
Teknik‐ og Erhvervsudvalget – oversigt over indkomne høringssvar i forbindelse med 
reduktionsforslag for budget 2022: 

Nr.  Høringssvar  Reduktions‐ 
forslag nr. 

1  Skolebestyrelsen og MED‐udvalget på 
Stokkebækskolen 

4 

2  Jobcentret v/AMR Jette Lynge  4 

3  Haludvalget v/Frank Müller‐Bøgh 

4  PPR v/Lars Svendsen  4 

5  Familie, Børn og Unge v/Louise Kyhn  1, 3 og 4 

6  Medarbejderne i Økonomiafdelingen, 
Staben 

4 

7  Medarbejdersiden i S‐med Miljø og 
Teknik 

4 og 6 

8  Byhaveskolens MED og skolebestyrelse  4 og 5 

9  Tåsingeskolens skolebestyrelse og MED 
udvalg 

4 og 5 

10  Shopping Svendborg  1 

11  Bestyrelse og MED‐udvalg i Sundbyøster  4 

12  Østerdalens forældrebestyrelse og 
medudvalg 

4 

13  Medarbejder i HR‐Løn og Personale  4 

14  Medarbejderne på Erhvervskontoret o g 
Fremtidsfabrikkerne 

4 og 8 

15  Sektor Med kommunaldirektørens 
område 

4 

16  Vestermarkskolens Skolebestyrelse og 
MED‐udvalg 

1, 4 og 5 

17  Samlet notat med høringssvar fra Børn‐ 
og Ungeområdet 

1 og 4 



Stokkebækskolen - Storkehavevej 9, 5884 Gudme - 6223 4800 - stokkebaekskolen@svendborg.dk 

Høringssvar fra Stokkebækskolens bestyrelse og Stokkebækskolens MED-udvalg 

25. november 2021

Temperaturnedsættelse i offentlige bygninger 

Det pædagogiske personale har forberedelse på skolen, og det er stillesiddende 
arbejde. I forvejen er temperaturer på 21 grader lavt, så vi bifalder ikke forslaget. Det 
medvirker til et meget dårligt fysisk arbejdsmiljø. 

Intern projektstyring - fra 10% til 11% 

Hævelse af procentsatsen for projektstyring til CETS giver 1% mindre til indholdet i 
projektet, og det betyder en serviceforringelse for skolerne.  

På vegne af skolebestyrelsen og MED-udvalget på Stokkebækskolen 

Astrid Birkbak, skoleleder 
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Høringssvar vedr. sænkning af rumtemperaturen fra 21 til 20 grader. 

Her i Jobcentret, den ”nye” del af Rådhuset, har vi AVP-sager på kuldebro, træk og 
lave temperaturer. 

Efter der var sat spærre på radiatorer, fik jeg en masse henvendelse på at folk frøs, 
og der var målinger på nogle kontorer på 16 grader, så i forbindelse med at man fik 
skruet op sidste år for varmen i den gamle del af Rådhuset, blev der også skruet op 
hos os. 

Der er lavet forsøg med at sætte riste i vindueskarmene, for at fordele varmen rundt i 
lokalet, radiatorer er blevet tjekket i forhold til om de virker. På et kontor har man 
prøvet at skifte ruderne. 

Nogle medarbejder sidder pakket ind i tæpper eller med sjal på, fordi de fryser. 

Så hvis man påtænker at sænke temperaturer, skal man nok se på, at få tætnet 
vinduerne så det ikke trækker ind, få gjort noget ved væggene så man undgår 
kuldebroer. Vi sidder rigtig mange i lokalerne og har ikke muligheder for at flytte 
medarbejderne væk fra væggene. 

Venlig hilsen 

Jette Lynge 
AMR 
Jobcentret. 
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From:                   Miljø Erhverv og Teknik Fælles Mail 
Sent:                    Fri, 26 Nov 2021 09:11:06 +0100 
To:           Susanne Møller Hansen 
Subject:               VS: Sparekatalog budget 2022 

Venlig hilsen  

Vivian Schmidt Nielsen 

Svendborg Kommune  
Miljø og Teknik 
Center for Ejendomme og Teknisk Service 

Svendborgvej 135 
5762 Vester Skerninge 

Tlf: +4562233305 
Mobil: +4530175305 
Email: vivian.schmidt.nielsen@svendborg.dk 

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Frank Müller-Bøgh <frankmb56@gmail.com>  
Sendt: 25. november 2021 19:07 
Til: Miljø Erhverv og Teknik Fælles Mail <met@svendborg.dk> 
Cc: mansvendborg@gmail.com; Bjarne Egeberg <bjarne.egeberg@outlook.dk>; Brian Schaltz Nielsen 
<brian.schaltz@svendborg.dk> 
Emne: Sparekatalog budget 2022 

Til Miljø og Teknik, Svendborg Kommune 

Jeg henviser til mail af 19/11 2021 om høringsproces vedr. sparekatalog for budget 2022 vedr. Miljø og Teknik-området. 

Haludvalget har ingen kommentarer til sparekataloget. 

Venlig hilsen 
Frank Müller-Bøgh 
Tlf. 24 47 89 30
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From:                   Miljø Erhverv og Teknik Fælles Mail 
Sent:                    Mon, 29 Nov 2021 09:26:04 +0100 
To:           Susanne Møller Hansen 
Subject:               VS: Høringssvar budget 2022 

Venlig hilsen  

Vivian Schmidt Nielsen 

Svendborg Kommune  
Miljø og Teknik 
Center for Ejendomme og Teknisk Service 

Svendborgvej 135 
5762 Vester Skerninge 

Tlf: +4562233305 
Mobil: +4530175305 
Email: vivian.schmidt.nielsen@svendborg.dk 

Fra: Jonna Rasmussen <jonna.rasmussen@svendborg.dk>  
Sendt: 29. november 2021 08:30 
Til: Miljø Erhverv og Teknik Fælles Mail <met@svendborg.dk> 
Cc: Hans Jørn Søberg <hans.soeberg@svendborg.dk>; Anne Neermann <anne.neermann@svendborg.dk>; Lars 
Svendsen <lars.svendsen@svendborg.dk> 
Emne: VS: Høringssvar budget 2022 

Vedlagt høringssvar fra PPR Lars Svendsen - til Teknik- og Erhvervsudvalget. 

Venlig hilsen 

Jonna Rasmussen 
Chefsekretær 

Svendborg Kommune  
Sekretariat og Dagtilbud 
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Centrumpladsen 7, 1. sal th. 
5700 Svendborg 

Tlf: +4562234506 
Email: jonna.rasmussen@svendborg.dk 

Fra: Lars Svendsen <lars.svendsen@svendborg.dk>  
Sendt: 25. november 2021 13:20 
Til: Børn, Unge, Kultur og Fritid Fællespostkasse <bu@svendborg.dk> 
Cc: Hans Jørn Søberg <hans.soeberg@svendborg.dk>; Anne Neermann <anne.neermann@svendborg.dk> 
Emne: Høringssvar budget 2022 

Høringssvar ved CETS’ forslag om at sænke temperaturen fra 21 til 20 grader i alle 
kommunale bygninger 

I tilfælde af vedtagelse vil der kunne forventes negativ påvirkning af det fysiske arbejdsmiljø: 

Rumtemperaturen måles midt i rummet, og der vil således ikke tages hensyn til, at temperaturen 
ved vinduespartier og ydervægge i vinterhalvåret potentielt vil være lavere end 20 grader. Dette 
særligt i mange af de ældre bygninger, kommunen har i anvendelse. Der formodes at være risiko 
for, at temperaturen lokalt vil kunne komme under normal stuetemperatur, og at det vil blive 
vanskeligere at opretholde den fornødne udluftning. Dette særligt da arealeffektivisering (i.e. 
personaletæthed) har bevirket, at den enkeltes muligheder for at bevæge sig frit rundt med 
henblik på at minimere generne af et uhensigtsmæssigt fysisk arbejdsmiljø er betragteligt 
reducerede som sådan. 
Såfremt det fysisk arbejdsmiljø forventeligt vil påvirkes ved sænkelse af rumtemperatur, vil det 
ramme alle medarbejdergrupper bredt set. 

Venligst, 

Lars Svendsen 
Aut. psykolog 

Svendborg Kommune 
Skole og Uddannelse 

Centrumpladsen 7, 2. tv 
5700 Svendborg 
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Tlf: +4562234532 
Mobil: +4530107132 
Email: lars.svendsen@svendborg.dk 
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From:                   Miljø Erhverv og Teknik Fælles Mail 
Sent:                    Mon, 29 Nov 2021 12:59:06 +0100 
To:           Susanne Møller Hansen 
Subject:               VS: Høringssvar til besparelse 

Venlig hilsen  

Vivian Schmidt Nielsen 

Svendborg Kommune  
Miljø og Teknik 
Center for Ejendomme og Teknisk Service 

Svendborgvej 135 
5762 Vester Skerninge 

Tlf: +4562233305 
Mobil: +4530175305 
Email: vivian.schmidt.nielsen@svendborg.dk 

Fra: Louise Kyhn <louise.kyhn@svendborg.dk>  
Sendt: 29. november 2021 09:54 
Til: Miljø Erhverv og Teknik Fælles Mail <met@svendborg.dk> 
Cc: Malene Flor Johansen <malene.flor.johansen@svendborg.dk> 
Emne: Høringssvar til besparelse 

1.Gratis parkering:
Der er bekymring ift. 1 times parkering ift. møde med borgere.

3.Rengøring:
Det er sårbart, da Fam.afdelingen Centrumpladsen oplever, at den generelle rengøring er
mangelfuld. Budgettet bliver hurtigt brugt ved akutte hændelser.
Det er meget problematisk at reducere varme, idet det er en særlig udfordring i
Familieafdelingens bygninger, som er utætte.

Venlig hilsen 
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Louise Kyhn 
Børn- og ungesagsbehandler 

Svendborg Kommune  
Familie, Børn og Unge 

Centrumpladsen 7, 2. sal 
5700 Svendborg 

Tlf:  
Mobil: +4551437840 
Email: louise.kyhn@svendborg.dk 
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Høringssvar til besparelsesforslag om temperaturnedsættelse i kommunale bygninger (B2022) 

Arbejdsmiljøloven fastsætter, at der i arbejdstiden skal være en passende tem-
peratur for de beskæftigede i arbejdsrummet. Generelt bør temperaturen under 
normale klima- og arbejdsforhold holdes på 20-22 graderi. 

Bygninger er ikke ens. Der kan være stor forskel på en nyopført bygning og en 
ældre bygning i forhold til temperatur. Derfor kan det være en udfordring at 
lægge en overordnet vurdering af temperatur ned over en hel række bygninger. 

Økonomiafdelingen er placeret i den gamle del af Rådhuset i større og mindre 
kontorer, hvor der er knap 5 meter til loftet og 3 meter høje vinduer med kulde-
nedfald. Vi oplever på forskellig vis gener affødt af kulde og træk på nuværende 
temperaturniveau. 

I skrivende stund måler vi temperaturen til at være under 20 grader ved flere 
kontorpladser på trods af, at persienner og gardiner er trukket for, alle indven-
dige vinduer er blevet forsynet med tætningslister og alle vindueskarme har fået 
ilagt riste således, at varmen bedre kan cirkulere. Ligeledes er mange udluft-
ningskanaler blevet blokeret for at dæmme op for træk. Vi har for længst fundet 
de varmeste trøjer frem. 

Vi foreslår til gengæld, at alle udvendige vinduer på Rådhusets gamle del bliver 
tætnet. En engangsinvestering, som vil betyde store besparelser på den årlige 
varmeregning for Svendborg Kommune. Suppleret med lokalt placerede tempe-
raturfølere koblet til varmeanlægget (CTS) for en bedre regulering af temperatu-
ren i det enkelte kontor. 

Såfremt det besluttes at sænke temperaturen med en grad, imødeser vi konse-
kvenser, som langt vil overstige den umiddelbare økonomiske gevinst, der er 
beregnet i forslaget. 

Højere sygefravær 
Der er ingen tvivl om, at en sænkelse af temperaturen vil medvirke til, at medar-
bejderne fryser, og at det med høj sandsynlighed vil give et forhøjet sygefravær. 
Både kortvarige forløb fx forkølelse, og mere langvarige forløb med nakke- og 
rygproblemer grundet spændinger. Fravær fra arbejdspladsen er meget omkost-
ningsfyldt. Både i forhold til økonomi, opgaveløsningen, sammenhængskraften 
på den enkelte arbejdsplads samt trivslen generelt.   

Fastholdelse af dygtige medarbejdere 
Svendborg Kommunes bestræbelser i forhold til at være en attraktiv arbejds-
plads bliver udfordret. Dygtige medarbejdere vil under ringere vilkår finde andet 
arbejde.  

Venlig hilsen 
Medarbejderne i Økonomiafdelingen, Staben (29 medarbejdere). 

i Arbejdstilsynets hjemmeside: ” https://at.dk/regler/at-vejledninger/temperatur-arbejdsrum-faste-arbejdssteder-a-1-12/” 

Kommunaldirektør 

Økonomi 

Ramsherred 5 

5700 Svendborg 

29. november 2021

Afdeling: Økonomi 
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Forslag til besparelse i Miljø og Teknik 

Høringssvar fra TR og AMR, samt medarbejderrepræsentanter i S-MED, Miljø og 

Teknik. 

Medarbejderne i S-MED skal indledningsvist bemærke, at vi ikke finder processen for at vedtage de 

konkrete besparelser hensigtsmæssig. Den meget korte høringsperiode gør det vanskeligt at nå at 

arbejde kvalificeret med høringssvarene med risiko for at tabe vigtige oplysninger fra medarbejderne 

omkring de konkrete besparelsesforslag. Endelig er det uheldigt, at der træffes politisk beslutning 

omkring besparelsesforslag, som kan få personalemæssige konsekvenser, lige op til en juleferie. Det 

vil efterlade nogle medarbejdere i uvished hen over en ferie uden mulighed for at få svar på, hvem 

der konkret vil skulle afskediges.  

Medarbejderne i S-MED afgiver herefter følgende bemærkninger til de fremlagte besparelsesforslag 

for Teknik- og Erhvervsudvalgets samt Miljø- og Naturudvalgets område. 

Teknik- og Erhvervsudvalget: 

4. Temperaturnedsættelse i kommunale bygninger

Der er forståelse for både den økonomiske og klima-mæssige dagsorden i forhold til at reducere 

temperaturen fra 21° til 20°. Vi anerkender også, at der foreligger undersøgelser, der viser 

sammenhængen mellem produktivitet og temperatur. Det formodes, at disse undersøgelser er 

foretaget i bygninger, der isolerings- og indretningsmæssigt sikrer, at der rent faktisk kan opretholdes 

de valgte temperaturer. Desværre oplever flere medarbejdere allerede i dag, at temperaturen er for 

lav i kommunens bygninger i forhold til, hvad der føles som en behagelig arbejds-temperatur. Det 

kan sandsynligvis hænge sammen med, at flere medarbejdere har deres daglige gang i ældre 

bygninger, hvor det kan være svært at opretholde en tilstrækkelig høj temperatur f.eks. på grund af 

”kulde-broer”. Det er derfor medarbejderne i S-MEDs vurdering, at hvis temperaturen sænkes 

yderligere vil flere medarbejdere kunne opleve et dårligere arbejdsmiljø, og det kan derfor ikke 

anbefales, at dette besparelsesforslag vælges.    

6. Administrativ effektivisering

Medarbejderne i S-MED kan tilslutte sig de fremlagte konkrete konsekvenser af at gennemføre en 

administrativ effektivisering. Organisationen er gennem årene tilpasset på en måde, hvor der praktisk 

talt kun udføres ”skal”-opgaver, og derfor vil en administrativ effektivisering påvirke serviceniveauet 

negativt, og det kan derfor ikke anbefales, at dette besparelsesforslag vælges. 

På vegne af TR, AMR og medarbejderrepræsentanter i S-MED, Miljø og Teknik 

Lene Juncher Lind 

Næstformand. 
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Høringssvar fra Byhaveskolens MED og skolebestyrelse 

4: Temperaturnedsættelse i kommunale bygninger 

Kort resumé: 
Ved at sætte inde temperaturen ned til 20 °C i de kommunale bygninger (bortset fra beboelse) 
kan der opnås en økonomisk besparelse på:  

Forslaget om at nedsætte temperaturen fra 21 til 20 grader bør efter vores vurdering ikke 
gennemføres.  
Både børn og medarbejderes arbejdsmiljø bliver væsentligt forringet ved dette forslag.  
Byhaveskolen - som er vores referenceramme – har i forvejen en oplevelse af kolde lokaler og 
lokaler med træk grundet bl.a. grundet en ældre bygningsmasse med bl.a. gamle vindue, også 
selvom der kan måles en teknisk temperatur på 21 grader.  
Vi frygter, at vi vil opleve en massiv stigning i klager fra brugere og ligeledes klager via APV’er der 
vil påpege, at brugere og ansatte fryser på deres skole/arbejdsplads.  
I den forbindelse må vi naturligvis også gøre opmærksom på, at vi har børn som er massivt fysisk 
handicappet, hvilket betyder at de ikke kan røre sig, når de eventuelt fryser.  

5: Intern projektstyring øges fra 10% til 11% 

Det giver efter vores vurdering ikke mening at anvise et kommunalt besparelsesforslag, der blot 
flytter udgifter over i et andet budgetområde. Det mener vi ikke er i overensstemmelse med 
formålet i en kommunal besparelsesrunde. Derfor mener vi, at forslaget bør kasseres.  
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Høringssvar fra Tåsingeskolens skolebestyrelse og MED udvalg 

4: Temperaturnedsættelse i kommunale bygninger 

Kort resumé: 
Ved at sætte inde temperaturen ned til 20 °C i de kommunale bygninger (bortset fra beboelse) 
kan der opnås en økonomisk besparelse på:  

Forslaget om at nedsætte temperaturen fra 21 til 20 grader bør efter vores vurdering ikke 
gennemføres.  
Både børns og medarbejderes arbejdsmiljø bliver væsentligt forringet ved dette forslag.  
Tåsingeskolen - som er vores referenceramme – har i forvejen en oplevelse af kolde lokaler og 
lokaler med træk grundet bl.a. kuldefald fra gamle vinduer og falsk træk fra kuldebroer, også 
selvom der kan måles en teknisk temperatur på 21 grader.  
Vi frygter, at vi vil opleve en massiv stigning i klager fra brugere og ligeledes klager via APV’er der 
vil påpege, at brugere og ansatte fryser på deres skole/arbejdsplads. Muligvis vil der også opleves 
flere sygemeldinger, såfremt børn eller medarbejdere gå og fryser.  

5: Intern projektstyring øges fra 10% til 11% 

Det giver efter vores vurdering ikke mening at anvise et kommunalt besparelsesforslag, der blot 
flytter udgifter over i et andet budgetområde. Det mener vi ikke er i overensstemmelse med 
formålet i en kommunal besparelsesrunde. Derfor mener vi, at forslaget bør kasseres.  

Side 12



Høringssvar fra Shopping Svendborg vedr. forslag om reduktion af gratis parkering 

Shopping Svendborg har med bekymring noteret sig, at der nu foreslås en halvering af den gratis 
parkeringstid på hidtil 2 timer i midtbyen. 
Shopping Svendborg vil gerne advare mod dette forslag, som vil være et vilkår der vil have negativ effekt i 
byens omdømme, medføre tab i omsætning og samtidig blive en udfordring for den trafikale infrastruktur. 

Omdømme:  
Hvis tiltaget om begrænsning af fri parkering reduceres fra 2 timer til 1 time, så vil Svendborg miste et vigtig 
konkurrenceparameter som attraktiv handelsby. Både midtbyens liberale erhverv og mange detailbutikker 
vil blive udfordret.   

Svendborgs magnetiske effekt på yderområderne i kommunen og det sydfynske område vil blive påvirket 
negativt. Nærliggende byer har slet ikke betalingsparkering (Rudkøbing, Rosengårdscenteret, Faaborg, 
Ringe). Kunder og gæster i byen vil derfor, i øget omfang, kunne finde det attraktivt at søge mod andre 
steder end Svendborg. Vi vil finde det trist at den gode udvikling og investeringer, der er foretaget for at 
styrke Svendborgs omdømme devalueres på grund af forringede parkeringsvilkår. Ændringer på 
parkeringsområdet har tidligere forårsaget megen negativ medieomtale fra butikslivet, herunder ved 
ændringerne omkring særlig Torvet og Klosterplads. Svendborg risikerer igen at skulle kæmpe med dårlig 
medieomtale og negativitet fra byens butikker, der har været glade for løsningen med 2 timers gratis 
parkering. 

Omsætning:  
Midtbyens butiksliv har haft gavn af 2 timers gratis parkering, der tillader kunderne god tid at handle i. 
Svendborg Kommune har sågar i 2020 bidraget med en omfattende markedsføringskampagne på hele 
Sydfyn for at fremme handlen med budskabet om 2 timers gratis parkering.  
En times gratis parkering vil appellere mere til kortvarig og forudbestemt shopping. To timer frigiver tid og 
overskud til at lade sig inspirere og forlænge shoppingturen, til gavn for byens butikker og virksomheder. 
Grænsen mellem 1 og 2 timer har en væsentlig psykologisk effekt. To timer er længe nok til at handle i flere 
forskellige butikker, besøg hos frisøren, tandlægen eller massøren - og ikke mindst en længere tur rundt i 
byen, mens en times gratis parkering kun vil tiltrække den ”hurtige handel”.  

Generelt ønsker vi som forening, at Svendborg er en by hvor så mange som muligt benytter byens butikker, 
liberale erhverv og kulturtilbud så hyppigt som muligt. Ved en gennemregning på forventet effekt af 
parkeringsindtægter skal altså modregnes et forventet tab hos erhverv og kulturudbydere i midtbyen. Hvor 
lang tid tager det at gå til frisøren, massøren, brillemageren etc.?  Oftest er en time samlet ikke nok. 
Bekvemmelighed er en nøglefaktor, for hvor forbrug bliver lagt.   

Infrastruktur:  
Kortere gratis parkeringstid vil skabe forøget tryk på de gratis 1-timespladser der i forvejen findes i f.eks. 
Møllergade. Bilister med flere ærinder i byen risikerer fremover at cirkulere efter 1 times gratis 
parkeringspladser eller være tvunget til at ”flytte bilen”, hvilket blot vil øge biltrafikken i hele midtbyen, 
hvilket ikke er positivt, da den samtidig fjerner en naturlig færden til fods, som gavner bymidten i bred 
forstand. 

Konklusion: 
På baggrund af ovenstående argumenter mener vi, at gevinsten ved at opkræve øgede parkeringsafgifter 
langt fra står mål med de store konsekvenser, det medfører: Tabt attraktionsværdi for byens kunder og 
turister. Forventet tab hos byens erhvervsdrivende. Irritation hos begge grupper. Negativ omtale.   
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De medfølgende langtidskonsekvenser er bekymrende – er disse mon blevet beregnet?  
Er den opnåede, vigtige position som hele Sydfyns store handelsby værd at gamble med?  

Post-Corona-tiden har medført udfordringer for både detailhandel, specialbutikker og liberale erhverv. 
Vi mener, at det er vigtigt at undgå eksperimenter og tiltag, der vil medføre tabt omsætning i en fortsat 
svær tid. 

Således vil vi på det kraftigste foreslå, at en reduktion af de nuværende 2 timers gratis parkering ikke 
gennemføres. 

Med venlig hilsen 

Shopping Svendborg 
Martin Larsen, Formand. 
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From:                   Miljø Erhverv og Teknik Fælles Mail 
Sent:                    Tue, 30 Nov 2021 14:37:17 +0100 
To:           Susanne Møller Hansen 
Subject:               VS: Besparelser 

Venlig hilsen  

Vivian Schmidt Nielsen 

Svendborg Kommune  
Miljø og Teknik 
Center for Ejendomme og Teknisk Service 

Svendborgvej 135 
5762 Vester Skerninge 

Tlf: +4562233305 
Mobil: +4530175305 
Email: vivian.schmidt.nielsen@svendborg.dk 

Fra: Fie Lademann <fie.lademann@svendborg.dk>  
Sendt: 30. november 2021 09:18 
Til: Miljø Erhverv og Teknik Fælles Mail <met@svendborg.dk> 
Emne: Besparelser 

På vegne af Bestyrelsen og MED. Udvalget i Sundbyøster kan vi ikke anbefale besparelse i forhold 
til at reducerer på varme udgiften i dagtilbud. 

I Svendborg har vi mange ældre børnehus, hvor der er koldt og bl.a. ingen gulvvarme til 
vuggestuerne, så vi anbefaler under ingen omstændigheder besparelser på dagtilbudsområdet i 
forhold til varm udgifter. 

Venlig hilsen 

Fie Lademann 
Dagtilbudsleder 

Svendborg Kommune  
Sekretariat og Dagtilbud 
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Grubbemøllevej 22 
5700 Svendborg 

Tlf: +4524886180 
Mobil: +4524886180 
Email: fie.lademann@svendborg.dk 
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From:                   Miljø Erhverv og Teknik Fælles Mail 
Sent:                    Tue, 30 Nov 2021 14:37:32 +0100 
To:           Susanne Møller Hansen 
Subject:               VS: høringssvar fra Østerdalens forældrebestyrelse og medudvalg 

Venlig hilsen  

Vivian Schmidt Nielsen 

Svendborg Kommune  
Miljø og Teknik 
Center for Ejendomme og Teknisk Service 

Svendborgvej 135 
5762 Vester Skerninge 

Tlf: +4562233305 
Mobil: +4530175305 
Email: vivian.schmidt.nielsen@svendborg.dk 

Fra: Mai-Britt Strøm <mai-britt.stroem@svendborg.dk>  
Sendt: 30. november 2021 09:19 
Til: Miljø Erhverv og Teknik Fælles Mail <met@svendborg.dk> 
Emne: høringssvar fra Østerdalens forældrebestyrelse og medudvalg 

Hermed høringssvar i forhold til sænkning af varmegrader i dagtilbuddets børnehuse: 

Varmegrader:  
Et godt indeklima er væsentligt i forhold til børnenes trivsel, læring, sundhed og udvikling.  
Mange af Østerdalens børnehuse er af ældre dato med meget kolde gulve. Der er børn der leger på gulvet, og 
vi kan på ingen måde anbefale, at sætte temperaturen ned i dagtilbuddets børnehuse.  

På vegne af Østerdalens forældrebestyrelse og medudvalg. 

Venlig hilsen  

Mai-Britt Strøm 
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Dagtilbudsleder 

Svendborg Kommune 
Østerdalen 

Grubbemøllevej 22 
5700 Svendborg 

Tlf: +4529602618 
Email: mai-britt.stroem@svendborg.dk 
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Høringssvar til besparelsesforslag om temperaturnedsættelse i kommunale bygninger 

I HR oplever flere i afdelingen, at det føles koldt i vintermånederne, og vi mærker allerede nu kolde dage i 
afdelingen, uanset vinteren ikke rigtigt er begyndt. 

Varmen styres centralt, hvorfor vi er sat udenfor indflydelse ift. regulering af varme i afdelingen. 

Ved stillesiddende arbejde i: 

* et storkontor

* i en gammel bygning

* et kontor med gennemgang fra trappeopgangen, som har kuldestrømme fra hoveddøren
nedenfor

vækker det stor bekymring, at man overvejer at sætte temperaturen ned med 1 grad i spareforslaget. Det 
er i forvejen svært at bibeholde en tålelig temperatur. Uanset man måler temperaturen til eks. 21 grader i 
dag, er det ikke ensbetydende med, at det føles som 21 grader i storkontoret. 

