelse på 50.000 kr. 
 
Sagsfremstilling: 
Sundhedshuset kan udleje træningslokaler på timebasis i ydertider. Indtægter fra 
udlejning kan dække dele af inventarbudgettet. Inventarbudgettet dækker bl.a. 
træningsudstyr i træningssalene. 
 
Forventet effekt: 
Såfremt lokalerne ikke udlejes vil der være færre midler til vedligehold og indkøb af 
træningsudstyr. 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -50 -50 -50 -50

I alt -50 -50 -50 -50

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen 
  
Påvirkning af andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
 
18: Brobygning i Sundhedshuset 
 
Resumé: 
Sundhedshuset har en brobygger, der har til opgave at skabe samarbejde med frivillige 
foreninger. Nedlæggelse af Sundhedshusets brobyggerfunktion vil medføre en besparelse 
på 125.000 kr.  
 
Sagsfremstilling: 
Sundhedshuset har en brobygger, der har til opgave at skabe samarbejde med frivillige 
foreninger. Formålet er 1) at bygge bro mellem kommunale tilbud og frivillige foreninger, 

Side 76



Budget 2019 Reduktionsforslag drift   

Social- og Sundhedsudvalget 

 

med henblik på at styrke borgerens netværk, give indhold i hverdagen, træning etc. 2) at 
have en håndholdt indsats, hvor brobyggeren følger borgeren ud i foreningerne for at 
skabe en tryg overgang fra kommunalt tilbud til foreningerne. Medarbejdere er ansat i en 
deltidsstilling. 
 
Forventet effekt: 
Der vil ikke kunne igangsættes initiativer, eller gives håndholdte indsatser til at bygge 
bro mellem borgere med tilknytning til Sundhedshuset og foreningerne efter endt forløb.  
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -125 -125 -125 -125

I alt -125 -125 -125 -125

+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Det vil betyde, at Sundhedshuset ikke kan tilbyde borgerne en ekstra hjælp i overgangen 
fra kommune til evt. aktiviteter i frivillige foreninger.  
  
Påvirkning af andre områder:  
Risiko for at færre borgere fra Sundhedshuset benytter tilbud i frivillige foreninger efter 
endt forløb. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Brobyggerfunktion nedlægges. Funktionen varetages af én medarbejder der skal opsiges. 
 

2019 2020 2021 2022
Årsværk 0,3 0,3 0,3 0,3
Lønudgift i 1.000 kr. -125 -125 -125 -125

 
 
Tids- og handleplan: 
Medarbejder skal have varslet opsigelse. 
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