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Til Social og Sundhedsudvalget fra medarbejderne i S-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Medarbejderrepræsentanterne i S-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse har følgende 
kommentarer til finansieringskataloget til budget 2019.

Vi er klar over, at kommunen som helhed står overfor en stor økonomisk udfordring, og det 
dermed er en politisk tvungen opgave at finde besparelser. Der er fra direktionen fremlagt et 
finansieringskatalog, som indeholder forslag der i den grad har direkte betydning for 
kernevelfærden og for muligheden for at løse kerneopgaven ved borgeren forsvarligt. Mange af 
disse konsekvenser er beskrevet udførligt i kataloget.

Vi har valgt som S-MED ikke at gå ind i de specifikke forslag, men vil bede jer forholde jer til 
høringssvar fra de berørte arbejdspladser og afdelinger. Vi ønsker, I har fokus på at finde 
besparelser, som kan sikre et fortsat sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø, 
således at vi fortsat har mulighed for at yde kvalitet i opgaveløsningen.

Ved siden af det varslede sparekrav er der yderligere kravet om effektiviseringer på 0,35 procent 
årligt på hver enkelt arbejdsplads. Det påvirker vedvarende den daglige drift og medarbejdernes 
mulighed for faglig kvalitet i opgaveløsningen og bør medtages som betragtning. 

Der er ikke lavet business cases på investeringer i fx indsatser eller uddannelse frem for 
besparelser. Langt de fleste forslag lyder derfor på at lukke tilbud eller skære i serviceniveau. Vi vil 
gerne opfordre til, at der i kommende budgetprocedurer afsættes tid til grundige analyser. Af 
budgetmaterialet fremgår det, at der endnu ikke er taget stilling til demografiudfordringerne i 
overslagsårene, men når vi ved, at de kommer, burde vi allerede starte nu med at analysere og 
lave business cases. 

Vi har en undring i forhold til budgetmaterialets afsnit ”sammenfatning af finansieringskataloget”, 
hvor det fremgår, at direktionen har ændret på Økonomiudvalgets oprindelige beslutning om 
størrelsen på måltallet på de enkelte området. Beslutningen betyder, at der i alle overslagsår er en 
markant forskel på indfrielse af måltal for kommunens økonomisk og borgermæssige største 
områder - Social-og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Vi vil ikke forholde os til, om 
det er en rigtig eller forkert beslutning, der er truffet ift. indfrielserne. Vi ønsker blot at gøre 
opmærksom på to forhold. Det ene er, at der er risiko for, at der bliver valgt relativt flere 
besparelser på Social, Sundhed og Beskæftigelsesområdet. Altså at besparelserne kan ramme 
medarbejdere og borgere på vores område hårdere end der oprindeligt var lagt op til. Det vil 
naturligvis altid være en politisk prioritering, men ændringen er vigtigt at holde sig for øje i 
forhandlingerne. Det andet er, at en sådan beslutning er med til at skabe utryghed og 
ugennemsigtighed i en proces, som i forvejen er kompliceret. Budgetmaterialet er kompliceret stof 
for de fleste medarbejdere, og vi ønsker en proces og et materiale, der er så letforståeligt som 
muligt.
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Social og Sundhed
 
 
Vedr. demensdagcentre:
 
Al erfaring viser, at demente trives bedst i mindre enheder. Overflytning fra  en mindre til en større 
enhed vil derfor skabe utryghed hos brugerne
 
 
Vedr. værestederne På Hjørnet og Stenbruddet.
 
Disse væresteder er tryghedsskabende for de mest udsatte borgere. Reduktion eller nedlæggelse vil 
sandsynligvis føre til øget sygdom og evt. selvmord, da disse brugere ikke har andre steder at gå 
hen.
 
 
Vedr. kursussted/værested Impuls
 
Impuls er en livline for psykisk sårbare unge og voksne, der her kan få den tryghed, de har brug for. 
Flere indlæggelser på psyk. samt fysiske symptomer og evt. selvmord vil være konsekvensen af en 
reduktion/nedlæggelse.
 
 
Vedr. Udsattesygeplejerske
 
Nedlæggelse af denne funktion vil være katastrofalt for de borgere, der ikke af sig selv opsøger 
sundhedssystemet, men som vil være henvist til at ligge og dø på gaden uden tilsyn.
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Alle de ovennævnte spareforslag vil være katastrofale, idet de vil ramme de  aller svageste borgere i 
vores kommune. Vi ønsker en fastholdelse af ovennævnte forebyggelsestilbud, idet nedlæggelse vil 
blive dyrere for kommunen på længere sigt. 
 
Med venlig hilsen
 
Kjersti Bull
Vornæsvej 1
5700  Svendborg
 
 
Didde Bødker
Eggertsvej 5B
5700  Svendborg
 


	Oversigt over indkomne høringssvar vedr. tværgående forslag
	Høringssvar fra S-MED - medarbejderrepræsentanterne - hele direktørområdet ( 2018/99264 )
	Høringssvar fra Kjersti Bull - ældre- og socialområdet ( 2018/99544 )