Hvordan vil man sikre ordentligt arbejdsmiljø? Skal der i stedet indkøbes læskærme, varmeblæsere, tæpper 
mv. til at afhjælpe træk og kulde?

På vegne af bekymrede medarbejdere i HR-Løn og Personale
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Erhvervskontoret 30. november 2021 

Til "S-MED" på Kommunaldirektørens område  

Høringssvar til sparekataloger for Teknik- og Erhvervsudvalgets områder 

Sendt af Erhvervskontoret.  

Erhvervskontoret ser positivt på de fremsendte forslag. Vi vil dog gerne udtrykke bekymring ift. punkt 4: 

”Temperaturnedsættelse i kommunale bygninger”. Trods de nuværende 21 ˚C er der flere som oplever, at 

det kan være koldt på kontoerne. Derfor kan en yderligere sænkning nogle steder have negative 

konsekvenser for arbejdsmiljøet. 

En besparelse på Ø-hop jf. Punkt 8: ”Ø-hop” gør det mere vanskeligt at bevæge sig mellem de små øer og 

på tværs af kommunegrænserne. Da Øhavet er den store attraktion i Geopark Det Sydfynske Øhav, er der 

behov for at finde andre løsninger til at komme ud og opleve vandet og øerne. Et samarbejde med den 

lokale træskibsflåde understøttet af Maritimcenter kunne være en løsning, som også ville styrke vores 

maritime image og oplevelseserhvervet. 
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Personalemøder med MED-status 24-11-2021

Økonomi, høring vedr. besparelser 
21/25561 

Sagsfremstilling 
Høring af det fremsendte sparekatalog på Økonomiudvalgets område. 

Sektor MED på Kommunaldirektørens område holder møde tirsdag den 30. november 2021, hvor 
høringssvarene fra alle afdelingerne drøftes. 

Beslutning i Personalemøder med MED-status den 24-11-2021 
Direktionssekretariatet m.fl. har ingen væsentlige bemærkninger til de fremlagte reduktionsforslag 
på Økonomiudvalgets område. Til gengæld vil vi gerne fremsende et svar til én af 
reduktionsforslagene på Teknik- og Erhvervsudvalget område omkring temperaturnedsættelse i 
kommunale bygninger.  

Vi er fuldt bevidst om, at det er meget individuelt hvilken temperatur som er den rette. Vi kan dog 
konstatere, at der i denne kolde tid ikke har været den samme beklagelse omkring kølige kontorer 
og lokaler som vi har set de tidligere år. Vi finder, at der på nuværende er fundet et ganske 
fornuftigt niveau i temperaturen. 

Vores bekymring går derfor på, at en temperaturregulering vil genskabe det kølige indeklima hvor 
man som medarbejder igen, vil sidde og fryse og ende i en uhensigtsmæssig opspændt 
arbejdsstilling. Dette vil i nogen tilfælde kunne føre til øget sygemeldinger, hvorfor besparelsen 
derfor blot vil blive forskubbet til en anden kasse. 

BILAG: 
1 - 
5394882 

Åben Sparekatalog for Økonomiudvalget budget 2022 inkl. 
bogmærker og sidetal 

(254911/21) (H) 
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Høringssvar vedr. Sund Sex Skolen 30.11.2021 

Vestermarkskolens skolebestyrelse og MED-udvalg 

Rengøring 

På Vestermarskolen anbefaler vi ikke, at rengøringsniveauet sænkes i denne tid med COVID-19. Herudover 

mener vi også, at rengøringsniveauer har afgørende betydnikng for både elevernes og personalets trivsel og 

oplevelse af at deltage i æstetisk imødekommende og hyggelige læringsmiljøer. Rengøringsniveauet har i 

de senere år været for nedadgående, og det er vedvarende et opmærksomhedspunkt. 

Temperaturnedsætning 

I lyset af behovet for klimatilpasninger ekan det være rationelt at sænke rumtempperaturen. Dog har 

varmen i et lokale stor betydning for både elever, lærere og pædagogers trivsel på en skole.  Vi vil derfor 

ikke anbefale, at gennemføre denne temperaturnedsætning.   

Øget betaling for projektledelse ifm. anlægsprojekter 

Vi har på Vestermarkskolen været rigtig glade for den projektstyring, der har fundet sted i renoveringen af 

skolen og tilbygningen af børnehaven. Vi vil dog påpege, at der bør være en rigtig balance mellem, 1. 

hvordan anlægsmidlerne kommer børn og voksne til gode i hverdagen samt 2. hvor meget, der anvendes til 

intern betaling af projektstyring hos CETS.  

På vegne af MED og skolebestyrelse 

Merete Storgaard 

Skoleleder 
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Notat 

Høringssvar vedr. besparelsesforslag budget 2022 i 
Teknik- og Erhvervsudvalget fra: 

Dagplejens bestyrelse 

Angående sænkning af temperatur til 21 grader i kommunens offent-
lige bygninger, skal vi gøre opmærksom på at det er uhensigtsmæs-
sigt i de lokaler hvor små børn opholder sig. Meget af deres dag fo-
regår med leg på gulvet. Det kan derfor ikke anbefales at sænke 
temperaturen i de lokaler, hvor dagplejen har legestuer. 

Dagplejens MED-udvalg 

Angående sænkning af temperatur til 21 grader i kommunens offent-
lige bygninger, skal vi gøre opmærksom på at det er uhensigtsmæs-
sigt i de lokaler hvor små børn opholder sig. Meget af deres dag fo-
regår med leg på gulvet. Det kan derfor ikke anbefales at sænke 
temperaturen i de lokaler hvor dagplejen har legestuer.  

Dagtilbudsområdet Øbakkernes forældrebestyrelse 

Vedr. CETS – temperaturnedsættelse i kommunale bygninger; 

Vi synes det er et uheldigt sted at spare. Vi har små børn i vugge-
stuer som opholder sig på gulvet størstedelen af deres vågne tid i in-
stitutionen, og dermed opholder personalet sig samme sted. 20 gra-
der giver et forringet arbejdsmiljø. Vi får både syge børn og syge 
personaler. Vi frygter, at det der spares i CETS på temperaturned-
sættelse bliver en udgift for dagtilbud pga. sygemeldinger. 

Dagtilbudsområdet Øbakkernes MED-udvalg 

Vedr. CETS – temperaturnedsættelse i kommunale bygninger; 

Vi synes det er et uheldigt sted at spare. Vi har små børn i vugge-
stuer som opholder sig på gulvet størstedelen af deres vågne tid i in-
stitutionen, og dermed opholder personalet sig samme sted. 20 gra-
der giver et forringet arbejdsmiljø. Vi får både syge børn og syge 
personaler. Vi frygter, at det der spares i CETS på temperaturned-
sættelse bliver en udgift for dagtilbud pga. sygemeldinger. Vi mener 
det er vigtigt at skelne mellem brugen af kommunens bygninger, 
man kan ikke sidestille dagtilbud med produktion. 

Børn, Unge, Kultur og Fritid 
Centrumpladsen 7, 1. sal th. 
5700 Svendborg 

29. november 2021

Sagsid: 21/24502 
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Østerdalens forældrebestyrelse 

Varmegrader: 
      Et godt indeklima er væsentligt i forhold til børnenes trivsel og udvik-  
ling. Mange af Østerdalens børnehuse er af ældre dato med meget kolde-
gulve. Der er børn der leger på gulvet, og vi kan på ingen måde anbefale, 
at sætte temperaturen ned i dagtilbuddets børnehuse. 

Rantzausminde Skoles bestyrelse og MED-udvalg 

At nedsættelse af temperaturen med 1 grad i kommunale bygninger – 
herunder vores skole – og beregne et provenu på 550.000 forekom-
mer - med udgangspunkt i de meget forskellige indendørs temperatur-
forhold vi oplever på vores skole krydret med variation i vejret fra år til 
år – at have et noget akademisk tilsnit, som vi tvivler holder i virkelig-
heden. 

FTR for dagtilbud og skoler (BUPL, PMF Fyn, FOA) 

Temperaturnedsættelse i kommunale bygninger: 
Her kunne vi ønske, at der ses mere konkret på den enkelte bygnings   
anvendelse. Børn og personale i dagtilbud opholder sig meget af dagen 
på gulvet. Ved at sænke temperaturen er der en risiko for øget sygefra-
vær og dermed et forringet arbejdsmiljø. En reduktion i CETS vil derfor gi-
ve en øget udgift for dagtilbud. 

TR-gruppen, PMF Fyn 

Udover høring på dagtilbudsområdet har vi valgt at kommentere på re-
duktionsforslaget vedr. Temperaturnedsættelse i kommunale bygninger 
fra Teknik- og Erhvervsudvalget (CETS) da det har indflydelse på dagtil-
budsområdet. 

Børn og personale i vuggestuer og til dels også i børnehaver opholder sig 
meget af dagen på gulvet. Ved at nedsætte temperaturen kan det øge sy-
gefraværet og dermed et øget behov for vikar. En reduktion i CETS vil 
dermed kunne blive en øget udgift for dagtilbud.  
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 Sektor MED Børn, Unge, Kultur og Fritid 

Reduceret gratis parkering: 
Nedsættelse af gratis parkering fra 2 til 1 time i parkeringszone 2. Her kan 
en reduktion i CETS betyde en merudgift i afdelinger på BUKF.  
F.eks. benyttes 2 timers gratis parkering i Voldgade ofte, hvis der er kor-
tere møder på bl.a. rådhuset. Ved at nedsætte parkeringen fra 2 til 1 time
vil dette ikke længere være en mulighed. Alternativ vil være at den enkel-
te medarbejders transporttid forlænges, da der så skal parkeres længere
væk, men øget transporttid er spildtid.
Et forslag kunne være at hver afdeling, hvor der har behov får tildelt 1-2
parkeringskort som giver tilladelse til gratis parkering i 2 timer f.eks. i
Voldgade. Dette vil betyde at reduktionen kan gennemføres uden en mer-
udgift i øvrige afdelinger.

Temperaturnedsættelse i kommunale bygninger: 
Her kunne vi ønske, at der ses mere konkret på den enkelte bygnings an-
vendelse. Børn og personale i en vuggestue opholder sig meget af dagen 
på gulvet. Ved at sænke temperaturen er der en risiko for øget sygefra-
vær og dermed et forringet arbejdsmiljø. En reduktion i CETS vil derfor gi-
ve en øget udgift for dagtilbud  

Center for Børn, Unge og Familier (CBUF) MED-udvalg 

Vi har i MED udvalget valgt at indsende høringssvar på 2 punkter, som 
kommer fra CETS 

1. Sænkelse af temperatur fra 21 grader til 20 grader. Her finder vi at
man er nødt til at have en mere nuanceret tilgang til tingene, hvor
eksempelvis Mødrehuset og boinstitutioner (Skousbovej og Tan-
kefuld) har børn der leger på gulvet. Særligt Mødrehuset har
spædbørn og Tankefuld varetager børn med funktionsnedsættel-
ser og handicaps.

2. Reduceret gratis parkering fra nuværende 2 timer til 1 time. Betyder en
merudgift i CBUF eksempelvis benyttes 2 timers parkering i Voldgade
ofte, ved kortere møder på rådhuset. Ved at nedsætte parkeringen fra
2 til 1 time vil dette ikke længere være en mulighed og derved for de
enkelte afdelinger i kommunen en merudgift. Alternativ vil være at den
enkelte medarbejders transporttid forlænges. Dette vil også være en
merudgift i de enkelte afdelinger, da øget transporttid er spildtid og en
forhøjning i lønudgifter. Et forslag kunne være at hver afdeling, hvor der
er behov får tildelt hver 1-2 parkeringskort som giver tilladelse til at par-
kere gratis i eksempelvis 2 timer i Voldgade. Dette vil betyde en reduk-
tionen kunne gennemføres uden at det betyder en merudgift i øvrige
afdelinger.
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Oversigt over indkomne høringssvar vedr. 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets 
sparekatalog / Budget 2022 (pkt. 1-3) 

Høringsperiode: 19.-30. november 2021 

Nr. Afsender: Vedr. pkt.: 
1 A-MED i Borger- og Arbejdsmarkedsafdelingen 1-3

2 Personalet i team Borgerservice 1-3

Svendborg Kommune 
Social og Sundhed 
Svinget 14 
5700  Svendborg 

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

Sagsnr.: 21/25808 
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72 

 
29. 

 

 
Resurcepædagogerne område Øst og område Vest 74 

 
30. 

 

 
Medarbejderne i Administrationen i Sekretariat og 
Dagtilbud 
 
 

77 

 Familie, Børn og Unge  
 

31. 
 

 
CSV Sydfyns bestyrelse  79 

 
32. 

 

 
CSV Sydfyns MED-udvalg 81 

 
33. 

 
Familieafdelingens MED-udvalg 
 

83 
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34. 

 
Svendborg Heldagsskoles bestyrelse 
 

85 

 
35. 

 
Svendborg Heldagsskoles MED-udvalg 
 

87 

 
36. 

 

 
Center for Børn, Unge og Familier MED-udvalg 89 

 Andre høringsparter  
 

37. 
 

 
Sektor MED Børn, Unge, Kultur og Fritid 91 

 
38. 

 

 
BUPL 95 

 
39. 

 

 
TR-gruppen PMF-Fyn (pædagogmedhjælpere og 
pædagogiske assistenter) 
 

99 

 
40. 

 

 
Friskolerne Ida Holst Skole, Øster Åby Friskole, Vester 
Skerninge Friskole og Ollerup Friskole 
 

102 

 
41. 

 
Det Selvejende Netværk Fyrtårnet bestyrelse og MED-
udvalg 

 
103 

 
 

42. 
 

 
FTR-gruppen på Dagtilbud 105 

 
43. 

 
Øhavets Lærerkreds 
 

 
108 

 
44. 

 

 
Tved Børnehus forældrebestyrelse, MED-udvalg og leder 110 

 
45. 

 
Børnegården Ollerup forældrebestyrelse 
 

112 

 
46. 

 
Danske Handicaporganisationer – Svendborg 
 

115 

 
47. 

 
Handicaprådet 
 

119 
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Svendborg Kommune - Byrådet 

Høring af spareforslag budget 2022 
 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  

Bestyrelse og MED på Issø-skolen MED X 

 Bestyrelse X 

 Andet 

Evt. generelle bemærkninger 

Hermed afgives fælles svar fra Issø-skolens bestyrelse og MED. 
 
Forvaltning, politikere og skolernes bestyrelser og MED-udvalg har alle stemplet ind på de pædagogiske 
bevæggrunde for at udvikle mangfoldige læringsmiljøer, så alle elever oplever skoleglæde og faglig og 
social trivsel. På Issø-skolen arbejder vi benhårdt for at udfolde mangfoldighed i vores læringsmiljøer. 
Det er derfor beklageligt, at de fleste spareforslag på skoleområdet vil begrænse os i dette arbejde.   
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 

På Issø-skolen har vi særdeles gode erfaringer med kompetencecenteret. Lærere, pædagoger og elever 
er blevet beriget ift. mangfoldige læringstilgange. Vi er ved at opbygge intern kapacitet (uddannelse af 
egen vejleder i mangfoldige læringsmiljøer), som fremover giver sparring på områder, som 
kompetencecenteret har introduceret. 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 

Ingen kommentarer 

3. Reduktion i fællestid 

Puljen til fælles tid er et væsentligt element i vores tidlige pædagogiske indsatser i indskolingen. 
Herudover bruger vi også pædagogernes ekspertise på mellemtrin, i udskoling og i mellemformer. 
Pædagogerne højner undervisningens kvalitet og spiller en afgørende rolle for vores mangfoldige 
læringsmiljøer.  

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 

Disse midler havde hjulpet os med at skabe mangfoldige læringsmiljøer. 

5. Administrativ central besparelse 

Ingen kommentarer 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 

Også disse midler havde hjulpet os med at skabe mangfoldige læringsmiljøer. 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 

Også disse midler havde hjulpet os med at skabe mangfoldige læringsmiljøer. 

8. Engangsbesparelse 2022 

Ingen kommentarer 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 

Ingen kommentarer 
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10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 

Ingen kommentarer 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 

Ingen kommentarer 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 

Ingen kommentarer 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  

Issø-skolens FSFO er udendørs, og vi er bekymrede for, at det bliver for koldt for elever og 
lærere/pædagoger. Issø-skolen har ingen ledige indendørskvadratmeter.  
I beskrivelsen af besparelsespunktet nævnes, at der brug for ”justeringer” i forhold til vores FSFO-
faciliteter. Vi må understrege, at der i givet fald ikke blot vil være tale om justeringer. Der vil således blive 
behov for at anlægge ekstra bygninger til ophold, opvarmede toiletter samt installation af belysning til 
området omkring FSFO og vejen mellem parkeringsplads og FSFO. Det har skolen ikke råd til. 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 

Denne reduktion er problematisk især for de mange forældre, som pendler mellem Kirkeby/Stenstrup og 
f.eks. Odense.  

15. Overskud på central pulje 

Ingen kommentarer 

16. Engangsbesparelse 

Ingen kommentarer 

SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 

Ingen kommentarer 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 

Ingen kommentarer 

19. Omlægning af STU-området 

Ingen kommentarer 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 

Ingen kommentarer 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af Nymarkskolen 
x MED 
x Bestyrelse 
x Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
MED-udvalg, skolebestyrelse og ledelse på Nymarkskolen afgiver hermed høringssvar.  
Det er med stor beklagelse, at vi må tage til efterretning, at der er opstået behov for at spare et 
betydeligt beløb på budget 2022.  
Vi synes samlet set, det er særdeles betænkeligt og bekymrende, at det med dette forslag nu er på tale 
at iværksætte besparelser i forhold til vore samlede muligheder for at løse den vigtige opgave vedr. 
fortsat udvikling af mangfoldige læringsmiljøer. 
Vi er i gang med den udfordrende og vigtige opgave, og vi har brug for politisk opmærksomhed på, at der 
er et betydeligt behov for resurser ude på skolerne til personale og løbende kompetenceudvikling.  
Vi ser derfor med særlig stor bekymring på punkt 3, 4 og 6.   

 
SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 

Vi har brug for sparring til opgaven, men det er resursemæssigt et bedre sted at spare end på de midler, 
der anvendes ude på skolerne. 
 
2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 

Vi har brug for sparring til opgaven, men det er resursemæssigt et bedre sted at spare end på de midler, 
der anvendes ude på skolerne. PPR er vore faste samarbejdspartnere, og vi vægter dette samarbejde 
højere end samarbejdet med kompetencecenteret 
3. Reduktion i fællestid 

Indskolingsindsats giver mulighed for tidlig og forebyggende indsats – og den er vigtig.  
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 

Vi finder det vigtigt at fastholde, at der er behov for midler til lærere i folkeskolen for at komme i mål 
med de høje forventninger, som både vi på skolen og forældre og politikere har.  
5. Administrativ central besparelse 

Vi tager forslaget til efterretning 
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 

Det sender et helt forkert signal at spare her på dette tidspunkt jf. vores indledning – det er netop nu der 
er brug for ”boost”. 
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 

Vi tager forslaget til efterretning 
8. Engangsbesparelse 2022 
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Efterretning 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 
9. Administrative udgifter til tilsyn 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
 
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
 
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
 
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
 
14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
 
15. Overskud på central pulje 
 
16. Engangsbesparelse 
 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 
17. Rationalisering af §11 indsatser 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 
19. Omlægning af STU-området 
 
20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
Rantzausminde Skole – fælles høringssvar fra MED og bestyrelse MED 
 Bestyrelse 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
Vi har valgt at formulere vores høringssvar med en række indledende betragtninger om den samlede 
spareramme, der er sendt til høring. Det bliver suppleret med betragtninger over forslag 1-8, ligesom vi 
tillader os at kommentere på et par forslag under andre direktørområder. 
 

 I forhold til de indledende bemærkninger i ” Proces for udmøntning…”vil vi tilslutte os ønsket om 
evaluering og udvikling af demografimodeller, der beregner de økonomiske konsekvenser af 
ændringer, ligesom det vil være ønskeværdigt, at der på alle områder lægges realistiske 
budgetmæssige parametre til grund for budgetlægning. Vi tænker budgetter flere år frem i tiden, 
hvilket er helt afgørende for at kunne håndtere og implementere større ændringer af såvel 
opgavemæssig som organisatorisk karakter. I den sammenhæng kan det rigtige og vigtige 
arbejde med Mangfoldige Læringsmiljøer nævnes- det tager tid og ressourcer gennem flere 
arbejdsår. Det er vigtigt at vi kender budgetpræmissen, og det sikres bedst ved størst mulig 
kvalitet i budgetlægning i hele kommunen. 

 Sparerammen rummer et tidsperspektiv over årene 2022-25, hvilket vi gerne vil opfordre til 
bliver ændret blot til 2022, og så afvente udviklingen på hvor stor en del af den samlede 
serviceramme for kommunerene, der de kommende år bliver tildelt Svendborg. Det må 
forventes, at den stigende tilflytning – der betyder øgede udgifter til bl.a. børn og unge området , 
når rammestyringer nu er afskaffet – også forsinket får betydning for Svendborgs andel af 
servicerammen. Et andet perspektiv på dette er, at skolerne i Svendborg generelt har en 
fornuftig økonomi, og hvis besparelsen blev reduceret til 2022, kunne vi stå de foreslåede 
besparelser gennem uden at miste momentum i udvikling af skolerne. 

 I forhold til de konkrete spareforslag på skoleområdet vil vi kvittere for, at de er målrettet ” det 
der kommer” og ikke den nuværende drift, ligesom det er positivt, at det ikke umiddelbart 
implikerer personalereduktioner. Når det er sagt, så er vi særdeles betænkelig ved, at mange af 
forslagene direkte eller indirekte er reduktioner i indsatser, der skal understøtte implementering 
af Mangfoldige Læringsmiljøer. Vi er i gang med en rigtig vigtig udvikling og det kræver indsats og 
ressourcer. Sagt med andre ord, så opfordrer vi til at forslag 6+7+8 ikke bliver realiseret! De 
øvrige forslag er vi også bekymrede over, men ikke på samme niveau. 

 Vi er særdeles betænkelig ved forslaget om at nedlægge ” Sund sex skolen”. Med et dybt 
kendskab til virkeligheden i skolen kan vi allerede nu konkludere, at konsekvensen bliver både 
tab af kvalitet i opgaveløsning og ekstra udgifter til udvikling af kompetencer, der kan løse 
opgaven på skolerne. Vi undrer os over, at forslaget er bragt i spil da det næppe i et holistisk 
kommunalt perspektiv bidrager at flytte opgaven fra et direktørområde til et andet. Opgaven 
med seksualundervisning er bundet i Lov om Folkeskole og skal derfor løses. 

 At nedsættelse af temperaturen med 1 grad i kommunale bygninger – herunder vores skole – og 
beregne et provenu på 550.000 forekommer  - med udgangspunkt i de meget forskellige 
indendørs temperaturforhold vi oplever på vores skole krydret med variation i vejret fra år til år 
– at have et noget akademisk tilsnit, som vi tvivler holder i virkeligheden. 
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SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Se ovenstående 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
Se ovenstående 

3. Reduktion i fællestid 
Se ovenstående 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
Se ovenstående 

5. Administrativ central besparelse 
Se ovenstående 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
Se ovenstående 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
Se ovenståene 

8. Engangsbesparelse 2022 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
 

15. Overskud på central pulje 
 

16. Engangsbesparelse 
 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 

Side 12



 
 

Side 13



Svendborg Kommune - Byrådet 

Høring af spareforslag budget 2022 
 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  

Skårup Skole MED  X 

 Bestyrelse X 

 Andet 

Evt. generelle bemærkninger 

• Vi er stærkt uenige i, at skoleområdet endnu engang skal spare. 
Samlet set holder Skole- og Uddannelse år efter år budgetterne, hvorimod andre områder år 
efter år ikke gør. 
Skal vi straffes for at være økonomisk ansvarlige? 

 

• Det er helt afgørende, at der ikke er besparelser på de områder, der forringer vores muligheder 
for at lykkes med mangfoldige læringsmiljøer. 
Vi vil i denne sammenhæng særligt pege på punkterne: 3, 4, 6 og 7. 

 

• Punkt 29 indenfor sundhedsområdet. ”Sund Sex Skolen”. 
Vi vil stærkt anbefale, at dette initiativ fastholdes, da det er et område, der fortsat bør have 
bevågenhed. Skønt det er et felt de fleste voksne kender til, er det vanskeligt for mange at løfte 
undervisningsopgaven vedrørende dette på en kvalificeret og tryghedsskabende måde. 
Vi bakker derfor af hele hjertet op om sund sex. 

 

• Vi vil gerne problematisere en så kort høringsperiode. Det opleves desuden problematisk i et 
demokratisk perspektiv, at det ligger umiddelbart efter et kommunalvalg.  

 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 

 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 

 

3. Reduktion i fællestid 

De første skoleår er essentielle i forhold til at få et godt skoleliv i trivsel. 
Besparelserne vil modarbejde vores muligheder for skabe det bedst mulige grundlag herfor. 
 
Der bliver således færre voksne ”hænder” og mindre social kapital i klasserne, hvilket trækker i 
den forkerte retning, når vi skal vende det billede, der på landsplan peger på, at der er mistrivsel 
i indskolingen.  
Det er en besparelse, der på sigt kan vise sig at blive meget dyr, når der siden skal repareres på 
det, at elever har skoleudfordringer.  
Et fremtidsperspektiv ingen børn kan være tjent med. 
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Det rammer desuden selve ideen om få skabt ”mangfoldige læringsmiljøer”.  
 
Der bliver således et misforhold mellem den opgave, vi bliver bedt om at løfte, og mulighederne 
herfor med de besparelser der peges på. 
Det fagprofessionelle personale får dårligere præmisser for at lykkedes med en kompleks 
opgave. (inkl. Pkt. 4 og 6) 
 
 
Tal i Svendborg Kommune viser, at der er større tilgang til fri- og privatskoler.  
Det er, så vidt vi ved, en viden vore politikere også har. 

Vi har indenfor de sidste tre-fire år modtaget en del elever på vores skole, som friskoler har 
"smidt ud" pga. af at de ikke har magtet opgaven. Når så folkeskolen skal løfte den opgave, 
nytter det ikke at skære ned på "hænder" og ressourcer.  
Når fri- og privatskoler således "renses" for elever med udfordringer, bør folkeskolen netop 
styrkes på dette punkt, således at den kan være konkurrencedygtig. 

 
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 

 

5. Administrativ central besparelse 

 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 

 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 

 

8. Engangsbesparelse 2022 

 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 

 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 

 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 

 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  

De argumenter der i sin tid blev anført for at starte 1. april…er de er nu væk? 
Der er dårligere normering i FSFO end i børnehaven og vi er derfor spørgende overfor de 
pædagogiske perspektiver. 
Mange steder er der desuden problematiske pladsforhold. 
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 

 

15. Overskud på central pulje 
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16. Engangsbesparelse 

 

SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 

 

19. Omlægning af STU-området 

 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
Thurø Skole MED   x 
 Bestyrelse x 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
Set i lyset af Svendborg kommunale skolevæsens fokus på Mangfoldige Læringsmiljøer og ønsket om, at 
flere elever skal lykkes/trives i almenmiljøet i vores skoler, er det med ærgrelse, at vi kan konstatere, at 
mange af spareforslagene involverer puljer, som netop skulle styrke og gavne arbejdet med Mangfoldige 
Læringsmiljøer. 
Mangfoldige læringsmiljøer indebar en rekonstruktion af ressourcetildelingsmodellen, som bl.a. lykkedes 
med indførelse af højere klassekvotienter. Modellen rettede op på økonomien til det samlede 
skolevæsen, på en sådan måde at ressourcerne blev omfordelt til gavn for almenområdet, at alle skoler 
fik en bedre økonomi og således, at ressourcerne til segregering af elever blev reduceret ved netop at 
sikre ekstra ressourcer til, at flere elever kan forblive på almenområdet.  
Skole og Uddannelse har med rettidig omhu modigt ændret ressourcetildelingsmodellen og på den måde 
skabt en sund økonomi på alle skolerne og ved samme øvelse fokuseret på at holde flere elever på 
almenområdet bl.a. ved tildeling af flere ressourcer til mangfoldige læringsmiljøer til 
kompetenceudvikling mv. På den måde er skoleområdet i Svendborg Kommune på en god kurs. 
Segregeringsprocenten er faldet pga. et fokus på det forebyggende arbejde i skolerne. Spares der, er der 
risiko for, at der i højere grad vil blive brandslukket i form at flere segregeringer og på den måde vil det i 
det lange løb ende med at blive dyrere.  
 
Spares der på mangfoldige læringsmiljøer, vil det vi det gå ud over alle børn og særligt de sårbare elever. 
Samtidig vil det medføre en øget belastning på personalet og i værste fald gå ud over det pædagogiske 
personales arbejdsmiljø. 
 
Der er en vis fornuft i at spare de steder, hvor midlerne endnu ikke er indfaset. 
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
På Thurø Skole har vi særligt haft gavn af Kompetencecenterets specialkompetencer og sparring til vores 
1. klasser i forløbets første runde. Siden har Corona spændt ben for forløbets karakter og gennemførelse. 
Ideen om, at almenområdet får del i specialskolernes viden og kompetencer på specialområdet er rigtig 
god. Vi vil foreslå, at kompetencecenteret, hvis det på et tidspunkt kan genopstå, fremfor at være en 
obligatorisk indsats for alle 1. og 7. kl. på de kommunale skoler, bliver et tilbud, som man kan rekvirere, 
hvis der opstår behov i en specifik klasse.   

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
PPR er blevet opnormeret fra 3 til 4 pædagogiske konsulenter for at sikre, at PPR kom tættere på den 
pædagogiske praksis i skolen i forbindelse med Mangfoldige læringsmiljøer, og for at kunne give sparring 
og rådgivning til lærere og pædagoger, som på forskellig vis er udfordret på etableringen af mangfoldige 
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Læringsmiljøer. En besparelse på PPR vil være en devaluering af skolernes mulighed for at få PPR tættere 
på skolens praksis.  
 
Nedlæggelse af en konsulentstilling i PPR lægger naturligvis pres på de øvrige medarbejdere i PPR og vil i 
sidste ende betyde færre hænder til rådgivning og sparring til det pædagogiske personale på skolerne, 
hvilket går ud over hjælpen til den enkelte elev og til indsatser på klasseniveau. Og det vil i værste fald vil 
skabe længere ventetider på den fornødne hjælp. 

3. Reduktion i fællestid 
Fællestiden blev reduceret fra 4 lektioner til nu 3 lektioner for bare få år siden – og var oprindeligt på 7 
lektioner pr klasse. En yderligere reduktion vil betyde færre hænder (pædagogtimer) i 
indskolingsklasserne, hvor det er essentielt, at der er ekstra hænder til at tage hånd om trivslen blandt 
de yngste elever.  
Vi ved og der er forskningsmæssigt belæg for, at fællestiden har fundamental betydning for både 
klassetrivsel og enkeltelever. Det er her et godt skoleforløb starter. 
 
Co-teaching er en af vores indsatsområder i forhold til udnyttelse af vores ressourcer til gavn for 
eleverne og til styrkelse af Mangfoldige Læringsmiljøer. Med færre pædagoghænder i indskolingen får en 
indsats som co-teaching og tolærerordninger generelt trangere kår og det vil gå ud over det enkelte 
barns sammenhængende dag fra morgen SFO-videre i skole og SFO og til barnet skal hjem. 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
Dette er midler, som vi endnu ikke har disponeret med, men som vi kunne se frem til at bringe i 
anvendelse bl.a. til flere tolærertimer og til co-teahing (som ovenfor nævnt). Det er ærgerligt, at de gode 
intentioner med Mangfoldige Læringsmiljøer og herunder ekstra hænder i undervisningen ikke kan 
indfries til fulde med denne mindre-udmøntning. 

5. Administrativ central besparelse 
Når der skal spares, er det et godt signal, at alle områder bidrager til den fælles besparelse. 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
1 mio. mindre til boost af mangfoldige læringsmiljøer på skolerne betyder, som tidligere nævnt, en 
forringelse i forhold til mulighederne for at booste det pædagogiske arbejde ind i de 
mangfoldige læringsmiljøer. Dvs. færre midler til holddeling, færre midler til tilrettelæggelse af særlige 
indsatser for sårbare elever samt færre midler til fordybelsesdage og en forringelse af mulighederne for 
at komme ud af huset etc. 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
Puljen reduceres til det halve. Thurø Skole fik ikke del i puljemidlerne i 2021, men stod til i 2022, at være 
blandt den halvdel af skolerne som skulle have del i den afsatte pulje med ca. 250 t. kr. Thurø Skoles 
andel af puljen havde vi tænkt, skulle bruges i forbindelse med nedrivningen af to kondemnerede huse 
på skolens grund, som har været nedrivningskrævende i 6-8 år. Midlerne skulle bruges til indretningen af 
et nyt udendørs lege-og læringsmiljø, som vi har projekteret og også præsenteret for B og U udvalget. Vi 
frygter, at der ikke i nedrivningspuljen til nedrivning af husene, overhovedet er afsat midler til 
genetablering af området, hvorfor de ca. 250 t. kr., som ville være tilfaldet Thurø Skole, ville kunne have 
gjort en stor forskel. Thurø Skole har i den grad behov for en udvidelse af uderummet set i lyset af den 
øgede tilstrømning af elever til skolen, både i ForårsSFO, men også generelt på de øvrige klassetrin. 

8. Engangsbesparelse 2022 
Vi ved ikke helt, hvad det får af konsekvenser, men vi tænker, at det i lighed med de øvrige 
besparelsesforslag vil have en negativ indvirkning på boost af mangfoldige læringsmiljøer. 
SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 
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10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
Det kan give god mening og være en fordel at modtage børnene i forårs SFO allerede den 1. marts. Vores 
erfaring er, at perioden, hvor Forårs SFO-børnene er i skolen, er afbrudt af temmelig mange ferier og 
fridage og gør overgangen noget afbrudt og ustabil for de små nye, som har mest brug for struktur og 
genkendelighed. 
Men ulempen er modsat, at både skole og SFO, som er nødt til at foretage en del strukturelle 
forandringer både mht., flytning af klasser og omstruktureringer af både personale og børn, når der 
kommer ForårsSFO, skal lave dette skift en måned tidligere. Rykkes Forårs SFO en måned frem, vil det 
uværgerligt presse rammerne mere for skolens øvrige klasser, elever og ansatte. 
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
 

15. Overskud på central pulje 
 

16. Engangsbesparelse 
 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  

 MED 

Skolebestyrelsen, Tved Skole Bestyrelse 

 Andet 

Evt. generelle bemærkninger 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 

 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 

Tved Skole bruger PPR i mange henseender og i høj grad, det er dybt bekymrende, at der skal spare her. 
Det er dem, der er med til at rykke lærerne i deres udviklingsproces. Sagsbehandlingstiden i enkeltsager 
vil forlænges. Vi er bekymrede for, om lærerne vil kunne række ud og få sparring her og nu, hvis de går i 
stå i en proces. Vi er i en udviklingsproces i forhold til mangfoldige læringsmiljøer, det er utrolig vigtigt, at 
kompetencerne for at gøre lærerne bedre bliver prioriteret højt til fordel for børnenes trivsel.  

3. Reduktion i fællestid 

Uhensigtsmæssigt i forhold til de langsigtede mål for børn i Svendborg Kommune. Her tænker vi på, at 
plads og tid til mangfoldige læringsmiljøer vil blive mindre. Jo flere voksne, jo flere mindre hold kan der 
laves, jo flere børn kan blive set for at skabe den dannelse, som skolen skal sørge for, og samtidig høj 
social, emotionel og faglig trivsel. At gå fra 7 til 3 lektioner og nu forslag til 2, er ikke rimeligt for det 
enkelte barn. Sættes der ind med god voksenkontakt tidligt i et barns liv, giver det godt igen, når barnet 
bliver ældre. Mon ikke, der så kan spares på segregerede tilbud med en tidlig forbyggende indsats.  

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 

Hvis folketinget har øremærket pengene til folkeskolen - til børnenes bedste, kan en kommune ikke spare 
på dette sted.  
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5. Administrativ central besparelse 

Det ser vi positivt på.  

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 

Vi undres over, at den proces, som Svendborg Kommune har sat gang i, at den nu skal stoppes. Processen 
er lige begyndt, og Svendborg Kommune går forrest, det ville være så ærgerligt at bremse denne proces, 
som netop giver Svendborg Kommune det ry, den har - som en familievenlig by med børnene i centrum, 
hvor uddannelse, dannelse og trivsel er i højsæde. Der er kommet penge til en opstart af mangfoldige 
læringsmiljøer, og skal opgaven lykkes, er det vigtigt, at Svendborg Kommune prioriterer dette område. 
Selvfølgelig er der sat penge i dette projekt, vi kan ikke gå tilbage, og meget af det indledende arbejde vil 
ikke være til nogen nytte pga. besparelserne. Hvordan vil lærerne se på dette? Vi kan være meget 
bekymret for, om lærerne vil blive demotiveret af besparelserne på dette område. De er gået ind i dette 
projekt med iver og entusiasme, men bliver bremset - det skal de så ikke færdiggøre alligevel, det er ikke 
vigtigt er budskabet. Mangfoldige læringsmiljøer er vigtige, hvis folkeskolen skal rumme alle børn - det 
var netop jeres egen pointe ved sidste sparerunde.  

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 

 

8. Engangsbesparelse 2022 

3 stillinger vil betyde færre hænder til børnene, det kan vi ikke stå inde for, selv om det er 
3 stillinger for alle skoler.  

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 

 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 

 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 

 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  

Ikke godt for de børn, der skal segregeres, de kommer til at være endnu længere tid alene 
i børnehaven sammen med jævnaldrende. Jo tidligere børnene kommer i skole - 
forårsSFO, jo færre voksne er der til at danne en god relation til børnene. Normeringen er 
dårligere i forårsSFO 1:11 end i børnehaven 1:6 (minimumsnormeringer!). 
Voksenrelationen er vigtig, jo mindre børnene er. De fleste børn er ikke engang fyldt 6 år, 
når de starter i forårsSFO og endnu færre, hvis de starter 1. marts. Vi er bekymret for 
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dette skred i startdato, for hvad med næste gang, der skal spares, skal datoen så igen 
rykkes til 1. februar, og børnene bliver endnu yngre.  

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 

 

15. Overskud på central pulje 

 

16. Engangsbesparelse 

 

SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 

 

19. Omlægning af STU-området 

 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
MED-udvalget på Tved Skole MED 
 Bestyrelse 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
Hvis vi skal lykkes i arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer, så kræver det, at vi ikke sparer på antallet 
af lærere og pædagoger på skolen. 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Vi har været glade for forløbene, men har forståelse for at der spares på dette område. 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
PPR har en vigtig funktions ift. arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer og en besparelse på dette 
område vil arbejde mod skolens vision ift. at inkludere flere elever i undervisningen og derved vores 
arbejde med mangfoldige læringsmiljøet. Vi kan frygte, at der vil være længere vej til at hjælpe eleverne, 
som har det svært i skolen. 

3. Reduktion i fællestid 
Et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger – og derigennem en tidlig indsats – spillet en afgørende 
rolle for, at vi lykkes med at elevernes trives i skolen og udvikler sig både faglig og socialt. Det taler imod 
arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer at spare på dette område.  

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
På Tved Skole har vi gennem de sidste mange år arbejdet målrettet mod elevernes trivsel. Det er brugt 
mange ressourcer på dette. Det har derfor være godt, at der er tildelt ekstra ressourcer til fagligt løft i 
folkeskolen. De ekstra ressourcer til generelt løft i folkeskolen, er bl.a. blevet brugt til, at en faguddannet 
lærer har overtaget matematiktimer i en klasse ved længerevarende sygefravær. Vi kommer til at gå på 
kompromis med kvaliteten af undervisningen, hvis disse penge fjernes. 

5. Administrativ central besparelse 
Ingen bemærkninger 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
Vi har gennem de sidste år arbejdet målrettet mod at skabe mangfoldige læringsmiljøer. Vi er nået rigtig 
lang i denne proces, men er ikke i mål endnu. Vi er nået rigtig langt netop fordi, at der har fulgt 
ressourcer med til arbejdet. Vi er dybt bekymret for, hvordan det vil påvirke eleverne, hvis der tildeles 
færre ressourcer til dette arbejde. Hvis vi skal lykkes i at gøre en forskel for de elever, som går på Tved 
Skole, så er det vigtigt at ressourcerne følger med. Jf. Ane Qvortrups oplæg i går, så er lærerne i 
Svendborg motiveret for deres arbejde og de føler, at de gør en forskel for de elever, som går på skolen. 
Vi er bekymret for, hvordan lærernes motivations forsvinder, hvis der ikke er politisk opbakning til det 
projekt, som politikerne selv har søsat. Mangfoldige læringsmiljøer og arbejdet med den NEST-
inspirerede pædagogik har givet lærerne redskaber til at hjælpe de elever, som har det svært. Der skal 
være tid og ressourcer til dette arbejde. 
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7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
Vi vil være rigtig ærgerligt over, at der skal spares på dette område. Vi mener, at indretning af 
klasselokaler og læringsmiljøer, er en vigtig forudsætning for at skabe inspirerende miljøer, der er med til 
at udvikle eleverne fagligt og socialt. Vi har dog forståelse for at der spares på dette område. 

8. Engangsbesparelse 2022 
Ingen bemærkninger 
SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
 

15. Overskud på central pulje 
 

16. Engangsbesparelse 
 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 

Høring af spareforslag budget 2022 
 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  

 MED 

Skolebestyrelsen på Vestermarkskolen Bestyrelse 

 Andet 

Evt. generelle bemærkninger 

I Vestermarkskolens skolebestyrelse er vi generelt uforstående over en udvikling, der reducerer i de 
ressourcer, der tilgodeser de mangfoldige læringsmiljøer i skolens lokale hverdag. 
 
I skolebestyrelsen arbejder vi vedvarende på at lave en god skole, der er attraktiv for alle familier i 
lokalområdet. I et forældreperspektiv er det derfor afgørende, at der er varme hænder og specialiserede 
kompetencer nok til, at skolen kan lykkes med at tilgodese alle elevers læringsmæssige og 
trivselsmæssige behov, og at vi kan opfylde folkeskolelovens rammer og krav. Herudover er vi på 
Vestermarkskolen i skarp konkurrence om eleverne med to lokale friskoler, hvilket betyder, at vi som 
offentlig folkeskole også tager et stort socialt ansvar for alle elever – også de i vanskeligheder- i 
skoledistriktet.   
 
Som skolebestyrelse vil vi også gerne sende et budskab om, at vi ønsker at skabe plads til elever fra 
andre distrikter som eksempelvis fra nabobyen Vester Åby, der måtte ønske at gå hos os. I dagligdagen 
er det som oftest ikke muligt, da vi i de kommunale retningslinjer ikke kan tage elever ind udenfor 
distriktet, hvis der allerede går 24 elever i klassen. Dette er en udfordring.  
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 

I skolebestyrelsen oplever vi, at skolens personale har behov for at indgå i kompetenceudvikling, der er 
tilpasset Vestermarkskolens behov og de udfordringer, der måtte være på specifikke klassetrin. 
Kompetencecentrets tiltag har derfor ikke været tilpasset i et omfang, der har haft afgørende betydning 
for skolens udvikling.  
 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 

Som forældre mener vi det er afgørende for Vestermarkskolens mangfoldige læringsmiljøer, at der er 
adgang til specialpædagogiske kompetencer i PPR for at løse den daglige opgave. Vi er bange for, at 
denne reduktion af hjælp udefra, vil få alvorlige konsekvenser for Vestermarkskolens kapacitet til at 
tilgodese elever med særlige behov i den almene skole.  
 

3. Reduktion i fællestid 

Vi er meget uforstående overfor dette spareforslag, da denne reduktion vil betyde færre voksne til det 
pædagogiske arbejde i de yngste klasser.  
 
Vestermarkskolen er rigtig godt på vej med at lykkes ift. at skabe mangfoldige læringsmiljøer med 
holddeling/læringspits i de yngste klasser. Som forældre er det vigtigt, at der er varme hænder nok til at 
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varetage læringen og trivslen for de yngste børn i den vigtige tid med skolestart. Dette spareforslag vil 
modarbejde det vigtige arbejde, der lige er gået i gang. Herudover frygter vi også, at færre voksne i 
indskolingen vil blive dyrt på den lange bane for de børn og familier, der ikke får en god start.  
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 

I skolebestyrelsen støtter vi op om den udvikling af Vestermarkskolen, der er sket gennem det seneste 
år. Her oplever vi det som positivt, at vi arbejder med holddeling som læringspits, gruppeforløb for unge 
og den nye erhvervsklasse. I den forbindelse vil vi ikke anbefale, at regeringens midler til et generelt løft 
af folkeskolen omfordeles til andre områder i den kommunale forvaltning.  
 
Vi har en vision om, at på Vestermarkskolens lykkes alle børn og unge. Derfor skal den statslige tildeling 
til det generelle løft af folkeskolen også bruges i folkeskolen og give mulighed for varme hænder i 
dagligdagen.  
 

5. Administrativ central besparelse 

Det er vigtigt for skolens drift og pædagogisk udvikling, at der er administrativ støtte til at skabe fælles 
løsninger. Som skolebestyrelse vil vi også fremhæve den positive betydning af, at der er god støtte og 
vejledning af hente ift. økonomi, personalemæssige og juriske spørgsmål. Herudover er det rigtig godt, at 
vi i fællesskab arbejder med indsatser, der gør det samlede skolevæsen bedre som eksempelvis projekt 
mangfoldige læringsmiljøer, fællesmatrikel med børnehaven eller den kommunale erhvervsklasse på 
Vestermarkskolen.  
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 

 
Denne besparelse vil forringe Vestermarkskolens muligheder for at skabe mangfoldige læringsmiljøer og 
der vil være risiko for, at det vil belaste skolens psykiske læringsmiljø og arbejdsmiljø for børn og voksne. 
 
Midlerne til de mangfoldige læringsmiljøer er afgørende for skolens inkluderende indsatser og 
opbygningen af skolens professionelle kapacitet på det specialpædagogiske område. Eksempelvis har vi 
ansat en mangfoldighedsvejleder, der er til stor gavn for både elever, familier og personaler. Vi har også 
fået flere pædagoger ind i skolen, der kan understøtte børn og klasser i vanskeligheder – en positiv 
udvikling, som skolen er kommet rigtig godt i gang med.  
 
Skolen er lige startet på udviklingen af de mangfoldige læringsmiljøer, og det er alt for tidligt at reducere 
i tildelingen til feltet.  
 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 

Besparelsen vil gøre det endnu sværere for Vestermarkskolen over de kommende 5-6 år at indrette både 
udendørs og indendørs læringsmiljøer, der fremmer mangfoldige tilgange til læring. Dette betyder, at 
sammenhængen mellem de fysiske faciliteter og mangfoldighedspædagogikken bliver sværere at skabe.  
 
Muligheden for at etablere udendørs læringsmiljøer har stor betydning for elevernes læring og trivsel på 
Vestermarkskolen, og vi befinder os som skole i et mindre landområde i en helt særlig situation.  
Efter etableringen af børnehave på skolens matrikel er skoledelens grønne område blevet reduceret, og 
det tidligere område med bevægelsesfaciliteter er overgået til børnehaven.  
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Der er i forbindelse med byggeprojektet afsat 150.000 kr. til genetablering af legeplads i de nye områder, 
hvilket ikke rækker langt. Skolen har derfor været nødt til at anvende en større del af midlerne fra puljen 
til design og indretning af læringsmiljøer til at understøtte de udendørs læringsmiljøer.  
 
Som forældre er vi rigtig glade for matrikelfællesskabet med børnehaven. Vi ved, at det på sigt vil skabe 
en rød tråd i børnenes og familiernes liv i lokalsamfundet, og vi er også sikre på, at Vestermarkskolen og 
børnehuset er et meget attraktivt tilbud til de lokale børnefamilier. Her vil vi understrege, at det er 
meget vigtigt for børns læring og trivsel, at der er sansestimulerende og kreativitetsskabende udendørs 
læringsmiljøer for både de helt små og de største skolebørn på vores grønne områder.  
 

8. Engangsbesparelse 2022 

 
Skolebestyrelsen har i samarbejde med skolens ledelse gennem de sidste to skoleår arbejdet med en 
vision og strategisk udviklingsplan. En del af dette arbejde har og er at skabe sikker økonomisk drift via 
tilpasninger i udgifterne til løn og drift i en skole, der vedvarende går mod at blive en 1-sporet skole.  

 
Engangsbesparelsen vil være en yderligere tilpasningsopgave, der udfordrer skolens arbejde med at 
modvirke et faldende elevtal. Hvis vi skal vedblive med at være en attraktiv folkeskole i lokalområdet er 
det afgørende, at vi har skabt optimale, mangfoldige læringsmiljøer og deltagelsesmuligheder for alle 
børn i lokalområdet.  

 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 

 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 

 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 

 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  

Den nuværende budgettildeling til FSFO området skal ses som et bidrag ind i en fælles finansiering, hvor 
skolebudgettet også har udgifter forbundet med FSFO. På Vestermarkskolen tækker vi personale ud af 
mangfoldighedstiltagene for at kunne løse FSFO i denne periode. Besparelsen på dagtilbudsbudgettet er 
dermed også en udgiftsøgning på Vestermarkskolens budget.  
 
Herudover opstår der også pædagogiske problematikker for særligt sårbare førskolebørn, der er visiteret 
til et specialtilbud. De skal en måned tidligere i forløbet sige farvel til deres venner, da de ikke kan tåle 
flere skift, hvilket må skabe en mindre god overgang for de berørte børn og deres familier.   

 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 

 
 
 

15. Overskud på central pulje 

 

16. Engangsbesparelse 
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SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 

 

19. Omlægning af STU-området 

 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 

Høring af spareforslag budget 2022 
 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  

Vestermarkskolens MED-udvalg MED 

 Bestyrelse 

 Andet 

Evt. generelle bemærkninger 

I Vestermarkskolens MED-udvalg er vi generelt bekymrede over en udvikling, der reducerer i de 
ressourcer, der tilgodeser de mangfoldige læringsmiljøer i skolens lokale hverdag. 
   
Vestermarkskolen skal i stigende grad håndtere en social kompleksitet i elevgruppen. Kompleksiteten 
fremkommer blandt andet via en negativ ændring i elevers og familiers socioøkonomiske udgangspunkt i 
skoledistriktet. Herudover skal ændringen også ses i lyset af Vestermarkskolen som en offentlig 
grundskole i et lokalområde med to gode friskoler, der ofte også tilvælges af ressourcestærke familier.  
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 

I arbejdet med de mangfoldige læringsmiljøer henter vi primært bistand hos PPR eller køber 
længerevarende diplomuddannelse eller kurser for medarbejdere hos UCL eller andre 
kompetenceudviklingsudbydere. Vi har derfor ikke i de senere år haft behov for at benytte os af 
kompetencecentrets ydelser.  
 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 

I lyset af arbejdet med de mangfoldige læringsmiljøer, er det meget svært at undvære PPR´s bistand og 
de pædagogiske konsulenters arbejde på skolen. Reduktionen af personale med disse kompetencer i PPR 
vil få negativ betydning for Vestermarkskolens kapacitet til at tilgodese elever med særlige behov i den 
almene skole. Besparelsen ser vi som en kortsigtet løsning, der kan skabe yderligere udgifter på det 
specialpædagogiske område lang sigt.   
 

3. Reduktion i fællestid 

På Vestermarkskolen er vi særligt bekymret for denne besparelse, da arbejdet i de mangfoldige 
læringsmiljøer i de yngste klasser har stor betydning for elevernes læring, udvikling og trivsel længere op 
i skoleforløbet og i elevernes samlede livsmuligheder.  
  
Vi har et stort behov for at understøtte de mangfoldige læringsmiljøer ved at have pædagoger med i 
skolens undervisning og skabe rum for holddeling og læringspits i de yngste klasser. Dette skaber den 
nuværende fællestids-tildeling delvist rum til, og vi også en del flere personaleressourcer og økonomiske 
midler for at løse opgave. Fællestids-tildelingen til det tværprofessionelle arbejde i børnemiljøet er 
derfor afgørende for skolens inklusionsindsats. 
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4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 

Tildelingen til det generelle løft i folkeskolen er en tildeling, hvor regeringen ønsker at skabe mulighed 
for et fagligt- og trivselsmæssigt løft eksempelvis ved at fremme muligheden for tolærerordninger og  
brug af holddeling. Dette benytter vi i høj grad på Vestermarkskolen. Her har vi siden indførelsen af de 
mangfoldige læringsmiljøer skabt holddeling via ’læringspits’, intensive sociale og faglige læringsforløb i 
små ungegrupper for elever med angst og skolevægring, og vi har skabt mulighed for 
mangfoldighedsvejledning for både elever og personale for at tilgodese alle elevers behov og mulighed 
for deltagelse i almenmiljøet.  
 
Dette besparelsesforslag vil modvirke intentionerne i arbejdet med de mangfoldige læringsmiljøer, hvor 
Vestermarkskolen arbejder intensivt på at udvikle kapaciteten til at skabe læring og trivsel for alle elever 
i lokal-området - og hvor vi mener, vi er kommet rigtig langt.  
 
Herudover mener vi også, at den statslige tildeling til folkeskoleområdet bør udmøntes i lyset af de 
intentioner, der er med puljemidlerne fremfor til drift på andre områder i den kommunale organisation. 
 

5. Administrativ central besparelse 

Det er vigtigt for skolens drift og pædagogisk udvikling, at der er administrativ støtte til at skabe fælles 
løsninger. 
 
Her er det afgørende, at der er administrativ bistand til skolerne ift. økonomi, HR & jura samt et 
ambitiøst, overordnet lederskab. Det er også vigtigt, at der er administrativ bistand til 
ledelsesniveauerne ift. børne- og ungemiljøerne i skolens afdelinger, samt i det centrale, fælles 
indsatsområder som de mangfoldige læringsmiljøer eller ordblindhed.  
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 

Den nuværende tildeling betyder, at vi kan understøtte de mangfoldige læringsmiljøer ved at ansætte en 
ressourcepædagog. Boostet betyder også, at vi har kunnet igangsætte kompetenceudvikling, der 
understøtter de mangfoldige læringsmiljøer. Derfor er disse midler afgørende for skolens 
inklusionsindsats. 
 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 

Muligheden for at etablere udendørs læringsmiljøer har stor betydning for elevernes læring og trivsel på 
Vestermarkskolen. Efter etableringen af børnehave på skolens matrikel er skoledelens grønne område 
blevet reduceret, og det tidligere område med bevægelsesfaciliteter er overgået til børnehaven.  
Der er i forbindelse med byggeprojektet afsat 150.000 kr. til genetablering af legeplads i de nye områder, 
hvilket ikke rækker langt. Skolen har derfor været nødt til at anvende en større del af midlerne fra puljen 
til design og indretning af læringsmiljøer til at understøtte de udendørs læringsmiljøer.  
 
Vi er rigtig glade for matrikelfællesskabet med børnehaven, og vil understrege, at det er meget vigtigt 
med sansestimulerende og kreativitetsskabende udendørs læringsmiljøer for både de helt små og de 
største skolebørn på vores grønne områder.  
 
Besparelsen vil gøre det endnu sværere for Vestermarkskolen over de kommende 5-6 år også at indrette 
indendørs læringsmiljøer, der fremmer mangfoldige tilgange til læring og understøtter elevernes behov 
for holddelt undervisning eller undervisning med bevægelse.  
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8. Engangsbesparelse 2022 

 
Vestermarkskolen har gennem de sidste to skoleår arbejdet med at skabe sikker økonomisk drift via 
tilpasninger i udgifterne til løn og drift i en skole, der vedvarende går mod at blive en 1-sporet skole.  

 
Engangsbesparelsen vil være en ekstra tilpasningsopgave, der udfordrer skolens arbejde med at 
modvirke et faldende elevtal ved eksempelvis at være din, min og fremtidens skole, der har 
tilbud om optimale, mangfoldige læringsmiljøer og deltagelsesmuligheder for alle børn i 
lokalområdet.  
 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 

 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 

 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 

 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  

Vi er glade for muligheden for at have FSFO på skolens matrikel. Den nuværende budgettildeling 
til FSFO området skal ses som et bidrag ind i en fælles finansiering, hvor skolebudgettet også har 
udgifter forbundet med FSFO. På Vestermarkskolen tækker vi personale ud af 
mangfoldighedstiltagene for at kunne løse FSFO i denne periode. Besparelsen på 
dagtilbudsbudgettet er dermed også en udgiftsøgning på Vestermarkskolens budget.  
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 

 
 
 

15. Overskud på central pulje 

 

16. Engangsbesparelse 

 

SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 

 

19. Omlægning af STU-området 

 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
 MED 
Vestre Skoles skolebestyrelse Bestyrelse 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Overordnet er det beklageligt at vi skal spare noget væk, som lige er påbegyndt, da vi ikke har set 
effekten af arbejdet ude på skolerne. 
Dog er vi meget tilfredse med at besparelsen ikke rammer direkte på personalet, som skal varetage 
opgaverne ude på skolerne. Men vi synes det er et kæmpe problem, at der skæres ned på 
kompetenceudviklingen hos personalet rundt på skolerne, da det skal være med til at løse opgaven i den 
mangfoldige skole. Forebyggelse via kompetenceløft bør foretrækkes. 
 
 
 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
Nedlæggelse af stillingen får betydning for vores muligheder for sparring, vejledning og indsatser i 
samarbejde med pædagogiske konsulenter. Dette har betydning for personalets udvikling ind i De 
Mangfoldige læringsmiljøer, hvilket i sidste ende påvirker elevernes læring og trivsel. 
Det er betænkeligt at skære på indsatser der har direkte effekt i klasserne – altså praksisnært. 
 

3. Reduktion i fællestid 
Besparelsen på dette område vil betyde færre pædagogtimer ind i skoledelen, hvilket påvirker 
mulighederne for at lave pædagogiske indsatser og samarbejder omkring klasser, elever mm. 
Det er dårligt at spare på ”varme hænder”, som er med til at skabe tilkoblingsmulighed for de fleste 
børn. 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
Besparelsen vil ikke kunne mærkes direkte, da ressourcen endnu ikke er udmøntet på skolen. 
 

5. Administrativ central besparelse 
Besparelsen ses som fornuftig. 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
Besparelsen her vil ramme direkte på trivslen, undervisningen og forældresamarbejdet, hvilket vi i 
Skolebestyrelsen anser som uhensigtsmæssigt, da arbejdet med Mangfoldige Læringsmiljøer kræver 
viden, indsigt, og hænder for at kunne lykkes.  
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Ligeledes er det betænkeligt at fjerne ressourcer fra et område, som endnu ikke er fuldt implementeret 
og vi derfor endnu ikke har set effekterne af. 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
Skolebestyrelsen anser det for at være et ganske fornuftigt sted at spare. 
 

8. Engangsbesparelse 2022 
Skolebestyrelsen tænker at Vestre Skole godt kan kompensere for denne besparelse i et enkelt år, da 
besparelsen i de kommende år lægges ind under pkt. 4 
 
 
SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
 

15. Overskud på central pulje 
 

16. Engangsbesparelse 
 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
 

 

Vedr. pkt. 29: 

Fra Vestre Skoles (0.-6. kl.) synspunkt har besparelsen ikke direkte betydning for vores elever, men vi synes 
det er uhensigtsmæssigt set i større perspektiv ift. de unges viden om krop, køn og seksualitet. 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
Vestre Skole MED-udvalg (PR, MEL, UM, HD, MR, CC) MED 
 Bestyrelse 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
MED-udvalget synes det er betænkeligt at kompetencecenteret nedlægges, da kompetence og 
uddannelse skal være med til at løft opgaven i skolens håndtering af Mangfoldige læringsmiljøer. 
 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
Udvalget mener at sparring og samarbejdet med PPR er afgørende for at løse opgaven med 
børnegruppen på Vestre skole. Derfor er udsigten til en reduktion af de pædagogiske konsulenter med til 
at gøre det vanskeligere at få tilgang til sparring, supervision og co-teaching  i arbejdet med De 
Mangfoldige læringsmiljøer. 

3. Reduktion i fællestid 
Med-udvalget mener at pædagogernes opgave ind i skoledelen er afgørende for at arbejde med den 
mangfoldige børnegruppe. Derfor er nedskæring af fællestid med til at gøre opgave omkring løsningen af 
opgaven ind i De Mangfoldige læringsmiljøer vanskeligere. Konkret på Vestre skole betyder det at vi 
mister 600 pædagog lektioner ind i skoledelen, svarende til 15 lektioner om ugen. Det får store 
konsekvenser for løsningen af opgaven.  

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
Med-udvalget finder det problematisk at ressourcer møntet til folkeskolen ikke bliver kanaliseret dertil. 
Men da det er penge vi endnu ikke har fået tildelt, er det et område hvor det ikke bliver mærkbart. 

5. Administrativ central besparelse 
Det vil også kunne mærkes ift. serviceniveauet – det bliver en serviceforringelse. 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
Besparelsen her vil ramme direkte på personalet, der skal arbejde ud i de Mangfoldige læringsmiljøer. 
Dette vil selvfølgelig påvirke trivslen, undervisningen og forældresamarbejdet, hvilket vi i MED-udvalget 
anser som uhensigtsmæssigt, da arbejdet med Mangfoldige Læringsmiljøer kræver viden, indsigt, og 
hænder for at kunne lykkes.  
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
Med-udvalget finder at det er et bedre sted at spare end blandt personalet, der skal være med til at løfte 
opgaven med Mangfoldige læringsmiljøer 

8. Engangsbesparelse 2022 
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Vi ved at der skal spares penge – det er ærgerligt.  På Vestre skole tænker vi at vi godt kan 
tilpasse budgettet et år. 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
 

15. Overskud på central pulje 
 

16. Engangsbesparelse 
 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 

Høring af spareforslag budget 2022 
 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
Ørkildskolens skolebestyrelse  
  
  
Evt. generelle bemærkninger 
Skolebestyrelsen mener den korte tidsfrist er et problem. Svarfristen er meget kort når hele 
skolebestyrelsen skal have tid til at sætte sig ind i forslagene, behandle dem og afgive høringssvar. 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Skolebestyrelsen tager ad notam, at kompetencecentret bliver nedlagt. Det var et forsøg der blev lavet 
for et par år siden, men Covid 19 har forstyrret dette arbejde. Derfor kan vi godt acceptere denne 
besparelse. 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
PPR er en hjørnesten i arbejdet med Mangfoldige Læringsmiljøer i Svendborg Kommune og derfor er vi 
imod, at der bliver sparet her. PPR spiller en meget stor rolle for mange børn, der har det svært i vores 
skolesystem, så derfor anbefaler vi at denne besparelse trækkes tilbage.  
Vores skole har haft meget stor glæde af den pædagogiske konsulent vi har haft tilknytning til. 

3. Reduktion i fællestid 
Pædagogernes rolle i undervisningen er vital for en skole som vores. Vi er klar over, at det ikke er mange 
timer den enkelte skole mister, men som bestyrelse er vi imod at der spares på dette område 
overhovedet. 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
Vores betragtning er, at det er en generel nedskæring af folkeskoleområdet og det er vi imod. 

5. Administrativ central besparelse 
Denne besparelse vil ikke have en direkte indvirkning på kerneopgaven, så derfor accepterer vi denne 
besparelse. 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
Denne besparelse har en direkte indvirkning på kerneopgaven. Vi vil få færre muligheder til at lave 
holddeling, fagdage med flere pædagoger, indsatser i forhold til elevfravær og andet. Det er en vision for 
Svendborg Kommune, at der gives projektet omkring de Mangfoldige Læringsmiljøer så gode muligheder 
som muligt. Det skal der ikke spares på. Derfor er vi imod denne besparelse. 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
Skolebestyrelsen finder at denne besparelse er et tilbageskridt i forhold til at holde vores skoler æstetisk 
flotte og vedligeholdelsesmæssigt i god stand. Vores skole har fået et fint løft på dette område, men der 
mangler stadig meget. Vores nyindretninger og kreative tiltag omkring Mangfoldige Læringsmiljøer kan 
ikke foldes så godt ud som tiltænkt. Nytænkning kræver jo ind imellem nyindretning, derfor er vi imod 
denne besparelse. 

8. Engangsbesparelse 2022 
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Selvom det ikke er rart at skulle finde penge til besparelser, er dette forslag acceptabelt. Dog med en 
bemærkning om, at vi ser det som en generel forringelse af skolevæsnet i Svendborg Kommune. 
SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Ingen bemærkninger 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
Ingen bemærkninger 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
Ingen bemærkninger 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
Ingen bemærkninger 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
Skolebestyrelsen finder at dette spareforslag kan accepteres. Dog med den bemærkning, at vi skal sikre 
et godt forløb for de elever der er visiteret til specialskole og som skal fortsætte i børnehaven frem til 
august. Det skal også sikres at de pædagoger der træder ud af andre opgaver på den enkelte skole for at 
hjælpe med forårs SFO bliver erstattet på en eller anden måde. 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
Ingen bemærkninger 

15. Overskud på central pulje 
Ingen bemærkninger 

16. Engangsbesparelse 
Ingen bemærkninger 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Ingen bemærkninger 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
Ingen bemærkninger 

19. Omlægning af STU-området 
Ingen bemærkninger 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
Ingen bemærkninger 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
Ørkildskolens MED udvalg.  
  
  
Evt. generelle bemærkninger 
MED udvalget ved Ørkildskolen mener den korte tidsfrist er et problem. Svarfristen er meget kort når 
hele MED udvalget skal have tid til at sætte sig ind i forslagene, behandle dem og afgive høringssvar. 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
MED udvalget tager ad notam, at kompetencecentret bliver nedlagt. Det var et forsøg der blev lavet, 
men Covid 19 har forstyrret dette arbejde. Derfor vi kan godt forstå denne besparelse. 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
PPR er en hjørnesten i arbejdet med Mangfoldige Læringsmiljøer i Svendborg Kommune og derfor er vi 
imod, at der bliver sparet her. PPR spiller en meget stor rolle for mange børn, der har det svært i vores 
skolesystem, så derfor anbefaler vi at denne besparelse trækkes tilbage. Vores skole har haft meget stor 
glæde af den pædagogiske konsulent vi har haft tilknytning til. 

3. Reduktion i fællestid 
Pædagogernes rolle i undervisningen er vital for en skole som vores. Vi er klar over, at det ikke er mange 
timer den enkelte skole mister, men som udvalg er vi imod at der spares på dette område overhovedet. 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
Vores betragtning er, at det er en generel nedskæring af folkeskoleområdet og det er vi imod. 

5. Administrativ central besparelse 
Denne besparelse vil ikke have en direkte indvirkning på kerneopgaven, så derfor accepterer vi denne 
besparelse. 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
Denne besparelse har en direkte indvirkning på kerneopgaven. Vi vil få færre muligheder til at lave 
holddeling, fag-dage med flere pædagoger, indsatser i forhold til elevfravær og andet. Det er en vision 
for Svendborg Kommune, at der gives projektet omkring de Mangfoldige Læringsmiljøer så gode 
muligheder som muligt. Det skal der ikke spares på. Derfor er vi imod denne besparelse. 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
MED udvalget finder at denne besparelse er et tilbageskridt i forhold til at holde vores skoler æstetisk 
flotte og vedligeholdelsesmæssigt i god stand. Vores skole har fået et fint løft på dette område, men der 
mangler stadig meget. Vores nyindretninger og kreative tiltag omkring Mangfoldige Læringsmiljøer kan 
ikke foldes så godt ud som tiltænkt. Nytænkning kræver ind imellem nyindretning, derfor er vi imod 
denne besparelse. 

8. Engangsbesparelse 2022 
Selvom det ikke er rart at skulle finde penge til besparelser, er dette forslag acceptabelt. Dog med en 
bemærkning om, at vi ser det som en generel forringelse af skolevæsnet i Svendborg Kommune. 
SPAREFORSLAG DAGTILBUD 

Side 47

mailto:bu@svendborg.dk


Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 
9. Administrative udgifter til tilsyn 

Ingen bemærkninger 
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 

Ingen bemærkninger 
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 

Ingen bemærkninger 
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 

Ingen bemærkninger 
13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  

MED udvalget finder at dette spareforslag kan accepteres. Dog med den bemærkning, at vi skal sikre et 
godt forløb for de elever der er visiteret til specialskole og som skal fortsætte i børnehaven frem til 
august. Det skal også sikres at de pædagoger der træder ud af andre opgaver på den enkelte skole for at 
hjælpe med forårs SFO bliver erstattet på en eller anden måde. 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
Ingen bemærkninger 

15. Overskud på central pulje 
Ingen bemærkninger 

16. Engangsbesparelse 
Ingen bemærkninger 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Ingen bemærkninger 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
Ingen bemærkninger 

19. Omlægning af STU-området 
Ingen bemærkninger 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
Ingen bemærkninger 

 

Side 48



Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings TR/AMR udvalg MED          X 
 Bestyrelse 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
Høringssvaret er afgivet i forhold til punkt 2 i besparelseskataloget – nedlæggelse af en stilling i PPR.  
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
I 2019 blev PPR´s konsulentgruppe reduceret fra 3 til 2 konsulenter pga. budgetbesparelser.  
I 2020 blev PPR opnormeret med 2 pædagogiske konsulentstillinger fra 2-4 som et led i den samlede 
indsats med mangfoldige læringsmiljøerne på folkeskolerne. Formålet med normeringen var at 
opprioritere PPR´s muligheder for at lave praksisnær understøttelse af læringsmiljøerne på skolerne for 
herigennem at opnå en højere grad af inklusion. Samtidig med konsulentnormeringen på PPR blev der 
lagt en markant ressource ud på de enkelte skoler til udvikling af den pædagogiske praksis og 
støttemulighederne på skolerne. Konsulenterne har i det forløbne år, været en uundværlig del af PPR´s 
samlede udvikling til en meget praksisnær og tidligt understøttende rådgivning. Den praksisnære 
understøttelse af skolernes indsats ift. elever med særlige behov, har uden tvivl resulteret i, at flere 
lærere og forældre har følt sig hjulpet, og at færre elever er blevet segregeret til specialtilbud. 
Normeringen har muliggjort, at konsulenterne har kunnet bidrage til de praksisnære 
kompetenceudviklingsforløb – Nestinspireret praksisnært følgeskab – på folkeskolerne. Samtidig har det 
været muligt, at organisere konsulenterne, så hver skole har haft sin ”egen” konsulent tilknyttet. På den 
måde har konsulenten, sammen med det øvrige PPR-personale på skolen kunnet arbejde understøttende 
i et meget tæt samarbejde med og med et stort kendskab til skolens personale i mange udbytterige 
forløb.  
En reducering af konsulentressourcen vil betyde, at de praksisnære udviklingsforløb på folkeskolerne i 
den nuværende form samt muligheden for fast tilknytning bortfalder, hvorved både omfanget og 
kvaliteten af understøttelsen på skolerne vil blive forringet. Herved vil styrken og sammenhængen i 
skolernes læringsmiljø forringes, medførende stor risiko for øget segregering. 
Vi henleder endvidere opmærksomheden på, at den samlede belastning af PPR´s personale – såvel på 
småbørnsområdet som på skoleområdet er stigende, dels som resultat af tilflytning og dels som resultat 
af en stigning i antallet af børn og unge, der er udfordrede læringsmæssigt, psykisk og socialt. 

3. Reduktion i fællestid 
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
 

5. Administrativ central besparelse 
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6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 

 
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 

 
8. Engangsbesparelse 2022 

 
SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
 

15. Overskud på central pulje 
 

16. Engangsbesparelse 
 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
 MED 
Dagplejen Bestyrelse X 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
Angående sænkning af temperatur til 21 grader i kommunens offentlige bygninger, skal vi gøre 
opmærksom på at det er uhensigtsmæssigt i de lokaler hvor små børn opholder sig. Meget af deres dag 
foregår med leg på gulvet. Det kan derfor ikke anbefales at sænke temperaturen i de lokaler hvor 
dagplejen har legestuer.  
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
 

3. Reduktion i fællestid 
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
 

5. Administrativ central besparelse 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
 

8. Engangsbesparelse 2022 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Ingen direkte effekt på børn.  

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
I Svendborg har i forvejen en høj betaling for pasning af egne børn. Det vil være et oplagt 
besparelsesområde. Vi er tilhænger af at muligheden findes, men det er fornuftigt at harmonisere med 
andre kommuner.  

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
Hvis man er opmærksom på at, hvis behovet stiger, skal der tilføres midler igen.  

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
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Så længe man er opmærksom på at alle nyansatte tilbydes kurset, kan det godtages. Man kunne bruge 
de nuværende uddannede som ”superbrugere” i hvert børnehus/dagplejeområde. Det er fornuftigt at 
udnytte de kompetencer vi har i forvejen i kommunen.  

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
Det er i forvejen en stor bekymring for børnenes trivsel og udvikling at de starter i forårs SFO i april. Hvis 
man så yderligere rykker starttidspunktet en måned frem, vil presset på trivsel og udvikling blive større. 
De yngste børn vil være 5 år og 3 mdr. når de starter i forårs SFO. Og det er modningsmæssigt i forvejen 
tidlig. Både kognitivt og følelsesmæssigt er det en udfordring. Normeringerne i SFO er lavere end i 
børnehaverne og børnenes mulighed for tryg tilknytning og relationsdannelse vil blive presset yderligere.  
P.g.a. ferietidspunktet kan man foreslå at man venter opstart til 1. maj. 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
Vi har i Svendborg i forvejen den laveste åbningstid på Fyn. At sænke åbningstiden yderligere, 
harmonerer dårligt med bosætningspolitikken og ønsket om at styrke yderområderne i kommunen.  

15. Overskud på central pulje 
I år hvor det ikke har nogen direkte konsekvenser kan det være ok. Vi skal være opmærksom på at det 
ikke bør være en fremtidig besparelse. DET ER EN ENGANGSBESPARELSE.  

16. Engangsbesparelse 
Det var positivt og nødvendigt for området, da den tidligere effektiviserings procent blev fjernet. Dette 
vil opleves som en voldsom tilbagegang. Også selv om det kun er et enkelt år.  
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
 MED X 
Dagplejen Bestyrelse  
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
MED -udvalget bemærker, at spareforslaget i overvejende grad berører områder, der ikke direkte har 
noget med personalereduktion og kerneopgaven i dagtilbud at gøre. Set i lyset af den igangværende 
proces på vej mod ”bedre normeringer” anerkender og værdsætter vi administrationens fokus i deres 
spareforslag. 
 
Angående sænkning af temperatur til 21 grader i kommunens offentlige bygninger, skal vi gøre 
opmærksom på at det er uhensigtsmæssigt i de lokaler hvor små børn opholder sig. Meget af deres dag 
foregår med leg på gulvet. Det kan derfor ikke anbefales at sænke temperaturen i de lokaler hvor 
dagplejen har legestuer.  
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
 

3. Reduktion i fællestid 
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
 

5. Administrativ central besparelse 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
 

8. Engangsbesparelse 2022 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Ingen direkte effekt på børn.  

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
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I Svendborg har i forvejen en høj betaling for pasning af egne børn. Det vil være et oplagt 
besparelsesområde. Vi er tilhænger af at muligheden findes, men det er fornuftigt at harmonisere med 
andre kommuner.  

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
OK til dette forslag, men man skal være opmærksom på at, hvis behovet stiger, skal der tilføres midler 
igen.  

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
Så længe man er opmærksom på at alle nyansatte tilbydes kurset, kan det godtages. Man kunne bruge 
de nuværende uddannede som ”superbrugere” i hvert børnehus/dagplejeområde. Det er fornuftigt at 
udnytte de kompetencer vi har i forvejen i kommunen.  

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
Det er i forvejen en stor bekymring for børnenes trivsel og udvikling at de starter i forårs SFO i april. Hvis 
man så yderligere rykker starttidspunktet en måned frem, vil presset på trivsel og udvikling blive større. 
De yngste børn vil være 5 år og 3 mdr. når de starter i forårs SFO. Og det er modningsmæssigt i forvejen 
tidlig. Både kognitivt og følelsesmæssigt er det en udfordring. Normeringerne i SFO er lavere end i 
børnehaverne og børnenes mulighed for tryg tilknytning og relationsdannelse vil blive presset yderligere.   
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
Vi har i Svendborg i forvejen den laveste åbningstid på Fyn. At sænke åbningstiden yderligere, 
harmonerer dårligt med bosætningspolitikken og ønsket om at styrke yderområderne i kommunen.  

15. Overskud på central pulje 
I år hvor det ikke har nogen direkte konsekvenser kan det være ok. Vi skal være opmærksom på at det 
ikke bør være en fremtidig besparelse.  

16. Engangsbesparelse 
Det var positivt og nødvendigt for området, da den tidligere effektiviserings procent blev fjernet. Dette 
vil opleves som en voldsom tilbagegang. Også selv om det kun er et enkelt år.  
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
 MED 
Sundbyøster (Dagtilbud) Bestyrelse x 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
 

3. Reduktion i fællestid 
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
 

5. Administrativ central besparelse 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
 

8. Engangsbesparelse 2022 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Kan være enig i denne besparelse, hvis det ikke betyder flere opgaver ud til de pædagogiske teamleder 
og dagtilbudsledelsen. 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
Kan være enige i denne besparelse 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
Kan være enige i denne besparelse, hvis det kan dække behovet for obligatoriske læringsmiljøer. 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
Kan være enige i denne besparelse, men bliver der venteliste, skal der være en prioritering, f.eks at det 
er uddannet personale der først bliver tilbudt at komme på et hold. 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
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Sidste evaluering af FSFO fortæller, at tilfredsheden fra 2020 til 2021 er faldende i tilfredshed på alle 
spørgsmål. De opmærksomhedspunkter der skal være mest opmærksomme på er: Kommunikation – 
struktur og normering. 
Ikke mindst normering ser vi som en stor udfordring. Som forældre betaler vi samme pris, for en langt 
dårligere normering i FSFO og det er en forringelse af normeringen i både børnehaverne og i FSFO. 
Vi er enige i sagsfremstillingens beskrivelse af at resurcetildelingen til børnehavebørn er den samme 
uanset alder, men at resurcebehovet følger børnenes alder. Ved at fremrykke FSFO start bliver andelen af 
”små børn” større i både børnehaven og FSFO´en. Det betyder også færre selvhjulpne børn pr.  
medarbejder. 
Vi mener også at FSFO allerede har konsekvenser for børn født i efteråret, og har et barn f.eks fødselsdag 
i november – december, er det 5 år og 2-3 mdr. ved opstart i FSFO d. 1.3. 
Før FSFO eksisterede, var de yngste børn ved skolestart d. 1.8 - 5 år og 7 mdr. 
Ved FSFO-start d. 1.3 vil børnene altså være 5 mdr. yngre end for 2 år siden, når de træder ind i 
skoleverdenen. 
5 mdr. har stor betydning for barnets selvhjulpen-hed, selvregulering, socialisering, arbejdshukommelse 
og koncentrationsevne, hvilket er vigtige kompetencer, når et barn træder ind i FSFO- og skoleverdenen. 
 
Allerede pt. ved opstart d. 1.4, kan der være børn, der har store udfordringer ved FSFO start. 
 
Jo yngre børnene er, når de begynder i FSFO, jo større er risikoen for nederlag og mistrivsel. 
Både Egmont Fonden og Vive-rapporten: ”Trivselsudfordringer ved skolestart – et langtidsperspektiv”, 
viser at et stigende antal børn ikke trives i skolen og hvert tredje barn synes at skolestarten er svær. Det 
er især sårbare børn, som mistrives.  Udfordringerne er hyppigst psykiske udfordringer, 
koncentrationsbesvær og konflikter med kammeraterne. Det kræver gode normeringer at hjælpe disse 
børn og give alle børn en god start i skoleverden. 
 
Vi kan derfor ikke anbefale denne besparelse. 
 
 
 
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
Svendborg vil gerne være og er en tilflytnings kommune. Der er også mange forældre der arbejder uden 
for Svendborg og vi kan derfor ikke anbefale at reducerer i åbningstiden. 

15. Overskud på central pulje 
Vi kan være enige i besparelsen her og nu, men vi kan ønske at Svendborg vil overveje bedre 
normeringer i dagtilbud i fremtiden, for minimumsnormeringer er lavest normering i fremtiden, men det 
betyder ikke, at det ikke må være bedre. 

16. Engangsbesparelse 
Frem til og med 2020 har Dagtilbudsområdet været udsat for en årlig effektiviseringsbesparelse på 
0,35%. Effektiviseringsbesparelserne har over årerne, betydet en besparelse på ca. 7 pædagogstillinger. 
Det blev synligt at Dagtilbud, blev hårdt ramt af en årlig effektiviseringsbesparelse, så fra 2020 blev det 
politisk besluttet at stoppe effektiviseringsbesparelsen i Dagtilbud.  
Ved at lave en engangsbesparelse på 0,31%, går man mod intentionen i forhold til gå mod 
minimumsnormeringen i Dagtilbud.  
 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
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Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 

 
19. Omlægning af STU-området 

 
20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 

Høring af spareforslag budget 2022 
 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  

MED-udvalget i Sundbyøster MED  X 

 Bestyrelse 

 Andet 

Evt. generelle bemærkninger 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 

Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 

 

3. Reduktion i fællestid 

 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 

 

5. Administrativ central besparelse 

 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 

 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 

 

8. Engangsbesparelse 2022 

 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 

 
Enig 
Det må ikke betyde en forringelse af kerneydelsen. 
 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 

 
Enig. 
 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 

 
Enig. 
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12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 

 
Enig. 
Det er vigtigt, at det fortsat er muligt for, at nyansatte kan få uddannelse i ”Aktive Børn”. 
Ved at reducere i antallet af uddannelsesforløb, kan vi blive nødt til at acceptere venteliste og det kan 
det blive nødvendig at prioritere hvilke personalegrupper, der skal deltage. 
 
 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  

 
Vi kan ikke anbefale at børn skal begynde i FSFO en måned tidligere til SFO-normering. Det er en 
forringelse af normeringen i både børnehaverne og i FSFO. 
Vi er enige i sagsfremstillingens beskrivelse af at resurcetildelingen til børnehavebørn er den samme 
uanset alder, men at resurcebehovet følger børnenes alder. Ved at fremrykke FSFO-start bliver andelen af 
”små børn” større i både børnehaven og FSFO´en. Det betyder også færre selvhjulpne børn pr. 
medarbejder. 
 
Hvis FSFO rykkes frem til d. 1. marts, betyder det, at de yngste FSFO-børn, vil være 5 år og 2 mdr., når de 
begynder i FSFO. 
Før FSFO eksisterede, var de yngste børn ved skolestart d. 1. august 5 år og 7 mdr. 
 
Ved FSFO-start d. 1. marts vil børnene være 5 mdr. yngre end for 2 år siden, når de træder ind i 
skoleverdenen. 5 mdr. har stor betydning for barnets modenhed, selvhjulpen-hed, selvværd, selvtillid, 
selv-kontrol, socialisering og koncentrationsevne, hvilket er vigtige kompetencer, når et barn træder ind i 
skoleverdenen. 
 
Jo yngre børnene er, når de begynder i FSFO, jo større er risikoen for nederlag og mistrivsel. 
 
Grundlaget for den pædagogiske praksis i FSFO er ” De styrkede pædagogiske læreplaner”.  
Intentionen er at pædagogerne i FSFO skal fortsætte det arbejde, som Dagtilbud har sat i gang. 
Den nuværende normering i FSFO betyder, at det er vanskeligere for FSFO-pædagogerne end for 
pædagogerne i Dagtilbud, at arbejde med ”De styrkede pædagogiske læreplaner”. 
Normeringen i FSFO gør det også vanskeligere at arbejde med sårbare børn og børn i udsatte positioner. 
 
”Evalueringen af FSFO 2120” viser at personalet oplever det som en stor opgave at arbejde i FSFO. Her 
har normeringen stor betydning. 
 
Vi gør opmærksom på at forældrene i ”Evalueringen af FSFO 2120” anbefaler at normeringen i FSFO er et 
udviklingsområde. Forældretilfredsheden med FSFO i 2020 og 2021 er faldende. Vi antager at corona-
restriktionerne er en del af forklaringen. I 2020 var der færre børn pr. voksen, - altså en bedre normering. 
 
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 

 
Enig. 
Det vil få minimal indflydelse på personalets ansættelses.   
 

15. Overskud på central pulje 
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Indfasningen af minimumsnormeringen kommer til at gå langsommere end den politiske ambition på 
dagtilbudsområdet. 
 
Minimumsnormering betyder minimum.  Minimum = absolut laveste normering. Det vil en stor (gevinst 
for Svendborg kommunes børn, hvis man politisk, sigter efter en bedre normering end 
minimumsnormering. 
 
 

16. Engangsbesparelse 

 
Frem til og med 2020 har Dagtilbudsområdet været udsat for en årlig effektiviseringsbesparelse på 
0,35%. Effektiviseringsbesparelserne har over årerne, betydet en besparelse på ca. 7 pædagogstillinger. 
For at værne om Dagtilbud, blev det fra 2021 politisk besluttet at stoppe effektiviseringsbesparelsen i 
Dagtilbud. Vi ikke kunne holde til flere besparelser på normeringen.  
Ved at lave en engangsbesparelse på 0,31%, går man mod intentionen om at værne om normeringen i 
Dagtilbud.  
 
 

SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 

 

19. Omlægning af STU-området 

 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
 MED 
Vesterlunden Bestyrelse 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger  
Vi prioriterer at Forårs-SFOen forbliver med start 01. april, da der her er størst bekymring i forhold til 
børnenes trivsel.  

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
 

3. Reduktion i fællestid 
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
 

5. Administrativ central besparelse 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
 

8. Engangsbesparelse 2022 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Vi bakker op om forslaget. 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
Vi bakker op om at udligne tilskuddet, men ikke et totalt frafald fra ordningen.   

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
Vi bakker om, så længe det stadig tilbydes til de familier, hvor behovet er. 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
Vi bakker op. Vi foreslår at nye fastansatte pædagoger prioriteres og at der prioriteres mellem husene. 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
Vi er bekymret ved, at børnene skal have en tidligere start i Forårs-SFO. Vi er bekymret ved, at man 
allerede nu ændre på Forårs-SFOen, da det kun har været gennemført to gange tidligere og ikke er fuldt 
implementeret. Der er ikke data nok, til at lave en grundig analyse af børnenes udbytte af forårs-SFOen.  
Marts er en kold og våd måned, som vil stille store krav til skolernes miljøer.  
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Vi bekymrer os om strukturen i forårs-SFOen, i forhold til skiftende personale, hvorfor vi kan frygte, at de 
gode ideer går tabt. Desuden er vi bekymret omkring den normering, der følger med i forårs-SFOen, hvor 
vi kan frygte, at børn og særligt børn med ekstra behov kan miste nogle af deres kompetencer.  

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
I Vestrelunden har vi på nuværende tidspunkt den model, hvor et børnehus i vores område har en time 
længere åbent og to børnehuse, der lukker en halv time tidligere om fredagen. (16.00) 

15. Overskud på central pulje 
Vi ved, at der er kommet bedre normeringer, men der er ikke minimums normeninger.  

16. Engangsbesparelse 
Vi bakker op, men ser den tilbageført i 2023. Vi prioriterer denne engangsbesparelse frem for tidligere 
starte i forårs-SFO.  
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
Vesterlunden MED 
 Bestyrelse 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 
Vi har kun svaret for dagtilbud 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
 

3. Reduktion i fællestid 
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
 

5. Administrativ central besparelse 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
 

8. Engangsbesparelse 2022 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Vi er bekymret for, om det kan have den betydning, at opgaven så bliver flyttet ud til dagtilbudsledere, 
pædagogiske teamledere og HK`er; da vi ikke oplever, at der her er mere tid at give af til andre opgaver.  

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
OK at harmonisere, så det er samme princip i tilsvarende kommuner 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
OK, da der er økonomi til de børn, hvor behovet er der. 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
OK, dog med mulighed for at prioritere, hvem der skal først af sted, fremfor først til mølle. 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
Vi har kun haft to år med ForårsSFO, og har knapt landet en god model herfor. Vi har flere 
bekymringer, og er enige i de, der er beskrevet i oplægget: 
Det øger belastningen i bh, da gennemsnitsalderen falder; og ditto i ForårsSFO. 
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Det er en meget lang periode for et børnehus at undvære en fast medarbejder, især i disse tider, 
hvor børnehusene er fyldt op og det er svært at hyre kvalificeret arbejdskraft. Vi vil gerne kunne 
prioritere, at der kommer medarbejdere med fra huse med flere sårbare børn, men så er 
spørgsmålet – hvad med de sårbare børn, der er tilbage i børnehuset? Hvordan med 
børnehusenes sammenhængskraft? 
Der er også en bekymring vedr. børn på resurseplads og andre ”bekymringsbørn”, der mister 
deres særlige indsats tidligere. 
Vil en tidligere start betyde flere skoleudsættelser, fordi det bliver svært at vurdere de yngste 
børn? 
Marts er en meget kold og våd måned – det vil i endnu højere grad kalde på, at skolerne har 
nogle gode rammer og læringsmiljøer i ForårsSFO. 
Vi synes generelt, at der bør ses på ekstra midler/ normering i ForårsSFO i forbindelse med 
budget 2023. 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
I Vesterlunden har vi et hus, som pt har åbent 51 timer pr. uge, og 2, der hver har åbent 49,5 
time pr. uge; det vil sige, de lukker kl.16 om fredagen. Der er ebhov for det, hvor vi har åbent 51 
timer, og det går fint med at lukke kl.16 i de to øvrige huse (hvor vi dog ikke har givet dem færre 
timer end hvis de har åbnet itl kl.16,30)) 
En kortere åbningstid vil presse forældrene, som oftere vil komme i sidste øjeblik; og det vil også 
betyde, at fremfor at kunne være om de sidste børn, så skal medarbejderne rydde op og feje, 
mens børnene/ flere børn er der ( og det vil ofte være de samme børn.) 

15. Overskud på central pulje 
Det er positivt, at det ikke er midler vi mister i budget 2022. Samtidig ved vi, at vi har fået en 
bedre normering, men endnu ikke en oplevet minimumsnormering. 

16. Engangsbesparelse 
Ligner de 0,15% effektivisering, vi tidligere har haft – vi værdsætter det er et engangsbeløb, som vi gerne 
vil undgå og som vi heller ikke ønsker danner præcedens fremover. 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
 MED 
Dagtilbudsområde Øbakkernes bestyrelse Bestyrelse X 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
I en tid, hvor vi kan mærke, at vi har fået ”bedre normeringer” og ser frem til at nå i mål med 
”minimumsnoreringer” er det demotiverende og rystende nu at sidde med et sparekatalog. 
 
Vedr. CETS – temperaturnedsættelse i kommunale bygninger; 
Vi synes det er et uheldigt sted at spare. Vi har små børn i vuggestuer som opholder sig på gulvet 
størstedelen af deres vågne tid i institutionen, og dermed opholder personalet sig samme sted. 20 grader 
giver et forringet arbejdsmiljø. Vi får både syge børn og syge personaler. Vi frygter, at det der spares i 
CETS på temperaturnedsættelse bliver en udgift for dagtilbud pga. sygemeldinger. 
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
 

3. Reduktion i fællestid 
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
 

5. Administrativ central besparelse 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
 

8. Engangsbesparelse 2022 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
      Vi kan se en mulighed for en besparelse her, der ikke rammer børnene direkte. 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
Vi synes, at her er en oplagt og god mulighed for at hente en del af besparelsen her.  

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
Ok til dette forslag 
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12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
Set i lyset af Svendborg kommunes vision ”Her kan børn skabe sig... en hverdag i bevægelse” er det 
vigtigt at bibeholde uddannelse af nyt personale, men vi mener at 1 hold årligt er ok. 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
Ved at rykke start for forårsSFO til 1.marts, vil de yngste børn være 5 år og 2 måneder når de starter. Når 
vi ser tilbage til tiden før forårsSFO var de yngste børn 5 år og 7 måneder, når de startede. Det er en 
forskel på 5 måneder, hvilket i den alder er meget mere end 5 måneder i et voksenliv. I de 5 måneder 
ved vi at der sker meget i barnets udvikling. Vi ved også, at børn udvikler sig i trygge rammer. Vi frygter 
derfor, at vi sætter barnet tilbage udviklingsmæssigt ved at sænke alderen for forårsSFO og samtidig 
sende dem i ukendte rammer, hvor en ny tryghedsbase først skal til at etableres. Vi mener, at børn har 
brug for al den modning de kan få, inden de starter i nye rammer, og frygter at vi forsinker den proces 
ved at presse dem tidligere ind i nye rammer. Der er allerede udfordringer i forhold til nuværende sfo, 
eksempelvis store forskelle områderne imellem, det skal justeres og vi mener at evaluering fra 2020 er 
ikke retvisende pga. corona.  
De store børn bliver for hurtigt igen de små, man vokser af at være ”de store”. Gennemsnitsalderen i 
børnehaverne bliver også lavere og der bliver færre store børn at spejle sig i i børnehaven. 
At nævne, at pædagogerne får bedre tid end de nuværende tre måneder er for letkøbt et argument, det 
er normeringen i forårsSFO, der er altafgørende for et godt pædagogisk fundament. 
Vejret  kan være surt i marts....hvis de kan ikke komme indenfor. 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
Vi kan se at det kan have store konsekvenser for familier, hvis åbningstiden indskrænkes. Det er for flere 
allerede svært nå at hente/aflevere deres børn. Vi risikerer at skubbe familier over i private 
pasningstilbud. Samtidig har vi i forvejen den korteste åbningstid på Fyn. Dét stemmer ikke overens med 
ønsket om at være en attraktiv bosætterkommune. 

15. Overskud på central pulje 
Vi er opmærksom på, at det er penge som vi ikke umiddelbart mærker bliver sparet. Vi kæmper dog for 
minimumsnormering frem for bedre normeringer. Det er fejlfokus at se på at det ikke har 
personalemæssige konsekvenser, der burde være fokus på konsekvenser på børnenes trivsel, noget vi 
tror vil blive ramt. Vi forventer en tydelig og korrekt udregning af nuværende normering i 
daginstitutioner, så hverdagen for børnene bliver tydelig. 

16. Engangsbesparelse 
Vi har igennem mange år haft en besparelse på 0,35%, den såkaldte grønthøstermetode. Vi blev både 
lettede og glade de den blev fjernet...det blev kortvarigt, da den nu geninføres, om end ”kun” i 2022, 
siger I! Det er alt andet lige en forringelse, og matcher slet ikke, at vi samtidig kæmper for at få reelle 
minimumsnormeringer. Det er meget modstridende og ikke acceptabelt. 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
Øbakkernes MED MED X 
 Bestyrelse 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
 MED -udvalget bemærker, at spareforslaget i overvejende grad berører områder, der ikke direkte har 
noget med personalereduktion og kerneopgaven i børnehusene at gøre. Set i lyset af den 
igangværende proces på vej mod ”bedre normeringer” anerkender og værdsætter vi 
administrationens fokus i deres spareforslag. 
 
Vedr. CETS – temperaturnedsættelse i kommunale bygninger; 
Vi synes det er et uheldigt sted at spare. Vi har små børn i vuggestuer som opholder sig på gulvet 
størstedelen af deres vågne tid i institutionen, og dermed opholder personalet sig samme sted. 20 grader 
giver et forringet arbejdsmiljø. Vi får både syge børn og syge personaler. Vi frygter, at det der spares i 
CETS på temperaturnedsættelse bliver en udgift for dagtilbud pga. sygemeldinger. Vi mener det er vigtigt 
at skelne mellem brugen af kommunens bygninger, man kan ikke sidestille dagtilbud med produktion. 
 
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
 

3. Reduktion i fællestid 
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
 

5. Administrativ central besparelse 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
 

8. Engangsbesparelse 2022 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
      Vi kan se en mulighed for en besparelse her, der ikke rammer kerneopgaven. 

Side 67

mailto:bu@svendborg.dk


10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
Vi synes, at det er oplagt og god mulighed for at hente en del af besparelsen her.  

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
Ok til dette forslag 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
Set i lyset af Svendborg kommunes vision ”Her kan børn skabe sig... en hverdag i bevægelse” er det 
vigtigt at bibeholde uddannelse af nyt personale, men vi mener at 1 hold årligt er ok. 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
Vi kan ikke acceptere dette forslag. 
Forårs SFO har eksisteret i 2 år og begge år i coronaens skygge. 
Det betyder, at forårsSFO stadig er i implementeringsfasen. Vi oplever at det aktuelle erfarings- og 
evalueringsgrundlag er alt for spinkelt og fyldt med usikkerhedsfaktorer til at man allerede nu kan ændre 
rammen for tiltaget. 
Vi oplever store forskelle på både samarbejde, normering, fysiske rammer og organisering i områderne 
og er usikre på, hvilken betydning det har for børns trivsel og læring samt  personalets arbejdsmiljø ?? 
De velfungerende børn kan umiddelbart have glæde af forårsSFO, men hvad med de børn, der er i 
udsatte positioner og måske ikke er helt klar til overgang fra børnehave til forårsSFO? 
Hvordan virker den ressourcepædagogiske indsats i forårsSFO pt ? hvilken betydning har det for de 
tilbageblevne børnehavebørn, når ressourcepædagoger trækkes over til forårsSFO  og dermed væk fra 
børnehusene i en periode ??? 
Nogle børnehuse leverer personale til forårsSFO. Det betyder, at børnehuset har udfordringer med at 
arbejde med teamudvikling og pædagogiske udviklingsprocesser, når en fast medarbejder er væk fra 
huset i 4 måneder (og med indeværende forslag er væk 5 måneder). 
Hvis de ældste børn forlader børnehaven 1 måned tidligere betyder det, at den tilbageblevne 
børnegruppe i børnehaven bliver yngre og stiller krav til øgede personaleressourcer i børnehaven. 
Vi appellerer til at man i stedet for undersøger mere og udvikler videre på forårsSFO indenfor den 
nuværende ramme.  
Forslaget indebærer konsekvenser, som ikke er afdækket i tilstrækkelig grad til at vi kan acceptere 
forslaget. 
 
 
. 
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
Vi kan se at det kan have store konsekvenser for familier, hvis åbningstiden indskrænkes. Det er for flere 
allerede svært nå at hente/aflevere deres børn. Vi risikerer at skubbe familier over i private 
pasningstilbud. Samtidig har vi i forvejen den korteste åbningstid på Fyn. Dét stemmer ikke overens med 
ønsket om at være en attraktiv bosætterkommune. 

15. Overskud på central pulje 
Vi synes, at det er uigennemskueligt og dermed svært at forholde sig til. Men hvis der her kan findes 
penge uden at påvirke kerneopgaven, tilslutter vi os spareforslaget.  

16. Engangsbesparelse 
Vi har igennem mange år haft en besparelse på 0,35%. Vi blev både lettede og glade de den blev fjernet, 
nu foreslås den genindført alligevel i 2022. Det er ikke acceptabelt. 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
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19. Omlægning af STU-området 

 
20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
Østerdalens forældrebestyrelse. MED 
 Bestyrelse X 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
 

3. Reduktion i fællestid 
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
 

5. Administrativ central besparelse 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
 

8. Engangsbesparelse 2022 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Det er en tålelig besparelse 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
Det er ok at vi i Svendborg harmoniserer med sammenlignelige kommuner 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
Det lyder fornuftigt, da tilbuddet erfaringsmæssigt ikke bliver brugt fuldt ud. 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
Aktive Børn er en af Svendborg kommunes mærkesager. Vi skal passe på at vi ikke udvander det helt.  
Kompetenceudvikling skal man passe på ikke at sparer på. Det er vigtigt at bibeholde og udvikle et godt 
fagligt niveau til glæde for børnenes trivsel, sundhed og udvikling. 
Denne besparelse er ikke direkte hænder ved børnene. Så vi i forældrebestyrelsen finder, at det er 
acceptabelt at gå fra to hold til et hold årligt.   
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13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
Vi er generelt bekymrede for dette forslag. Vi ser ikke, at der er nogle pædagogiske rationaler, 
der kan bakke forslaget op. Den styrkede læreplan taler om at bevarer barndommen som en 
værdi i sig selv. For sårbare børn kan det være en forringelse af deres trivsel at skulle starte en 
måned før i forårs Sfo. 
Det kan have konsekvenser for de børn der ikke er parat til Forårs Sfo, og det kan blive dyrt på 
sigt menneskeligt og økonomisk.  
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
Svendborg ligger i forvejen lavt med sammenlignelige kommuner på Fyn.  
Svendborg ønsker at være bosætnings kommune også for børnefamilier -   
For flere forældre vil det være vanskeligt at hente børnene, hvis der skæres i åbningstiden.  
Der er en del forældre i Østerdalens lokalområder, der pendler efter arbejde.  
Hvis man ikke selv kan nå at bringe eller hente, kan det have betydning for forældres kendskab til 
børnenes dagligdag i institutionen. Det vil betyde meget for samarbejdet omkring barnet mellem 
forældre og daginstitution. Hvis det er ofte at en anden end forældrene, der skal hente barnet, 
går det ud over barnets samlede livskvalitet, og sammenhæng mellem hjem og institution.  

15. Overskud på central pulje 
For forældrebestyrelsen er det vigtigt, at vi fastholder ambitionen omkring minimums 
normeringer.  
Det er tåleligt at tage pengene denne gang, da vi forstår, at de endnu ikke er ude og arbejde i 
dagtilbuddet.  
Vi kan dog have en bekymring, hvis der i 2022 kommer flere børn til Svendborgs institutioner 
end, der er i den økonomiske ramme, der er givet til budget 2022.  

16. Engangsbesparelse 
Dagtilbuddet er endelig kommet af med den årlige besparelse på o,35 procent årligt. Tak.  
Det er virkelig ærgerligt, at få denne besparelse ind igen, selv om det kun er i 2022.  
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
 

  

 

Varmegrader:  

Et godt indeklima er væsentligt i forhold til børnenes trivsel og udvikling. Mange af Østerdalens børnehuse 
er af ældre dato med meget kolde gulve. Der er børn der leger på gulvet, og vi kan på ingen måde anbefale, 
at sætte temperaturen ned i dagtilbuddets børnehuse. 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
Østerdalens medudvalg  MED x 
 Bestyrelse 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
 
Generelt vil medudvalget påpege, at der er brug for, at der ikke sker en besparelse, hvor det får 
indvirkning på det daglige arbejde med børnenes trivsel, læring og udvikling.  
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
 

3. Reduktion i fællestid 
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
 

5. Administrativ central besparelse 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
 

8. Engangsbesparelse 2022 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Der skal findes penge, så det er mulighed. 
 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
Det er i orden at tilskuddet i Svendborg bliver sammenligneligt med andre kommuner.  
Der er kommuner, der går under beløbet. F.eks. Assens kommune. 
Vi ved at børn udvikler sig i fællesskaber – men desværre er der jo fortiden pres på pladser i dagtilbuddet 
i Svendborg.  

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
Hvis pladserne ikke bruges fuldt ud, er det et relevant område at sparer på. Hvis der opstår et behov 
senere, må der ses på det igen.  
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12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
Det synes godt kan gå. 
Dog vil vi påpege, at hvis vi fagligt og politisk vil det, skal det prioriteres.  
Elles må vi tage det helt væk.  
 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
 Leg i mindre sociale fællesskaber med nære voksne er vigtig i forhold til børnenes trivsel 

og udvikling. Barndommen har værdi i sig selv -  
 Det bliver de sårbare børn, der får det sværest ved at skulle starte en måned før. Der er 

færre voksne i forårs sfo, en væsentlig ringere normering i børns vigtigste år. Nogle børn 
vil kun være 5,3 år. Det kan betyde flere skoleudsættelser.  

 Det er 4 måneder vi skærer af børns liv i tæt tilknytning til flere trygge voksne hele 
dagen.  

 Det er flere steder sfo lokaler børnene er i. Efter kl. 14 er der mange ekstra børn for de 
nye forårs sfo børn at forholde sig til.  

 Grunden til at vi i Østerdalen har succes med forårs sfo er vores grundige 
overgangsarbejde inden forårs sfo med flere besøg på skolen, mange 
overleveringsmøder m.m. Tæt, fagligt og højt prioriteret samarbejde mellem dagtilbud 
og skole i alle Østerdalens lokalområder.  Stokkebæk, Skårup og Thurø. 
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
Svendborg er og vil gerne være en bosætningskommune.  
I lokalområderne er der mange forældre, der skal pendle efter arbejde. I de fleste af vores 
børnehuse, har vi for tiden børn fra kl. 6.30 og lige til kl. 16.30. Nogle forældre står der også før 
kl. 6.30.  
Endvidere gør vi opmærksom på, at der er en del forældre der efterhånden ikke kan få et 
pasningstilbud i lokalområdet.  
I Nyborg kommune har de en åbningstid på 53,5. Svendborg har som Nyborg flere forældre, der 
arbejder på Sjælland.  

15. Overskud på central pulje 
Det er penge der er øremærket børnenes trivsel, læring og udvikling. Dem anbefaler vi ikke at 
sparer væk.  

16. Engangsbesparelse 
Det understøtter vi ikke, da der i dagtilbudsområdet arbejdes hen imod minimums normeringer.  
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 

Høring af spareforslag budget 2022 
 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  

Resurcepædagogerne område Øst og område Vest MED  X 

 Bestyrelse 

 Andet 

Evt. generelle bemærkninger 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 

Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 

 

3. Reduktion i fællestid 

 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 

 

5. Administrativ central besparelse 

 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 

 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 

 

8. Engangsbesparelse 2022 

 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 

 
Ok. 
Det må ikke betyde en forringelse af kerneydelsen. 
Og det må ikke betyde, at der pålægges yderligere arbejdsopgaver til dagtilbuds hk´er, dagtilbudslederne 
og de pædagogiske teamledere i forbindelse med tilsyn.  
 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 

 
Ok. 
 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
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Ok. 
 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 

 
Ok.  
Da der udvides med flere pladser på dagtilbudsområdet, vil der ske flere nyansættelser. Hvis der 
reduceres i budgettet til Aktive Børn, kan det betyde at vi må acceptere venteliste til kurset og/eller at vi 
må prioritere, hvilke medarbejdere, der skal tilbydes kurset.   
 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  

 
Vi kan ikke anbefale, at børn skal begynde i FSFO en måned tidligere til SFO-normering. Det er en 
forringelse af normeringen i både børnehaverne og i FSFO. 
Vi er enige i sagsfremstillingens beskrivelse af at resurcetildelingen til børnehavebørn er den samme 
uanset alder, men at resurcebehovet følger børnenes alder. Ved at fremrykke FSFO-start bliver andelen af 
”små børn” større i både børnehaven og FSFO´en. Det betyder også færre selvhjulpne børn pr. 
medarbejder. 
 
Hvis FSFO rykkes frem til d. 1. marts, betyder det, at de yngste FSFO-børn, vil være 5 år og 2 mdr., når de 
begynder i FSFO. 
Før FSFO eksisterede, var de yngste børn ved skolestart d. 1. august 5 år og 7 mdr. 
 
Ved FSFO-start d. 1. marts vil børnene være 5 mdr. yngre end for 2 år siden, når de træder ind i 
skoleverdenen. 
5 mdr. har stor betydning for barnets selvhjulpen-hed, selv-kontrol og disciplin, socialisering, 
arbejdshukommelse og koncentrationsevne, hvilket er vigtige kompetencer, når et barn træder ind i 
FSFO- og skoleverdenen. 
Jo tidligere et barn skal begynde i FSFO, jo større er risikoen for skoleudsættelse.   
 
Jo yngre børnene er, når de begynder i FSFO, jo større er risikoen for nederlag og mistrivsel. 
Både Egmont Fonden og Vive-rapporten: ”Trivselsudfordringer ved skolestart – et langtidsperspektiv”, 
viser at et stigende antal børn ikke trives i skolen og hvert tredje barn synes at skolestarten er svær. Det 
er især sårbare børn, som mistrives.  Udfordringerne er hyppigst psykiske udfordringer, 
koncentrationsbesvær og konflikter med kammeraterne. Det kræver gode normeringer at hjælpe disse 
børn. 
 
Som resurcepædagoger har vi deltaget i FSFO i april måned i både 2020 og 2021. Vores erfaring er, at 
normeringen i FSFO gør det svært at arbejde ud fra ”De styrkede pædagogiske læreplaner” samt arbejde 
med sårbare børn og børn i udsatte positioner. Vi ser mange forskellige udfordringer blandt disse børn.  
Vi oplever børn som: 

• går væk fra skolens område 

• ikke selv kan gå på toilet 

• ikke kan modtage og forstå kollektive beskeder 

• har svært ved at regulere sig selv passende i forhold til andre børn og situationen 

• har svært ved at kunne følge gruppen og holde i hånden på ture udenfor skolen 

• koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder 

• fysiske konflikter med de andre børn 
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Normeringen i FSFO giver svære vilkår for at FSFO- personalet kan fortsætte det arbejde, som Dagtilbud 
har sat i gang. 
”Evalueringen af FSFO 2120” viser, at personalet oplever det som en stor opgave at arbejde i FSFO. Her 
har normeringen stor betydning. 
 
Vi gør opmærksom på, at forældrene i ”Evalueringen af FSFO 2120” anbefaler at normeringen i FSFO er 
et udviklingsområde. Forældrenes tilfredshed med FSFO er faldende fra 2020 til 2021. Vi antager, at 
corona-restriktionerne er en del af forklaringen. I 2020 var der færre børn pr. voksen, - altså en bedre 
normering. 
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 

 
Ok.  
 

15. Overskud på central pulje 

 
Minimumsnormering betyder minimum.  Minimum = absolut laveste normering. Det vil en stor (gevinst 
for Svendborg kommunes børn, hvis man politisk, sigter efter en bedre normering end 
minimumsnormering. 
 

16. Engangsbesparelse 

 
Frem til og med 2020 har Dagtilbudsområdet været udsat for en årlig effektiviseringsbesparelse på 
0,35%. Effektiviseringsbesparelserne har over årerne, betydet en besparelse på ca. 7 pædagogstillinger. 
For at værne om Dagtilbud, blev det fra 2021 politisk besluttet at stoppe effektiviseringsbesparelsen i 
Dagtilbud. Vi ikke kunne holde til flere besparelser på normeringen.  
Ved at lave en engangsbesparelse på 0,31%, går man mod intentionen om at værne om normeringen i 
Dagtilbud.  
 

SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 

 

19. Omlægning af STU-området 

 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
Medarbejderne i administrationen i Sekretariat og Dagtilbud MED 
 Bestyrelse 
 Andet    X 
Evt. generelle bemærkninger 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
 

3. Reduktion i fællestid 
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
 

5. Administrativ central besparelse 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
 

8. Engangsbesparelse 2022 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Lønbudgetterne på det administrative område udhules fortsat løbende med den vedtagne effektivisering 
på 0,35%, således også i administrationen i Sekretariat og Dagtilbud. Dette mærkes efterhånden tydeligt 
i spændingsfeltet mellem antal opgaver og antal hænder til at løse disse.  
 
Folketinget har den 23-11-2021 førstebehandlet forslag om ændring af dagtilbudsloven. Heri stilles en 
række store krav til hvordan tilsyn skal gennemføres på dagtilbudsområdet.  
Når opgaven med tilsyn udvides med en række lovkrav, som skal opfyldes, vil det betyde mindre tid til at 
løse andre opgaver. Disse opgaver vil skulle omfordeles, da de personer, der udfører tilsyn vil få mindre 
tid til andre opgaver.  
 
Da afdelingen fungerer som team kommer denne omfordeling til at betyde pres på alle opgaver samt 
reduceret kvalitet og øget leveringstid ift. opgaveløsningen. Desuden vil mulighed for backup på 
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arbejdsfunktioner og sikker drift få dårligere vilkår. Arbejdsopgaver der påvirkes kan f.eks. være det nye 
tilsyn, understøttelse af decentrale ledere, politiske dagsordenspunkter, analyse og it-sikkerhed m.m. 
 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
 

15. Overskud på central pulje 
 

16. Engangsbesparelse 
 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
Bestyrelsen for CSV Sydfyn MED 
 Bestyrelse X 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
 

3. Reduktion i fællestid 
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
 

5. Administrativ central besparelse 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
 

8. Engangsbesparelse 2022 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
 

15. Overskud på central pulje 
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16. Engangsbesparelse 

 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
Med opnormering med 1 personale på STU og optag af 9 elever ekstra, kan vi bidrage væsentligt 
til sparerammen via en lavere gennemsnitspris pr. STU-elev. Det er selvfølgelig lidt paradoksalt 
netop at have indsendt høringssvar på en mulig takststigning i forbindelse med budget 2022 
processen, for kort tid efter at indsende høringssvar på en reduktion i samme.  
På CSV løfter vi den største del af kommunens STU forløb med en helhedsorienteret uddannelse 
som sikrer at der bliver taget hånd om eleven i alle de vigtige områder, når det angår at skabe 
rammerne for et langt liv som en del af samfundet. Vi finder, at vi stadig kan sikre en god kvalitet 
i det arbejde, på trods af den lavere gennemsnitspris. 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
MED udvalg, CSV Sydfyn MED x 
 Bestyrelse 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
 

3. Reduktion i fællestid 
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
 

5. Administrativ central besparelse 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
 

8. Engangsbesparelse 2022 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
 

15. Overskud på central pulje 

Side 81

mailto:bu@svendborg.dk


 
16. Engangsbesparelse 

 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
I MED udvalg på CSV Sydfyn tilslutter vi os spareforslag ud fra følgende betragtninger: 

 For at sikre den relevante udvikling i vores STU, og som kommunal leverandør fortsat at 
sikre et bredt og alsidigt undervisningstilbud, er der allerede igangsat og præsenteret to 
nye faglinjer som supplement til de eksisterende. Det betyder, at vi i tilbyder 
praksisnære undervisningshold indenfor Butik, Køkken, Værksted, IT og faglige fag, samt 
et hold med specialiseret indsats og undervisning af unge borgere med svære kognitive 
udfordringer. 

 Det er afgørende, at vi i STU-regi fortsætter vores praktik og erhvervsrettede indsats og 
afklaring af vores unge borgeres fremtidige beskæftigelsesmuligheder. 

 Det er vigtigt, at vi i vores STU-tilbud fortsat leverer og udfører den brede undervisning, 
som foreskrives i STU lovgivningen. 

 
For at sikre ovenstående betragtninger, noterer vi os derfor, at der i spareforslaget, er taget højde for at 
tilføre en ekstra ressource til CSV Sydfyn i forlængelse af meroptag af nye elever. 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
Familieafdelingens Med-Udvalg MED             X 
 Bestyrelse 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
 
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
Der er bekymring for, at dette kan have en afsmittende virkning på Familieafdelingens indsatser. 
Familieafdelingen vil potentielt skulle bidrage ved sager med f.eks. skolevægring, sparring ind i 
læringsmiljøerne og specifikke indsatser.   

3. Reduktion i fællestid 
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
 

5. Administrativ central besparelse 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
Der er bekymring for, at vi taber nogle elever på gulvet, og at disse kan risikere at blive en sag i Familie 
afdelingen.  

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
 

8. Engangsbesparelse 2022 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
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14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
 

15. Overskud på central pulje 
 

16. Engangsbesparelse 
 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Det ses umiddelbart positivt at samle indsatsen og effektivisere § 11 indsatser. Ulempen kan være om vi 
dækker det behov der er.  
Man skal være opmærksom på om man kan inddrage Tankefuld som konsulenter i tilrettelæggelsen af 
indsatser i § 11.  

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
Det er svært at se, at der bliver en besparelse, idet vi allerede placerer alle dem der er i målgruppen for 
CSV til CSV. Der er bekymring for, at dem der får eksterne tilbud, ikke vil passe ind i målgruppen på CSV, 
da de ofte har et bedre funktionsniveau.  

 
20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
Bestyrelsen ved Svendborg Heldagsskole MED 
 Bestyrelse  X 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
 

3. Reduktion i fællestid 
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
 

5. Administrativ central besparelse 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
 

8. Engangsbesparelse 2022 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
 

15. Overskud på central pulje 
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16. Engangsbesparelse 

 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
 

 

Bestyrelsen ser positivt på at Heldagsskolen er holdt ude af de påtænkte besparelsesforslag. 
Skolen er generelt i en positiv udvikling og det er bestyrelsens overbevisning at det pt. er en 
fornuftig balance i økonomien. Det er afgørende at holde alle elementer i balance, for at sikre 
børnene en så optimal læring og trykke rammer.  

Bestyrelsen har ikke forhold sig til besparelsesforslagene i øvrigt. 

På bestyrelsens vegne  

Kenneth Seerup  

Bestyrelsesformand 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
MED udvalget ved Svendborg Heldagsskole MED X 
 Bestyrelse 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
 

3. Reduktion i fællestid 
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
 

5. Administrativ central besparelse 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
 

8. Engangsbesparelse 2022 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
 

15. Overskud på central pulje 
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16. Engangsbesparelse 
 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
 

  

Medudvalget ved Svendborg Heldagsskole tilslutter sig bestyrelsens bemærkninger vedr. besparelser 2022  

Vi ser positivt på at Heldagsskolen er holdt ude af de påtænkte besparelsesforslag. Skolen er generelt i en 
positiv udvikling og det er vores overbevisning at det pt. er en fornuftig balance i økonomien. Det er 
afgørende at holde alle elementer i balance, for at sikre børnene en så optimal læring og trykke rammer.  

Medudvalget har ikke forhold sig til besparelsesforslagene i øvrigt. 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
MED-udvalg CBUF MED 
Rikke Kristiansen, Ib Knudsen, Winnie Saabye, Christina Paaske, Karna 
Mikkelsen 

Bestyrelse 

 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
Vi har i MED udvalget valgt at indsende høringssvar på 2 punkter, som kommer fra CETS 

1. Sænkelse af temperatur fra 21 grader til 20 grader. Her finder vi at man er nødt til at have en 
mere nuanceret tilgang til tingene, hvor eksempelvis Mødrehuset og boinstitutioner (Skousbovej 
og Tankefuld) har børn der leger på gulvet. Særligt Mødrehuset har spædbørn og Tankefuld 
varetager børn med funktionsnedsættelser og handicaps.  

2. Reduceret gratis parkering fra nuværende 2 timer til 1 time. Betyder en merudgift i CBUF 
eksempelvis benyttes 2 timers parkering i Voldgade ofte, ved kortere møder på rådhuset. Ved at 
nedsætte parkeringen fra 2 til 1 time vil dette ikke længere være en mulighed og derved for de 
enkelte afdelinger i kommunen en merudgift. Alternativ vil være at den enkelte medarbejders 
transporttid forlænges. Dette vil også være en merudgift i de enkelte afdelinger, da øget 
transporttid er spildtid og en forhøjning i lønudgifter. Et forslag kunne være at hver afdeling, 
hvor der er behov får tildelt hver 1-2 parkeringskort som giver tilladelse til at parkere gratis i 
eksempelvis 2 timer i Voldgade. Dette vil betyde en reduktionen kunne gennemføres uden at det 
betyder en merudgift i øvrige afdelinger. 

3. De tidligere besparelser som effektueredes for 3 år siden, frembringer for medarbejderne en 
usikkerhed og utryghed. Derudover denne gang udsendes der igen sparekatalog inden en 
weekend, samt vedtagelsen af besparelserne udsendes op til jul. Den arbejdsgang påvirker 
medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø og trivsel. 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
 

3. Reduktion i fællestid 
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
 

5. Administrativ central besparelse 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
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8. Engangsbesparelse 2022 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
 

15. Overskud på central pulje 
 

16. Engangsbesparelse 
 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
a. Vi finder det relevant at kigge på §11, herunder at finde ud hvad den konkrete målgruppe er for 

§11 forløb, særligt dem der bliver varetaget i CBUF. Der bør skærpes hvad §11 indsatsen og 
opgaven er i familierne. 
Sådan vi kan lave en bedre afgræsning for hvornår der er tale om §11 og hvornår det er en §52 
forløb. For §11 og §52 forløb, finder vi det relevant at arbejde med systematikken og rammerne 
for rådgivningen, så opgaveløsningen optimeres.  
Der tilkøbes eksternt §11.3 forløb, og internt ved PPR, Tankefuld, samt de fremskudte 
Socialrådgivere på skolerne. Vi undrer os over den store besparelse på CBUF, da §11 forløbene 
ikke vægter en stor del af vores opgaveløsning.  
I forbindelse med sidste Sparerunde i 2017, skete der allerede der en personalemæssig 
reduktion på 4,5 millioner i Familiecenteret. Vi vil blot minde om, at Familiecenteret arbejder 
med de mest sårbare familier i Svendborg kommune.  
Med dette forslag, er det yderligere 1,5 million der reduceres i medarbejdere i CBUF. 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
Sektor-MED BUKF MED 
 Bestyrelse 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
Sektor-MED Børn, Unge, Kultur og Fritid (BUKF) har drøftet de fremlagte reduktionsforslag.  
 
Det beklageligt at flere af reduktionsforslagene sætter Svendborg Kommunes ambition om tidlig indsats 
under pres, hvilket kan betyde fremtidige øgede udgifter på de specialiserede områder. 
 
I Sektor-MED har vi valgt at kommentere på enkelte reduktionsforslag fra Børne- og Ungeudvalget, som 
vi helt klart mener bør undgås. Derudover har vi valgt at kommentere på 2 reduktionsforslag fra Teknik- 
og Erhvervsudvalget (CETS) som har indflydelse på Sektor-MED BUKF samt på 1 reduktionsforslag fra 
Social- og Sundhedsudvalget (Sundhedsområdet) 
 
Reduceret gratis parkering: 
Nedsættelse af gratis parkering fra 2 til 1 time i parkeringszone 2. Her kan en reduktion i CETS betyde en 
merudgift i afdelinger på BUKF.  
F.eks. benyttes 2 timers gratis parkering i Voldgade ofte, hvis der er kortere møder på bl.a. rådhuset. Ved 
at nedsætte parkeringen fra 2 til 1 time vil dette ikke længere være en mulighed. Alternativ vil være at 
den enkelte medarbejders transporttid forlænges, da der så skal parkeres længere væk, men øget 
transporttid er spildtid.   
Et forslag kunne være at hver afdeling, hvor der har behov får tildelt 1-2 parkeringskort som giver 
tilladelse til gratis parkering i 2 timer f.eks. i Voldgade. Dette vil betyde at reduktionen kan gennemføres 
uden en merudgift i øvrige afdelinger.  
 
Temperaturnedsættelse i kommunale bygninger: 
Her kunne vi ønske, at der ses mere konkret på den enkelte bygnings anvendelse. Børn og personale i en 
vuggestue opholder sig meget af dagen på gulvet. Ved at sænke temperaturen er der en risiko for øget 
sygefravær og dermed et forringet arbejdsmiljø. En reduktion i CETS vil derfor give en øget udgift for 
dagtilbud  
 
Sund Sex Skolen: 
Vi ser en øget risiko for at ensartetheden og kvaliteten i undervisningstilbuddet forringes væsentligt ved 
at pålægge den enkelte lærer på skolen at undervise vores unge mennesker i emnet.   
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SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
I forhold til implementeringen af mangfoldige læringsmiljøer har PPR været en uvurderlig sparrings- og 
samarbejdspartner.  
For nylig er konsulentgruppen udvidet fra 2 til 4 pædagogiske konsulenter, som arbejder tæt og 
guidende på praksis fremfor som tidligere, hvor arbejdet har haft mere konsultativt præg. Arbejdet er 
først ved nu at komme rigtigt i gang, så en nedlæggelse af 1 stilling vil betyde en serviceforringelse, som 
kan medvirke til, at medarbejderne på skolerne bliver pressede og for svært ved at løfte opgaven 
omkring mangfoldige læringsmiljøer.  
PPR er distriktsopdelt og den i forvejen knappe ressource er fordelt mellem skolerne i distriktet. Såfremt 
der nedlægges en stilling, rykker det ved hele fordelingsnøglen, som kan betyde ændring i 
personalefordelingen, og det kan betyde reduceret betjening i skolerne 

3. Reduktion i fællestid 
Svendborg kommune ønsker mangfoldige læringsmiljøer for alle børn og unge. 
Mangfoldighedsbegrebet er centralt og værdibaseret og bygger bl.a. På ”Et professionelt 
læringsfællesskab på alle niveauer; vi arbejder ud fra en professionel lærings- og 
udviklingskultur som er koordineret, helhedsorienteret, sammenhængende og 
samarbejdende tilgang til børn og unge på tværs af samarbejdsflader, medarbejdere og lag i 
organisationen. Det påhviler alle i fællesskabet at løfte blikket og koordineret bidrage til at 
løfte indsatsen med at skabe mangfoldige læringsmiljøer på tværs af sektorer og 
professioner. Mangfoldighed er en fælles opgave for alle aktører.”   
 
Vi mener at forudsætningen for at understøtte børn og unges udvikling og trivsel, sker 
gennem et tæt samarbejde imellem lærer og pædagog (fællestiden). I dette samarbejde 
skabes læringsmiljøer som tilgodeser alle børn. Ved at reducere fællestiden, forsvinder 
forudsætningen for et vigtigt udviklingsarbejde til gavn for alle børn. 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
 

5. Administrativ central besparelse 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
 

8. Engangsbesparelse 2022 
 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
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13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
Forårs-SFO har eksisteret i 2 år og begge år imens vi har været ”ramt” af Corona. 
  
Som vi ser Forårs-SFOen er vi stadig i implementeringsfasen og dermed mener vi, at der er usikkerhed 
om det aktuelle erfarings- og evalueringsgrundlag i forhold til allerede at ændre på længden af Forårs-
SFOen. 
 
Vi er meget usikre på hvilken betydning det har for børns trivsel og læring, men vi ved at overgangen fra 
dagtilbud til Forårs-SFO stiller store krav til børns kompetencer indenfor socialisering, selvhjulpen hed og 
selvværd samt til det at modtage en kollektiv eller individuel besked. Vi kan derfor være nervøse for, at 
en konsekvens af at starte for tidligt i skole/Forårs-SFO kan være, at barnet/børnene oplever sig selv som 
utilstrækkelige både fagligt og socialt. Dette vil kunne påvirke barnet/børnene i flere år af deres skoletid.  
 
At starte Forårs-SFO fra 1. marts vil ligeledes have en betydning for de tilbageværende børn i 
børnehaverne, som vil være yngre og mangle de ældre at kunne spejle sig i samtidig vil der være færre 
selvhjulpne børn i børnehaven.  
 
I børnehuset vil det også have en stor betydning at en fast medarbejder trækkes ud en 1 måned mere. 
Medarbejderen vil således være væk fra børnehaven i 5 måneder – altså næsten det halve af året, hvilket 
kan give udfordringer i forhold til teamudvikling og pædagogiske udviklingsprocesser.  
Vi mener derfor at der er behov for yderligere erfaring med den nuværende længde af Forår-sSFO inden 
der kigges på en evt. udvidelse. 
 
I indstillingen af Forårs-SFO nævnes at der i forårsmånederne er mange helligdage, som reelt betyder, at 
tiden i Forårs-SFOen er kort og at der ved at rykke den én måned frem bliver mere tid til at modtage børn 
og skab gode pædagogiske læringsmiljøer inden børnene skal starte i 0. klasse/SFO. Vi mener ikke det er 
tiden som er vigtig, men derimod normeringen, da det handler om at kunne skab tætte og nære 
relationer, så børnene ikke overlades til sig selv.  
Med en dårligere normering end i børnehaverne er betingelserne for arbejdet med de sårbare børn 
ligeledes mere vanskeligt og kan medføre behov for skoleudsættelse, et nederlag som kan undgås. 

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
En reduceret åbningstid kan have konsekvenser for familier der f.eks. arbejder udenfor Svendborg 
kommune og/eller de forældre der enten ikke kan aflevere/hente tidligere end de gør på nuværende 
tidspunkt, for disse vil en reduktion med blot en time have en stor betydning. Svendborg Kommune er i 
forvejen den kommune af de nævnte på Fyn med den korteste åbningstid. At reducere i åbningstiden 
stemmer ikke overens med Svendborg Kommunes ønske om at være en attraktiv bosætningskommune 
for pendler familier. 

15. Overskud på central pulje 
 

16. Engangsbesparelse 
Siden 2010 har Svendborg Kommunes afdelinger og institutioner været underlagt et årligt 
effektiviseringskrav på 0,25%, som fra 2014 blev øget til 0,35%. I forbindelse med vedtagelsen af budget 
2021 blev effektiviseringskravet fastholdt i Svendborg Kommune, dog ikke på dagtilbudsområdet.  
Direktionen anbefalede senest i deres budgetprocedure for budget 2022-24, at man fastholder 
effektiviseringsprocenten, men fortsat med undtagelse af dagtilbud. Begrundelse da 
effektiviseringskravet på de 0,35% blev fjernet på dagtilbudsområdet var det for at sikre en bedre 
normering, hvilket der modarbejdes hvis reduktionsforslaget på 0,31% trods det der lægges op til, at det 
er en engangsbesparelse vedtages 
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SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Vi kan være bekymret for denne besparelse, da vi ikke mener vi kender omfanget af den.  

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
Vi mener ikke at den ene personaleressource som man opnormerer CSV med, stå mål med det ekstra 
optag af 9 elever på den ordinære linje. Vi har derfor svært ved at se, at eleverne får et tilbud i eget 
kommunale tilbud som svarer det eksterne tilbud de tilbydes i dag   

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
FTR, Bupl - På vegne af alle TR 'er i Dagtilbud og Skoler i Svendborg - 
Kommune  

MED 

 Bestyrelse 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
Vi undrer os over at man i spareforslaget for buget 2022 – 25, vælger besparelser, der betyder markante 
forringelser på hele børne – og unge området. 
En direkte konsekvens er, at man vælger at spare på de områder der arbejder med forebyggende tiltag. 
Det kan betyde at mange gode indsatser vil gå tabt i forsøget på at skabe trivsel for de allermest udsatte 
børn. Det er en udvikling i den forkerte retning. 
Vi efterlyser at politikerne tør stå ved egne politiske visioner og invertere i de langsigtede løsninger, som 
tilgodeser, at alle børn i Svendborg kommune, får ret til et godt børneliv.  
 
 
 
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Vi anerkender at kompetencecenteret, grundet Corona, nærmest har været ikke fungerende så 
læringsudbyttet har været sparsomt. Dog skal det påpeges at ved en nedlæggelse, forsvinder 
mulighederne for at trække på specialområdets kompetencer. Disse kompetencer kunne været nyttige i 
arbejdet med at undgå at børn og unge segregeres pga. Manglende trivsel.  
 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
At nedlægge en stilling i PPR vil betyde en direkte forringelse ift. Kerneopgaven og det vil medvirke til et 
øget pres på medarbejderne. 
 
 PPR har haft en væsentlig plads ift. Implementeringen af mangfoldige læringsmiljøer og har undervejs i 
processen haft stor betydning ift. Sparring og samarbejdet af medarbejderne på skolerne. PPR har 
arbejdet praksisnært og har dermed løbende kunne guide og supervisere. Vi frygter at dette 
udviklingsarbejde, vil lide et alvorligt knæk, som i første omgang vil ramme alle børn og i særdeleshed 
børn i udsatte positioner.  
 
 

3. Reduktion i fællestid 
Det er dybt bekymrende at man vælger at reducere fællestiden, der i forvejen har svære vilkår pga. 
tidligere besparelser.  
Fællestiden er et væsentligt element i de tidlige pædagogiske indsatser i indskolingen, på mellemtrin og i 
udskolingen. Gennem et tæt samarbejde imellem lærer og pædagoger højnes undervisningens kvalitet  
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fordi de sårbare elever har stor glæde og gavn af pædagogernes understøttende tilgang i 
undervisningen.  
En reduktion af fællestiden går direkte imod intentionerne i “mangfoldige læringsmiljøer”. Hvem skal 
gribe de børn der falder ud af fællesskabet, når pædagogernes tid reduceres eller helt forsvinder? 
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
I dag er det kun en mindre gruppe af unge, der har mulighed for vejledning ift. Valg af uddannelse. Det er 
dybt bekymrende, da mange unge mistrives og er usikre ift. Deres fremtid.  
Det har igennem længere tid været italesat at det er nødvendigt med øget erhvervsvejledning i skolen. 
  

5. Administrativ central besparelse 
Mangelfuld beskrivelse af dette punkt. Vi frygter at opgaverne bliver decentraliseret, så ledere 
personalet på skolen får uddelegeret ekstra opgaver. 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
I sagsfremstillingen påpeger man vigtigheden af at booste det pædagogiske arbejde ind i de mangfoldige 
læringsmiljøer – en forudsætning for at lykkes med arbejdet omkring mangfoldige læringsmiljøer er at 
det enkelte barn tilbydes et læringsmiljø, der afspejler børns forskellige behov og tilgange til læring. En 
politisk beslutning der blev truffet i erkendelse af, at det var nødvendigt at arbejde forebyggende, ud fra 
et langsigtet perspektiv.  
Vi er derfor meget bekymrede ift. om det overhovedet bliver muligt at opretholde niveauet for arbejdet 
med mangfoldige læringsmiljøer, hvis man gennemfører de udmeldte besparelser.  
 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
Det æstetiske og fysiske læringsmiljø er vigtigt for elevers trivsel og læring og understøtter endvidere 
mangfoldige læringsmiljøer. Man bør derfor genoverveje denne besparelse. 
 
 

8. Engangsbesparelse 2022 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
 Det er en forringelse af. Kerneydelsen og det vil betyde yderligere mængder af opgaver ift. 
Dagtilbudsledere, teamledere og HK’er - da det vil få direkte indflydelse på de pædagog faglige opgaver, 
der understøtter fagligheden i de enkelte børnehuse. 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
Igen en forringelse for de mest sårbare børn 
 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
Vigtigt at vi også fremadrettet holder fast i at Svendborg fortsat skal være en aktiv kommune ift. Idræt, 
bevægelse og aktive børn. Derfor er det vigtigt at man løbende uddanner nyansatte i ”aktive børn”, da 
det er betydningsfulde kompetencer i dagtilbud. Visionen i dagtilbuddene er netop ”Her kan børn skabe 
sig – en barndom i bevægelse”. 
Ved at reducere i antallet af uddannelsesforløb, kan vi blive nødt til at acceptere venteliste,  
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13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  

Forårssfo blev besluttet som en spareøvelse. Det er en forringelse af normeringen. 
Hvis man vælger at fremrykke FSFO til 1. marts, betyder det, at de yngste FSFO-børn vil være 
 5 år og 2 mdr., når de starter.  
I 2020 inden opstart af FSFO, var de yngste børn ved skolestart 1.august 5 år og 7 mdr. 
At presse børn endnu 1. Mdr. tidligere ind i “skoleverdenen”, som nogle måske endnu ikke er klar eller 
modne til, kan få store konsekvenser. Man kan ikke forcere børns udvikling. Det er bl.a. derfor at 
regeringen har besluttet at man ikke kan spare, ved at flytte vuggestuebørn tidligere i børnehavebørn. 
 
Som pædagoger ved vi, at overgangen fra dagtilbud til FSFO, stiller store krav til børns kompetencer 
indenfor socialisering, selvregulering, selvhjulpen-hed, arbejdshukommelse og koncentrationsevne, det 
at kunne modtage kollektive og individuelle beskeder. 
 
Hvis børn skal udvikles og trives, kræver det voksne tæt på. 
 I FSFO er børnene generelt mere overladt til sig selv fordi der er færre voksne. Skolestarten er en 
afgørende periode i et barns liv. Og en dårlig skolestart har konsekvenser for børn trivsel. iflg. En 
undersøgelse som VIVE har gennemført til brug for Egmont fonden viser   Bl.a. at et stigende antal børn 
mistrives i skolen og hvert 3 barn syntes at skolestarten er svær. 
https://www.egmontfonden.dk/den-gode-skolestart 
 
Med den nuværende normering i FSFO betyder det at, det bliver vanskeligere for FSFO-pædagogerne at 
arbejde med ”De styrkede pædagogiske læreplaner”. Det bliver ligeledes vanskeligt at arbejde med 
sårbare børn og børn i udsatte positioner. At fremrykke FSFO kan medføre at denne børnegruppe, bliver 
endnu mere udsat, og i værste fald får behov for skoleudsættelse. Et nederlag der kunne have været 
undgået. 
 
Børn i FSFO kræver ikke færre ressourcer fordi de er startet i FSFO. De skal selvfølgelig have samme 
normering, som hvis de var blevet i børnehaven. 
 
Børn udvikler sig bedst i trygge rammer og med stærke relationer til voksne, tæt på. 
Grundlaget for den pædagogiske praksis i FSFO bygger på ” De styrkede pædagogiske læreplaner” og 
Intentionerne er at pædagogerne i FSFO skal fortsætte det arbejde, som Dagtilbud har sat i gang. 
 
Jo tidligere børn starter i FSFO jo lavere bliver gennemsnitsalderen og desto færre selvhjulpne børn er 
der i børnehaven. Det har betydning ift. Normeringen og det daglige pædagogiske arbejde og det 
udviklingspotentiale som er til stede, når børn er sammen på tværs af alder. Det bliver rigtig svært for de 
små at “spejle” sig i de store når de ikke er der. 
 
 Det handler om at kunne realisere de tætte, nære relationer, at sikre børnenes medbestemmelse og 
bruge den pædagogiske dømmekraft til, at sikre det som gruppen af børn har brug for. Derfor er 
Normeringen for 0 – 6 år, herunder i FSFO, ALT afgørende. 
 
I ”Evalueringen af forårsSFO 2021” anbefalede forældrene, normeringen som udviklingsområde. Vi 
støtter forældrenes anbefaling. Forældretilfredsheden med FSFO er faldende i 2020 til 2021. Vi antager 
at Corona-restriktionerne er en del af forklaringen.  
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14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
Man bør være obs på at det kan presse forældrene yderligere. 
 
 

15. Overskud på central pulje 
Minimumsnormering betyder MINIMUM.  
Minimum = absolut laveste normering. Man må gerne have større ambitioner på børns vegne i 
Svendborg kommune. 
Derfor vil det være af stor værdi, hvis man politisk, sigter efter en bedre normering end 
Minimumsnorering. 
 
 

16. Engangsbesparelse 
Frem til og med 2020 har Dagtilbudsområdet været udsat for en årlig effektiviseringsbesparelse på 
0,35%. Effektiviseringsbesparelserne har over årerne betydet en besparelse på ca. 7 pædagogstillinger. 
For at værne om Dagtilbud, blev det politisk besluttet at stoppe effektiviseringsbesparelsen i Dagtilbud. 
Vi vil ikke kunne holde til flere besparelser på normeringen. 
Ved at lave en engangsbesparelse på 0,31 %, går man mod intentionen om at værne om normeringen i 
Dagtilbud.  
 
 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
 MED 
 Bestyrelse 
TR-gruppen, PMF Fyn  Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
Det er beklageligt at flere af reduktionsforslagene sætter Svendborg Kommunes ambition om tidlig 
indsats under pres, hvilket kan betyde fremtidige øgede udgifter på det specialiserede område. 
 
Udover høring på dagtilbudsområdet har vi valgt at kommentere på reduktionsforslaget vedr. 
Temperaturnedsættelse i kommunale bygninger fra Teknik- og Erhvervsudvalget (CETS) da det har 
indflydelse på dagtilbudsområdet.  
 
Børn og personale i vuggestuer og til dels også i børnehaver opholder sig meget af dagen på gulvet. Ved 
at nedsætte temperaturen kan det øge sygefraværet og dermed et øget behov for vikar. En reduktion i 
CETS vil dermed kunne blive en øget udgift for dagtilbud.  

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Ved en nedlæggelse af kompetencecenteret, forsvinder mulighederne for at trække på specialområdets 
kompetencer. Disse kompetencer kan være nyttige i arbejdet for at undgå at børn/unge segregeres pga. 
manglende trivsel. 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
PPR har været en uvurderlig sparrings- og samarbejdspartner i forhold til implementeringen af 
mangfoldige læringsmiljøer.  
For nylig er konsulentgruppen udvidet med 2 til 4 pædagogiske konsulenter, som arbejder tæt og 
guidende på praksis fremfor som tidligere, hvor arbejdet har haft mere konsultativt præg. Arbejdet er 
først nu ved at komme rigtigt i gang, så en nedlæggelse af 1 stilling vil betyde en serviceforringelse, som 
kan medvirke til at personalet på skolerne bliver pressede og får svært ved at løfte opgaven omkring 
mangfoldige læringsmiljøer. 

3. Reduktion i fællestid 
For at understøtte børn/unges udvikling og trivsel er det vigtigt med et tæt samarbejde mellem lærer og 
det pædagogiske personale i skolerne således at der skabes læringsmiljøer der tilgodeser alle børn. Ved 
at reducere i fællestiden forsvinder forudsætningen for et vigtigt udviklingsarbejde til gavn for alle børn 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
Det er i dag kun en mindre gruppe af unge (ikke uddannelsesparate) der har mulighed for vejledning i 
forhold til valg af uddannelse. Det er bekymrende, da en stadig større del af unge lider af mistrivsel og 
usikkerhed i forhold til deres fremtidige uddannelses- og jobmuligheder. Vi mener derfor der bør være et 
øget fokus på erhvervsvejledning i folkeskolen   

5. Administrativ central besparelse 
Punktet er mangelfuldt beskrevet, så vi kan være nervøse for at der er opgaver som bliver 
decentraliseret så ledere og personale på skolen får ekstra opgaver.  
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6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
Det er svært at gennemskue om der foreslås at spare 1,8 lærerstilling og/eller 2,3 pædagogstilling og vi 
bliver derfor bekymrede for om det overhovedet er muligt at opretholde niveauet for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer, hvis dette reduktionsforslag gennemføres 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
Vi mener dette reduktionsforslag bør genovervejes, da de fysiske læringsmiljøer er vigtige for elevernes 
trivsel og læring 

8. Engangsbesparelse 2022 
Dette reduktionsforslag vil have en yderligere konsekvens i forhold til den bekymring vi har beskrevet i 
forhold til forslag 4 
SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Som der står i reduktionsforslaget så indebære tilsyn øgede krav til administration og dokumentation, 
men hvis der menes at man kan udføre opgaven inden for nuværende budget, er dette et forslag som 
rammer mindre på den direkte kerneopgave. Vi håber dog ikke at opgaven bliver decentraliseret så det 
kan mærkes på dagtilbudslederne og/eller de pædagogiske teamledere.   

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
Svendborg kommune er den kommune på Fyn, som giver størst tilskud til pasning af egne børn. I stort 
set alle øvrige kommuner på Fyn er der allerede nu en harmonisering af tilskuddene til pasning af egne 
børn og privat pasning. Efter en reduktion vil vi fortsat give et tilskud som ligger i den bedste/høje ende i 
forhold til de øvrige Fynske kommuner.  

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
Hvis det bevilliget budget kun har været delvist anvendt siden 2019 skal der blot være en 
opmærksomhed på, at hvis behovet stiger, skal der tilføres midler igen.  

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
Der skal være en opmærksomhed på at alle nyansatte tilbyde kursus i Aktive Børn i dagtilbud på 4 dage, 
så hvis antallet at nyansatte overstiger 26 som der foreslås i reduktionsforslaget vil udgiften ligeledes 
stige.   

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
Forårs-SFO har kun eksisteret i 2 år som begge har været under Corona-pandemien. Vi mener derfor at 
det er for tidligt på nuværende tidspunkt at ændre på længden af Forårs-SFOen  
 
Vi er bange for at det kan få vidtrækkende konsekvenser både for trivslen og læringen for børnene, hvis 
de ikke er undervisningsparate eller modne nok til at mestre skolen.  
De yngste børn vil blot være 5 år og nogle få måneder – altså på et niveau i deres udvikling, hvor de 
endnu ikke er kommet til at skulle lære, men stadig er på et niveau hvor de blot leger for at lege og have 
det sjovt.  
Det at skulle indgå i et nyt fællesskab og i nye relationer så tidligt kan være en krævende opgave for et 
barn. Barnet kan opleve sig utilstrækkelig både fagligt og socialt og i værste fald kan det skade barnet 
selvværd og påvirke barnets skoletid i flere år.  
 
At Forårs-SFOen rykkes til 1. marts vil ligeledes have en betydning for de tilbageværende børn i 
børnehaverne, som vil være yngre og mangle de ældre børn at kunne spejle sig i samtidig vil der være 
færre selvhjulpne børn i børnehaverne. 
 
I børnehusene vil det også have en stor betydning at en fast medarbejder trækkes ud en måned mere. 
Medarbejderen vil således være væk fra børnehuset i 5 måneder – altså næsten det halve af året, hvilket 
kan give udfordringer i forhold til teamudvikling og pædagogiske udviklingsprocesser.  
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I indstillingen af Forårs-SFOen nævnes at der i forårsmånederne er mange helligdage, som reelt betyder, 
at tiden i Forårs-SFOen er kort og at der ved at rykke den én måned frem bliver mere tid til, at modtage 
børn og skab gode pædagogiske læringsmiljøer inden børnene skal starte i 0. klasse/SFO. Vi mener ikke 
det er vigtigt men derimod er normeringen vigtig i forhold til at skabe tætte og nære relationer så 
børnene får en god start på deres skoleliv    

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
En reduceret åbningstid kan have en stor betydning for familier der f.eks. arbejder udenfor Svendborg 
Kommune og/eller de forældre der enten ikke kan aflevere/hente tidligere end de gør i dag.  
Svendborg Kommune er i forvejen den kommune af de nævnte på Fyn med den korteste åbningstid. At 
reducere i åbningstiden stemmer ikke overens med at Svendborg Kommunes ønske om at være en 
attraktiv bosætningskommune for pendler familier.  

15. Overskud på central pulje 
Kravet om minimumsnormeringer (1 voksen til 3 vuggestuebørn og 1 voksen til 6 børnehavebørn) er ikke 
opfyldt i Svendborg Kommunes aftale om bedre normeringer, så med de tildelte ekstra ressourcer ville vi 
kunne komme tættere på målet  

16. Engangsbesparelse 
Siden 2010 har Svendborg Kommunes afdelinger og institutioner været underlagt et årligt 
effektiviseringskrav på 0,25% som fra 20214 blev øget til 0,35%. I forbindelse med vedtagelsen af budget 
2021 blev effektiviseringskravet fastholdt i Svendborg Kommune, dog ikke på dagtilbudsområdet.  
Direktionen anbefalende senest i deres budgetprocedure for budget 2022-24, at man fastholder 
effektiviseringsprocenten, men fortsat med undtagelse af dagtilbud. Begrundelsen da 
effektiviseringskravet på de 0,35% blev fjernet på dagtilbudsområdet var det for, at sikre en bedre 
normering, hvilket der modarbejdes hvis reduktionsforslaget på 0,31% vedtages trods det, at der lægges 
op til, at det er en engangsbesparelse 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Vi kan være bekymret for denne besparelse, da vi ikke mener vi kender omfanget af den og hvilken 
indflydelse det kan have for børn og familier på dagtilbudsområdet. 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Høringssvar til Svendborg Kommune vedr. sparekatalog 
 
Det foreslås i Svendborg Kommunes sparekatalog, at Forårs-SFO fra 2023 fremrykkes fra 1. april til 
1. marts. 
 
Vi vil på det kraftigste opfordre til denne besparelse ikke gennemføres. 
 

1. Vi ved erfaringsmæssigt at overgangene i børnenes liv kan være sårbare. Vi oplever, at 
flere og flere børn udfordres i overgangen fra børnehave til skole. En del af børnenes 
udfordringer skyldes manglende ’modenhed’ – kognitivt, socialt og følelsesmæssigt.            
På den baggrund er vi bekymrede over, at overgangen fra børnehave til skole fremrykkes 
med endnu en måned – kun 3 år efter indførelse af Forårs-SFO. 

 
2. Begrebet ’minimumsnormeringer’ omtales meget for tiden. Konsekvensen af en tidligere 

start for Forårs-SFO vil automatisk medføre dårligere normeringer for børnene. 
 

På den baggrund anbefaler vi, at spareforslaget afvises og at man lader Forårs-SFO fortsætte i sin 
nuværende form, indtil man har mere erfaring med Forårs-SFO i sin nuværende form. 
 
 
 
Kim Buchardt, skoleleder Ida Holsts Skole 
 
Per Wendelbo, skoleleder Øster Åby Friskole 
 
Thomas Lisby, skoleleder Vester Skerninge Friskole 
 
Jakob Ringgaard, skoleleder Ollerup Friskole 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
Fælles fra MED udvalg og bestyrelser i det selvejende netværk Fyrtårnet X MED 
 X Bestyrelse 
 Andet 
Evt. generelle bemærkninger 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Skriv her tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
 

3. Reduktion i fællestid 
 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
 

5. Administrativ central besparelse 
 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
 

8. Engangsbesparelse 2022 
 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
Det er naturligvis ærgerligt, at der må reduceres i midler til efteruddannelse, midler der sikrer fortsat 
udvikling. Men skal der spares, ser vi hellere, at der spares her, end at der spares på ”varme hænder” i 
dagligdagen.  
Hvis man tager en besparelse her, vil ventetiden til dette kursus bliver længere og netop dette kursus er 
noget af det som sikrer, at alle personaler har fælles forståelse af den politiske indsats ”aktive børn i 
dagtilbud”.  
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Videre uddannelse er også et parameter for at være en attraktiv arbejdsplads og fastholdelse af 
personale. At spare på videre uddannelse nu og her vil generere et behov på et senere tidspunkt.   
 

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
Vi appellerer kraftigt til at man ikke gennemfører dette forslag! 
 
En måned for en voksen kan virke ubetydelig, men i et børneliv for et børnehave barn er denne måned 
utrolig vigtig at få med i børnehaven. Det er vigtigt at alle børn oplever at blive store og parat til at 
komme videre fra børnehavens rammer til Forårs SFO’en og i den sammenhæng betyder en måned 
alverden.    
Børnene der starter i Forårs SFO vil blive fra 5,3 år til 6,3. Naturligvis er der en spredning på et år, men 
der er også stor forskel på børnenes følelsesmæssige, socialt og personlige udvikling.  
 
Overgangsarbejde i børns liv bør være højere prioriteret og ikke en del af en besparelse. Normeringen i 
Forårs SFO er lavere end i børnehaven. I børnehaven bliver de børn, der er indskrevet yngre og dermed 
kræver de noget mere end dem som går ud. Herved kan man sige at arbejdsopgaven i dagtilbud vokser.  

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
Hvis dette forslag gennemføres vil det få stor betydning for logistikken i mange familier, idet vi oplever at 
hele åbningstiden benyttes i dag. Derfor anbefaler vi absolut ikke, at der reduceres her.  
Det korte åbningstid (i forhold til nabokommuner) kan måske få betydning for bosætningen. 
 

15. Overskud på central pulje 
 

16. Engangsbesparelse 
Vi anbefaler ikke en besvarelse her. Denne form for besparelser rammer kerneydelsen, som vi i disse år 
netop har mulighed for at få op på et acceptabelt niveau via ”bedre normeringer/minimums 
normeringer” – derfor er dette imod alt, hvad I som politikere ønsker at gøre for børne området. 
 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
 MED 
 Bestyrelse 
FTR for dagtilbud og skoler (BUPL, PMF Fyn, FOA) Andet X 
Evt. generelle bemærkninger 
Det beklageligt at flere af reduktionsforslagene sætter Svendborg Kommunes ambition om tidlig indsats 
under pres, hvilket kan betyde fremtidige øgede udgifter på de specialiserede områder. 
 
Temperaturnedsættelse i kommunale bygninger: 
Her kunne vi ønske, at der ses mere konkret på den enkelte bygnings anvendelse. Børn og personale i 
dagtilbud opholder sig meget af dagen på gulvet. Ved at sænke temperaturen er der en risiko for øget 
sygefravær og dermed et forringet arbejdsmiljø. En reduktion i CETS vil derfor give en øget udgift for 
dagtilbud. 
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Vi anerkender at kompetencecenteret, grundet Corona, nærmest har været ikke fungerende så 
læringsudbyttet har været sparsomt. Dog skal det påpeges at ved en nedlæggelse, forsvinder 
mulighederne for at trække på specialområdets kompetencer. Disse kompetencer kunne være nyttige i 
arbejdet med at undgå at børn og unge segregeres p.g.a. manglende trivsel.  

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
At nedlægge en stilling i PPR. Vil betyde en direkte forringelse af kerneopgaven og det vil medvirke til et 
øget pres på medarbejderne.  
For nylig er konsulentgruppen udvidet fra 2 til 4 pædagogiske konsulenter, som arbejder tæt og 
guidende på praksis fremfor som tidligere, hvor arbejdet har haft mere konsultativt præg. Arbejdet er 
først ved nu at komme rigtigt i gang, så en nedlæggelse af 1 stilling vil betyde en serviceforringelse, som 
kan medvirke til, at medarbejderne på skolerne bliver pressede og for svært ved at løfte opgaven 
omkring mangfoldige læringsmiljøer.  
Vi frygter at dette udviklingsarbejde, vil lide et alvorligt knæk, som i første omgang vil ramme alle børn 
og i særdeleshed børn i udsatte positioner.  

3. Reduktion i fællestid 
Fællestiden er et væsentligt element i de tidlige pædagogiske indsatser i indskolingen, på mellemtrin og i 
udskolingen. Gennem et tæt samarbejde imellem lærer og pædagoger højnes undervisningens kvalitet 
fordi de sårbare elever har stor glæde og gavn af pædagogernes understøttende tilgang i 
undervisningen. En reduktion af fællestiden går direkte imod intentionerne i ”mangfoldige 
læringsmiljøer”. Hvem skal gribe de børn, der falder ud af fællesskabet, når det pædagogiske personales 
tid reduceres eller helt forsvinder? 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
I dag er det kun en mindre gruppe af unge, der har mulighed for vejledning i forhold til deres valg af 
uddannelse. Det er dybt bekymrende, da en stadig større del af de unge lider under stor mistrivsel og 
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usikkerhed i forhold til deres fremtid. Det har længe været italesat at det er nødvendigt med en øget 
erhvervsvejledning i folkeskolen.    

5. Administrativ central besparelse 
Punktet er mangelfuldt beskrevet. Vi frygter at opgaverne bliver decentraliseret så ledere og personalet 
på skolen får ekstra opgaver.  

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
Sagsfremstillingen er misvisende. Det er svært at gennemskue om der foreslås at spare 1,8 lærerstilling 
og/eller 2,3 pædagogstillinger.  
Vi er bekymrede i.f.t. om det overhovedet bliver muligt at opretholde niveauet for arbejdet med 
mangfoldige læringsmiljøer, hvis man gennemfører de udmeldte besparelser.  

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
Man bør genoverveje denne besparelse, da det æstetiske og fysiske læringsmiljø er vigtigt for elevernes 
trivsel og læring og understøtter endvidere mangfoldige læringsmiljøer.  

8. Engangsbesparelse 2022 
Dette spareforslag vil have en yderligere konsekvens i forhold til de bekymringer vi har beskrevet i 
forslag 4.  
SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Dette reduktionsforslag må ikke betyde en forringelse ift. kerneydelsen. Reduktionsforslaget må ikke 
betyde decentralisering af opgaver i.f.t. dagtilbudsledere, teamledere og HK’er, da det vil kunne få 
direkte indflydelse på de pædagog faglige opgaver, der understøtter fagligheden i det enkelte dagtilbud. 

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
Svendborg kommune har i forvejen en høj betaling for pasning af egne børn 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
Man skal være opmærksom på at hvis behovet stiger, skal der tilføres midler igen.  

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
Der skal være en opmærksomhed på at alle nyansatte tilbydes kursus i Aktive Børn i Dagtilbud.  

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
Hvis de ældste børn forlader børnehaven 1 måned tidligere betyder det, at den tilbageblevne 
børnegruppe i børnehaven bliver yngre og stiller krav til øgede personaleressourcer i børnehaven. 
Vi ved at overgangen fra dagtilbud til Forårs-SFO stiller store krav til børns kompetencer indenfor 
socialisering, selvregulering, selvhjulpen hed, arbejdshukommelse og koncentrationsevne samt det at 
kunne modtage kollektive og individuelle beskeder.  
I børnehuset vil det også have en stor betydning at en fast medarbejder trækkes ud en 1 måned mere. 
Medarbejderen vil således være væk fra børnehaven i 5 måneder – altså næsten det halve af året, hvilket 
kan give udfordringer i forhold til teamudvikling og pædagogiske udviklingsprocesser.  
Vi mener derfor at der er behov for yderligere erfaring med den nuværende længde af Forårs-SFO inden 
der kigges på en evt. udvidelse. 
At presse børn endnu 1 måned tidligere ind i ”skoleverdenen”, som nogle måske endnu ikke er klar eller 
modne til, kan få store konsekvenser. Man kan ikke forcere børns udvikling. 
Vi ved fra undersøgelser (VIVE) at et stigende antal børn mistrives i skolen og hvert 3. barn syntes at 
skolestarten er svær. Der nævnes i sagsfremstillingen at medarbejderne i Forårs-SFO får bedre tid til at 
modtage børn, hvis startdatoen rykkes til d. 1. marts. Det er ikke et spørgsmål om at man starter 1 mdr. 
før, men det er afgørende med bedre normeringer i Forårs-SFO. I ”Evalueringen af forårs SFO 2021” 
anbefalede forældrene, normeringen som udviklingsområde. Forældretilfredsheden med Forårs-SFO er 
falden i 2020 til 2021. Vi antager at Corona-restriktionerne er en del af forklaringen. I 2020 var der færre 
børn pr. voksen, altså en bedre normering.  

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
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     At reducere i åbningstiden stemmer ikke overens med Svendborg Kommunes ønske om at være en 
attraktiv bosætningskommune for pendler familier. 

15. Overskud på central pulje 
Vi skal gøre opmærksom på at det ikke bør være en fremtidig besparelse, da der med de tildelte 
ressourcer, er lang vej til, at opfylde kravet om minimumsnormeringer.  

16. Engangsbesparelse 
For at værne om dagtilbud, blev det politisk besluttet at stoppe effektiviseringsbesparelsen i dagtilbud. 
Vi vil ikke kunne holde til flere besparelser på normeringen. Ved at lave en engangsbesparelse på 0,31%, 
går man mod intentionen om at værne om normeringen i dagtilbud.  
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
Vi kan være bekymret for denne besparelse, da vi ikke mener vi kender omfanget af den og hvilken 
indflydelse det kan have for børn og familier på dagtilbudsområdet.  

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
 

19. Omlægning af STU-området 
 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
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Svendborg Kommune - Byrådet  
Høring af spareforslag budget 2022 

 
Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

 
 

Høringssvar afgivet af Øhavets Lærerkreds 

 

Generelle bemærkninger 

Skoleforvaltningen og politikere har i fællesskab stemplet ind på de pædagogiske 
bevæggrunde for udviklingen af de mangfoldige læringsmiljøer og allerede nu er det 
meget tydeligt, hvor meget den nuværende form udfordre og presser medarbejdere og 
elever rundt på skolerne. Udfordringerne skyldes blandt andet manglende ressourcer til at 
løfte opgaven og nu vil man i spareforslaget skære yderligere i ressourcen - det vil uden 
tvivl presse både arbejdsmiljøet og undervisningsmiljøet yderligere på skolerne. 
 
Der arbejdes allerede nu benhårdt for at udfolde mangfoldighed i læringsmiljøerne rundt 
på kommunens skoler, og derfor vil det uden tvivl give yderligere udfordringer, når 
hovedparten af spareforslagene på skoleområdet vil begrænse os yderligere i at løse 
opgaven med de mangfoldige læringsmiljøer - det kommer til at koste på den lange bane. 
 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 

Der er mange der har særdeles gode erfaringer med kompetencecenteret og de har 
beriget lærerne ift. mangfoldige læringstilgange, som har giver mange udfordringer rundt 
på skolerne i vores kommune.  
Flere skoler er ved at opbygge intern kapacitet - blandt andet ved uddannelse af egne 
vejleder i mangfoldige læringsmiljøer. Det er grundlæggende vigtigt at samle 
kompetencerne på skolerne - hvor de tætte relationer er og hvor ressourcerne er nemmere 
tilgængelig og til gavn for flere lærer på skolen.  

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 

Der er brug for hjælpe og sparring til de forskellige udfordringer på skolerne, men det er 
vigtigt at ressourcerne er lokalt på skolerne - praksisnært.  Vi anbefaler, at man flytter 
ressourcerne fra PPR ud lokalt på skolerne. 
 

3. Reduktion i fællestid 

Ressourcerne til fælles tid er et væsentligt element i vores tidlige pædagogiske indsatser i 
indskolingen. Den tidlige indsats højner undervisningens kvalitet og spiller en afgørende 
rolle for vores mangfoldige læringsmiljøer.  

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 

Vi finder det vigtigt at fastholde, at der er behov for midler til lærere i folkeskolen for at 
komme i mål med de høje forventninger, som både vi på skolen og forældre og politikere 
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har. Vigtigt fortsat at gøre folkeskolen til første valgte - så attraktiv som mulig. 

5. Administrativ central besparelse 

Ingen kommentarer 

 6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 

På baggrund af den politiske omkring de pædagogiske bevæggrunde for udviklingen af de 
mangfoldige læringsmiljøer - vil det være en rigtig skidt beslutning at spare her på dette 
tidspunkt jf. vores indledning – det er virkelig brug for et ”boost” NU. 
 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 

Personaleressourcer er meget vigtigere end de mulige fysiske tiltag.  

8. Engangsbesparelse 2022 

Ingen kommentar  
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Svendborg Kommune - Byrådet 
Høring af spareforslag budget 2022 

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022 

Høringssvar afgivet af  
Tved Børnehus MED 
 Bestyrelse: 

Næstformand Kim 
Augustsen 

 Andet: Leder  
Evt. generelle bemærkninger 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 
 

 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret 
Med stigende behov for indsatser – er dette ikkke et forslag vi kan tilslutte os. 

2. Nedlæggelse af 1 stilling i PPR 
Med stigende behov for indsatser – er dette ikkke et forslag vi kan tilslutte os. 

3. Reduktion i fællestid 
Pædagogisk indsats – vigtigt at beholde 

4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke 
Ingen kommentarer 

5. Administrativ central besparelse 
Ingen kommentarer 

6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer 
Ingen kommentarer 

7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer 
Ingen kommentarer 

8. Engangsbesparelse 2022 
Ingen kommentarer 

SPAREFORSLAG DAGTILBUD 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

9. Administrative udgifter til tilsyn 
Det må kunne gøres evt. hvert andet år hos de velfungerende insttutioner, således at dert udgør en 
besparelse.  

10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn 
Ingen kommentarer 

11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud 
Pædagogisk indsat – vigtigt. 

12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud 
Som udgangspunkt, bør uddannet pædagogisk personale vide en del af det pensum der undervises i. 
Sanser, udvikling, motorisk udforldelse, er viden vi besidder i forvejen. Det bør evt. lægges ud til 
dagtilbud, i hvor stor en del af tiden med børnegruppen, der bruges på ”aktive kroppe”. Dette kan man 
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forvente dagtilbuddene dokumenterer skriftligt og med fotos til de tilsyn hvor vi skal sende materiale på 
forhånd.  

13. Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts  
Nej – børnene skal være store for tidligt i forvejen -  

14. Reduceret åbningstid i børnehusene 
Behovet er stort for pasning hos udarbejdende forældre 

15. Overskud på central pulje 
Ingen kommentarer 

16. Engangsbesparelse 
              Ingen kommentarer  
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE 
Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag                                                (udfyldes efter behov) 

17. Rationalisering af §11 indsatser 
 Nej – der er stigende behov for støtte til børn og familier 

18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge 
Nej – der er stigende behov for støtte til børn og familier 

19. Omlægning af STU-området 
Ingen kommentarer 

20. Reducering af køb af eksterne indsatser 
Dette lyder som en relevant ide.  
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Svendborg Kommune - Byrådet
Høring af spareforslag budget 2022

 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 �l: bu@svendborg.dk mrk. Høringssvar budget 2022

Høringssvar afgivet af 
Bestyrelsen i Børnegården i Ollerup MED
Svendborgvej 3D Bestyrelse
5762 Vester Skerninge Andet
Evt. generelle bemærkninger
Der er et generelt ønske om, at hvis der skal foretages besparelser, så skal der spares på de områder, som 
ikke rammer børnene direkte, men indirekte via "papirspenge". Bestyrelsen ønsker IKKE, at der sker 
besparelse ved indførelse af endnu �dligere Forårs-SFO, da det har stor betydning for børnenes trivsel samt 
fortsa�e udvikling (Se uddybende begrundelse under punktet). Desuden ønskes der IKKE besparelse på 
åbnings�derne, da det er en væsentlig forringelse for forældre (Se uddybende begrundelse under punktet).
 

SPAREFORSLAG SKOLE OG UDDANNELSE
Konkrete bemærkninger �l de enkelte spareforslag                                                (udfyldes e�er behov)

Skriv her teks�eltet udvider sig e�er behov

 

 

 

 

 

 

Nedlæggelse af kompetencecenteret1.

Nedlæggelse af 1 s�lling i PPR2.

Reduk�on i fælles�d3.

Tildeling �l et generelt lø� i folkeskolen – resterende del af 2023 udmøntes ikke4.

Administra�v central besparelse5.

Besparelse på pulje �l boost af mangfoldige læringsmiljøer6.

Besparelse på pulje �l design og indretning af læringsmiljøer7.

Engangsbesparelse 20228.
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SPAREFORSLAG DAGTILBUD
Konkrete bemærkninger �l de enkelte spareforslag                                                (udfyldes e�er behov)

 Det er bestyrelsens opfa�else, at en besparelse på de�e punkt vil påvirke børnene mindst muligt, da der 
er tale om "papirspenge". 

 

Jvf. oplæg fra administra�onen virker det som om, at denne besparelse vil være hensigtsmæssig af 
gennemføre, uden der sker påvirkning af børnenes hverdag. 

Administra�ve udgi�er �l �lsyn9.

Harmonisering af �lskud �l pasning af egne børn10.

Reduk�on i budget �l obligatorisk lærings�lbud11.

En besparelse på de�e punkt vil ikke påvirke eller forringe børnenes hverdag. En besparelse på de�e 
område vil derfor kunne implementeres uden serviceforringelser for børn, forældre eller medarbejdere. 

Bestyrelsen finder, at en besparelse på de�e område, vil være på bekostning af børnenes trivsel. 
For børnehavebørnene vil det betyde, at gennemsnitsalderen er faldende, og derved kræves der 
flere ressourcer. 
Et ski� �l skole er et stort ski� for et barn! Bestyrelsen frygter, at besparelsen specielt vil ramme de 
børn, som ikke er særlig gamle eller har mindre eller større udfordringer i hverdagen. Flytningen �l 
nye omgivelser, nye kontaktpersoner og en hel ny struktur er for mange børn en stor ændring. 
Den manglende normering vil have betydning for de børn, som har brug for denne sidste periode i 
børnehaven med bedre normeringer �l at blive klar �l de nye udfordringer, som et ski� �l skolen vil 
være. 
Al forskning viser, at en �dlig indsats, god normering og fokus på det individuelle barn, har 
betydning for dets frem�dig udvikling (De bliver billigere i dri� på den lange bane). 
En måned kan for en voksen virke uvæsentligt, men for et barn på mellem 5 år og 2 måneder og 6 
år og 2 måneder, er en måned en vig�g del af deres liv - specielt jo yngre de er. 
Bestyrelsen kan frygte, at besparelsen på de�e område vil betyde flere børn, der får en svære 
skolestart samt en mindre s�gning i skoleudsæ�elser. 
Bestyrelsen har svært ved at genkende det posi�ve billede, som administra�onen har forelagt 

Reduk�on i budget �l ak�ve børn i dag�lbud12.

Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts 13.
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de�e forslag. En udskydelse af af Forårs-SFO's opstart kan ikke begrundes i antal helligdage i løbet 
af perioden.
Det er desuden en væsentlig serviceforringelse, at forældre skal betale for en børnehaveplads og 
dermed følgende normering, når den fak�ske normering er forringet.  
Det er desuden betænkeligt at foretage besparelser på de�e område, når der ikke er et fuldt 
overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med de�e.  

Bestyrelsen finder, at en reduk�on i åbnings�derne vil være en væsentlig forringelse af servicen. 
Specielt vil det påvirke de forældre, som har fuld�dsjob som ligger langt fra 
dagplejen/ins�tu�onen. Disse forældre presses �l at skulle finde andre personer �l at hente deres 
børn. 
I�. at Svendborg Kommune gerne vil være en �lfly�er-kommune, vil det blive vanskeligere at 
�ltrække nye børnefamiler, hvis der sker forringelser på bl.a. de�e område. 

Bestyrelsen ser gerne, at der foretages en besparelse på de�e område frem for andre områder, 
som rammer børnene. 

 
SPAREFORSLAG FAMILIE, BØRN OG UNGE
Konkrete bemærkninger �l de enkelte spareforslag                                                (udfyldes e�er behov)

Skriv her – teks�eltet udvider sig e�er behov

 

 

 
 

Reduceret åbnings�d i børnehusene14.

Overskud på central pulje15.

Engangsbesparelse16.

Ra�onalisering af §11 indsatser17.

Effek�visering af samlet administra�on Familie, Børn og Unge18.

Omlægning af STU-området19.

Reducering af køb af eksterne indsatser20.
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Danske Handicaporganisationer – Svendborg 
v. formand Christian Ditlev Reventlow, Løgeskov 76, 5771 Stenstrup 
Telefon: 2967 5724, E-mail: dh-svendborg@handicap.dk 
Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/svendborg 
 

25. nov. 2021

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

 

Til Handicaprådet, Svendborg kommune 

 
Høringssvar fra DH-Svendborg vedr. Rammebesparelser til budget 2022 
 

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

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

DH har ingen bemærkninger til forslag vedr. reduktioner på Miljø- og Naturudvalgets, på Teknik- og Erhvervs-
udvalgets, på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets og Økonomiudvalgets om-
råder. 

 

Børn og ungeudvalget 
Skolerne 
 
Nr Emne Bemærkning 

 
1, 2, 3 
og 6 

Nedlæggelse af 
kompetencecenter  
 
Nedlæggelse af 1 
stilling på PPR 
 
Reduktion i fæl-
lestid 
 
Besparelse på 
boost af mangfol-
dige læringsmil-
jøer 
 
 

Fælles bemærkning vedr. punkterne 1, 2, 3 og 6 
 
DH er bekymret for planerne om nedlæggelse af kompetencecentret og de øvri-
ge reduktioner, der alle risikerer at få negativ påvirkning i forhold til de svageste 
børn, herunder børn med særlige behov, autisme, ADHD og udviklingsforstyr-
relser. 
 
Personalet på skolerne risikerer at komme i metode-nød, dvs uden faglig opbak-
ning i forhold til at kunne varetage inklusionsopgaver af elever med særlige be-
hov. Dette vil ydermere kunne betyde senere vanskeligheder, når eleverne over-
går til mellemtrinnet og udskolingen med risiko for dyrere og mere omkost-
ningstunge elevforløb samt negative personlige konsekvenser for den enkelte 
elev, der vil mangle nødvendig støtte til at nå ud over sit udviklingspotentiale. 
 
I forhold til reduktion i fællestid vil det tilsvarende have negativ effekt på de 
svageste unge, der risikerer at opleve manglende støtte i dagligdagen. 

 
For så vidt angår forslag 4-5 samt 7-16 har DH ingen bemærkninger, da punkterne anses for uden for DH´s om-
råde. 
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Familie, Børn og Unge 

Nr Emne Bemærkning 

17 Rationalisering 
af §11-indsatser. 

Anbefales af DH 

18 Effektivisering 
af samlet admi-
nistration 

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

19 Omlægning af 
STU-området 

Anbefales af DH 

20 Reducering af 
eksterne indsat-
ser 

Ingen bemærkning 

Social og sundhedsudvalget 

Ældreområdet 

Nr Emne Bemærkning 

6 Sygepleje-  
klinikker 

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

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

Nr Emne Bemærkning 

15 Udsattesyge-  
plejerske 

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

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

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

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

23 Styrkelse af ind-
sats 

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

Bagsiden er, imidlertid, at indsatser i forhold til §12 ikke er omfattet af de sam-
me retssikkerhedsgarantier, som er tilfældet med §85-området. Det er korrekt, 
som anført i forslaget, at borgere, der – såfremt forslaget gennemføres – vil blive 
visiteret fra et §85-tilbud til et kommende §12-baseret tilbud vil kunne anke det-
te, men i en fremtidig situation vil borgere, der ny-henvender sig og vil være 
omfattet af et nyt §12-baseret tilbud ikke have den samme retsbeskyttelse, så-
fremt den pågældende oplever behov for at klage over den kommunale ydelse. 

Der henvises her til servicelovens §82 A stk 2, der må antages at være tilsvaren-
de gældende i forhold til servicelovens §12. 

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

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

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

Sundhedsområdet 

Nr Emne Bemærkning 

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

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

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

Med venlig hilsen 

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

30. november 2021

Høring vedrørende besparelser Budget 2022 

Handicaprådet kan tilslutte sig høringssvaret fremsendt fra DH Svendborg. 

Venlig hilsen 

Handicaprådet

Sagsid: 17/8957 

Handicaprådet 

Side 119



0 
 

Indhold 
1 - Svendborg Museum, museumschef Esben Hedegaard ................................................................................ 1 

2 - Borgerforeningen Svendborg Teater, Chef Claus Bjerregaard og Bestyrelsesformand Christian Ulrich ..... 2 

3 - Haludvalget, Frank Müller-Bøgh ................................................................................................................... 4 

4 - Poul Sørensen, Nyvej 48, 1. Ulbølle .............................................................................................................. 5 

5 - Stenstrup/Lunde/Kirkeby Seniorer v/ Hartvig Findorf ................................................................................. 6 

6 - Søren Lindhardtsen, Langemarken 1, Ulbølle, 5762 Vester Skerninge ........................................................ 8 

7 - Nærdemokratigruppen i Stenstrup og Omegn, Assensvej 30, 5771 Stenstrup, Bodil Helmert ................. 10 

8 - Svendborg Bibliotek, Personalet ................................................................................................................ 12 

9 - Sektor-MED BUKF ....................................................................................................................................... 15 

10 - Bestyrelsen i Ældre Sagen lokalafdeling Egebjerg, formand Ingeborg Alslev .......................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1 - Svendborg Museum, museumschef Esben Hedegaard  
 

 

Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget 

Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25 

 

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021. 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.  

Høringssvar afgivet af 

1 - Svendborg Museum, museumschef Esben Hedegaard 

 

REDUKTIONSFORSLAG Kultur og Fritid 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag  udfyldes efter behov 

1. Svendborg Museum -  

 

 
Høringssvar i forbindelse med forslag om reduktion af driftstilskud fra 2022 og frem  
(004.01, Kultur og Fritid)  
Svendborg Museum ansøgte forud for budgetforhandlingerne i efteråret 2021 Svendborg Kommune om 
knap 200.000 kr. til støtte for udviklingen af Danmarks Forsorgsmuseum. Vi ønskede at frikøbe 
afdelingsleder Sarah Smed fra nogle af de daglige driftsopgaver, så hun i højere grad kunne hellige sig det 
igangværende arbejde med at få Danmarks Forsorgsmuseum permanent understøttet af staten.  
Byrådet valgte ikke at støtte museets ansøgning, og i tillæg varsles nu en mulig besparelse på 100.000 kr. 
om året i de kommende fire år. Det bliver svært, og pengene kan reelt kun tages fra de publikumsrettede 
aktiviteter og fra løn til fagfolk.  
- En sådan besparelse vil således blive særdeles mærkbar på museets aktivitetsniveau allerede i 
Landsstævneåret. 100.000 kr. svarer fx til 4 udstillinger i oplandet med Den sorte Boks.  
- Besparelsen vil gøre det endnu vanskeligere at forfølge aktuelle udviklingspotentialer,  
herunder permanent statstilskud til Danmarks Forsorgsmuseum og et nyt og hårdt tiltrængt domicil til 
Svendborg Museum.  
- Endelig vil en besparelse forringe mulighederne for at hente eksterne projekt- og driftsmidler. Det 
kræver nemlig et vist basistilskud at lave konkurrencedygtige projekter, og Svendborg Museum skal 
allerede i dag konkurrere med museer med langt større muskler. En besparelse på basistilskuddet rammer 
således dobbelt, fordi vi alt andet lige også vil miste nogle eksterne tilskud.  
 
Med venlig hilsen  
Esben Hedegaard  
Museumschef  
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2 
 

2 - Borgerforeningen Svendborg Teater, Chef Claus Bjerregaard og 

Bestyrelsesformand Christian Ulrich  
 

Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget 

Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25 

 

 

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021. 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.  

Høringssvar afgivet af 

2 - Borgerforeningen Svendborg Teater, Chef Claus Bjerregaard og Bestyrelsesformand Christian Ulrich 

 

 

REDUKTIONSFORSLAG Kultur og Fritid 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag  udfyldes efter behov 

1. Borgerforeningen Svendborg Teater 

Høringssvar  
Svendborg den 26.11.2021  
 
Det er med bekymring, at vi kan konstatere, at Borgerforeningen er omfattet af den fremlagte 
sparekatalog 2022 - 2025. Der er berammet en nedskæring af det årlige kommunale tilskud til 
Borgerforeningens drift på kr. 150.000,00.  
Borgerforeningen er et af byens kulturelle kraftcenter i hjertet af Svendborg. Vi er et moderne 
kulturhus i historiske rammer, der stræber efter at være et åbent og imødekommende samlingssted 
for byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Borgerforeningen er et hus for alle. Hele året rundt 
præsenteres oplevelser for alle alders- og målgrupper. Borgerforeningen har fra 2019, efter aftale 
med Svendborg Kommune og Svendborg Teater, indgået et samarbejde med Svendborg Teater, der 
er resulteret i, at al administration af teatret ligger hos Borgerforeningen. De to organisationer er de 
facto et hus, der udad til agerer som en enhed, og der blev i 2020 lanceret en fælles design og 
annonceringsplatform, der går igen på fælles hjemmeside, alle annoncer, plakater, infostandere, 
mails, brevpapir osv. I både Borgerforeningen og i Svendborg Teater er et mål at præsentere 
arrangementer på et kvalitetsniveau, der giver genlyd også uden for Sydfyn.  
Da Borgerforeningen indgik dette samarbejde med Svendborg Teater, blev vi stillet i udsigt, at 
Borgerforeningens såvel som Svendborg Teaters årlige tilskud ikke ville blive beskåret ved først 
kommende lejlighed, for at give ro til bl.a. at få ansat nyt personale, udviklet og etableret en fælles 
kommunikations- og annonceringsprofil, opgraderet teatrets forældede lyd- og lysanlæg, installeret 
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ny brandovervågning, renset gulvtæpper, efterisoleret sceneloftet, installeret LED-belysning og 
stableret fiberforbindelse. Der pågår stadig  
en omfattende moderniseringsproces i teatret, og en beskæring af Borgerforeningens tilskud vil 
betyde, at vi måske ikke kan fuldføre arbejdet i den form, det var planlagt.  
Hvert år laver vi et utal af særaftaler om billigere leje af vores faciliteter, for at sikre at så mange 
som muligt kan få mulighed for at lave arrangementer i Borgerforeningens lokaler. Det er vores 
bekymring, at en beskæring af det årlige tilskud vil have en direkte konsekvens for udbuddet af 
kulturarrangementer, og særligt vores evne til at indgå særlige aftaler med foreninger, klubber og 
frivillige organisationer vil blive ramt hårdt.  
Borgerforeningen holder til i smukke rammer, der emmer af historie og sjæl. Vi har mere end 20.000 
gæster igennem huset årligt, og det betyder et meget stort slid på faciliteterne. Vi sætter en ære i at 
vedligeholde Borgerforeningen, så huset er et sted, alle vores byen og vores gæster kan være stolte 
af. Det betyder et meget stort årligt vedligeholdelsesbudget, der lægger store bånd på økonomien. 
Der er hvert år nye projekter af større karakter, der rækker ud over det forventede vedligehold. I år 
er de flotte kobberfarvede plader på vores facade pludseligt begyndt at løsne sig og falde ned. Det 
har resulteret i en nødvendig gennemgang af alle plader, og en reparation der har sprængt 
budgettet. Herudover har vi måttet etablere et helt nyt rum i huset, efter nye brandrestriktioner 
blev indført.  
En beskæring i det kommunale tilskud kan få direkte og, efter vores mening, tragiske konsekvenser 
for vores muligheder for at vedligeholde og fremtidssikre Borgerforeningen.  
Vi er selvsagt meget bekymrede for den budgetterede beskæring af det årlige tilskud, da vi, som 
anført i ovenstående, ikke kan udelukke, at det vil betyde færre arrangementer, mindre bredde i 
kulturudbuddet, og dårligere muligheder for særaftaler med foreninger, klubber og mindre 
kulturarrangører.  
Vi syntes heller ikke at den berammede besparelse er i overensstemmelse med det vi i 2019 blev 

stillet i udsigt, og vi håber, at man vil tage den budgetterede beskæring op genovervejelse  

 

Med venlig hilsen 
Claus Bjerregaard  
Chef  
Christian Ulrich Bestyrelsesformand 
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3 - Haludvalget, Frank Müller-Bøgh 
 

 

Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget 

Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25 

 

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021. 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.  

Høringssvar afgivet af 

3 - Haludvalget, Frank Müller-Bøgh 

 

 

Evt. generelle bemærkninger 

Til Kultur og Fritid 

 

Jeg henviser til mail af 19/11 2021 om høringsproces vedr. sparekatalog for 2022 vedr. 

Kultur og Fritid. 

 

Haludvalget har ingen kommentarer til sparekataloget. 
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4 - Poul Sørensen, Nyvej 48, 1. Ulbølle 
 

 

Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget 

Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25 

 

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021. 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.  

Høringssvar afgivet af 

4 - Poul Sørensen, Nyvej 48, 1. Ulbølle 

 

 

 

REDUKTIONSFORSLAG Kultur- og undervisningsinstitutioner 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag udfyldes efter behov 

Biblioteket 

1. Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne 

Til kultur-fritidsudvalget,  
 
Den planlagte ændring fra to til een åbningsdag med bibliotekar er en forringelse af vores muligheder for 
at etablere et levende og attraktivt samarbejde med vores dygtige bibliotekarer. - Nej til nedskæring.  
Kultur, bøger og formidling er vigtigt - også udenfor Svendborg bymidte. Vi har brug for vores lokale 
biblioteker med levende mennesker/bibliotekarer.  
 
med venlig hilsen  
Poul Sørensen  
Nyvej 48, 1  
Ulbølle 

 

 

 

mailto:kulturogfritid@svendborg.dk


6 
 

5 - Stenstrup/Lunde/Kirkeby Seniorer v/ Hartvig Findorf 
 

Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget 

Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25 

 

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021. 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.  

Høringssvar afgivet af 

5 - Stenstrup/Lunde/Kirkeby Seniorer v/ Hartvig Findorf 

 

 

REDUKTIONSFORSLAG Kultur- og undervisningsinstitutioner 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag udfyldes efter behov 

Biblioteket 

1. Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne 

Til Kultur- og Fritidsudvalget. 

 

På vegne Stenstrup/Lunde/Kirkeby Seniorer skal jeg som formand knytte et par kommentarer til de 

påtænkte besparelser på kommunens landbiblioteker, som omfatter både en beskæring af den 

bemandede åbningstid og en reduktion af selve bemandingen. Af de to ting vægter tiderne mest, og just 

derfor er mine kommentarer da også knyttet hertil. 

Foreningens medlemmer tilhører en aldersgruppe, for hvem selvbetjening kan være en stor og for 

manges vedkommende uoverstigelig udfordring. På biblioteksområdet betyder det for denne 

brugergruppe, at boglån m.m. kun "kan" foretages på tidspunkter, hvor biblioteket er bemandet. Det vil 

for Stenstrups vedkommende sige mandag og onsdag, og det må anses for værende tilstrækkeligt men 

må omvendt heller ikke forringes med en reduktion som foreslået.  

Uanset om man mestrer selvbetjeningsteknikken eller ej, så er adgangen til personlig rådgivning om 

materialevalg værdsat af alle, og ofte bliver andre lånere inddraget i sådanne rådgivningsamtaler og 

skaber eller udvider på den måde relationer mellem borgere. 

For en lægmand at se vil den foreslåede besparelse medføre en forlængelse af ekspeditionstiden mellem 

afgivelse af bestilling til afhentning af materiale på indtil en uge, og det er lang tid. 
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I et lokalsamfund som vores, har vi for længst indset nødvendigheden af at støtte op om nærbutikker og 

den slags, og til "den slags" hører nærbiblioteket, så vi håber oprigtigt, at det og alle øvrige må undgå det 

helt dybe snit med sparekniven. 

 

Med venlig hilsen                                                                                                                                                               

Hartvig Findorf 

Mail: h.findorf@gmail.com 
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6 - Søren Lindhardtsen, Langemarken 1, Ulbølle, 5762 Vester Skerninge 

 
Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget 

Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25 

 

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021. 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.  

Høringssvar afgivet af 

6 - Søren Lindhardtsen, Langemarken 1, Ulbølle, 5762 Vester Skerninge 

 

 

 

 

REDUKTIONSFORSLAG Kultur- og undervisningsinstitutioner 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag udfyldes efter behov 

Biblioteket 

1. Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne 

Ulbølle d. 29.11.2021 

Høringssvar vedrørende budgetreduktion 2022. 

Kultur- og fritidsudvalget, 

Svendborg Kommune. 

Det er med ærgrelse og undren jeg læser, at der nu ligger et forslag om at reducere bemandingen på 

lokalbibliotekerne – herunder Vester Skerninge bibliotek. 

Det er min oplevelse at biblioteket benyttes flittigt af brugerne hvilket blandt andet skyldes nærheden og 

fremkommeligheden samt den gode service og orden der tilbydes på biblioteket. Det var f.eks. vanskeligt 

for mange under første Covid19 lukning at skulle hente bøger i Svendborg.  

Nu opleves, 

- en god service og hjælp på åbnedagene af inspirerende medarbejdere,  
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- de bestilte bøger kommer hurtigt frem og står placeret overskueligt, 

- der er orden i lokalet og udlånet fremstår ryddeligt og imødekommende, 

- alt andet end lige mere opsyn og kontrol med stedet med to ugentlige åbningsdage. 

En reduktion i medarbejderne og derved åbningstiden kan kun betegnes som en forringelse. 

Jeg vil hermed opfordre udvalget til at gennemgå reduktionsforslagene en ekstra gang og derved efter 

bedste evne forsøge at undgå at forringe det gode men ikke ekstravagante bibliotekstilbud der tilfalder 

lokalområderne. 

 

Med venlig hilsen (fra en flittig bruger) 

Søren Lindhardtsen 

Langemarken 1, Ulbølle 

5762 Vester Skerninge. 
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7 - Nærdemokratigruppen i Stenstrup og Omegn, Assensvej 30, 5771 Stenstrup, Bodil 

Helmert 

 

 
Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget 

Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25 

 

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021. 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.  

Høringssvar afgivet af 

7 - Nærdemokratigruppen i Stenstrup og Omegn, Assensvej 30, 5771 Stenstrup, Bodil Helmert 

 

 

REDUKTIONSFORSLAG Kultur- og undervisningsinstitutioner 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag udfyldes efter behov 

Biblioteket 

1. Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne 

Til kultur- og fritidsudvalget 
Svendborg Kommune 
 
Det er med stor bekymring, vi læser kommunens spareforslag om en reduktion af personaletimerne på 
bl.a. Stenstrup bibliotek. 
 
I forbindelse med etableringen af selvbetjeningsbiblioteket blev der lovet, at der ikke ville ske fyringer 
eller besparelser på personalet. 
 
Biblioteket er en væsentlig del af Stenstrup og et sted, hvor kulturen blomstrer, og vi er stolte af vores 
bibliotek. Vi er utrolig glade for personalet, som både er 
hjælpsomme, vidende og meget servicemindede.  
 
Personalet er yderst vigtige for lokalsamfundet.  

• Selv om mange lånere er selvhjulpne, kan der opstå behov for hjælp og rådgivning af personalet 
med hensyn til at lede efter bøger og bestille bøger. De kan også have brug for hjælp mere end 
én eftermiddag om ugen, alt efter hvad og hvornår deres problem opstår og skal løses. 

• Lånere, der er uvante og utrygge ved selvbetjeningen, og det gælder både nogle ældre og yngre 
personer uden IT-rutine, vil kun få èn eftermiddag om ugen, hvor de i lokalbiblioteket kan 
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modtage hjælp til lån, information, blive guidet til bl.a. E-bøger og borger.dk samt brug af PC, 
printer osv. 

• Lånere under 12 år, som ikke selv har selvbetjeningsadgang, men som godt kan benytte 
biblioteket uden voksen ledsager vil også kun have adgang én eftermiddag om ugen. 

• Besparelsen vil ramme personalet med mere oprydning o.lign. af f.eks. bøger og inventar mm, 
når de kun er der én eftermiddag om ugen. Vil den tid gå fra lånerne???  

• Vil biblioteket langsomt forfalde og ikke være så hyggeligt at besøge mere, når der ikke bliver 
ryddet op, og bøger, aviser og andre ting ikke bliver sat på plads??? Og så er der alt det andet, 
som personalet laver, og vi som borgere ikke kan se eller mærke, undtagen når det IKKE bliver 
gjort. 

 
Med den nævnte besparelse føles det som om, at 5771 Stenstrup (og andre yderområder) bare er 
Udkants-Svendborg. Det stemmer ikke helt overens med kommunens andre tiltag for at inddrage 
yderområderne, som f.eks. mere borgerinddragelse, borgerbudgetter, oprettelse af et stående udvalg 
”Plan- og Lokalsamfundsudvalget” og byrådets endelige langt-om-længe-skifte fra byråd til 
kommunalbestyrelse. 
 
Vi håber med denne skrivelse, at den påtænkte besparelse på lokalbibliotekerne bliver fjernet, så der 
igen kan komme ro om vores dejlige og meget velsete Stenstrup bibliotek, og at personalet kan få 
arbejdsro og på bedste måde fortsat betjene områdets lånere.  
 
 
Med venlig hilsen 
Bodil Helmert 
på vegne af Nærdemokratigruppen i Stenstrup g Omegn 
Assensvej 230, 5771 Stenstrup 
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8 - Svendborg Bibliotek, Personalet 
 

 

Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget 

Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25 

 

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021. 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.  

Høringssvar afgivet af 

8 - Svendborg Bibliotek, Personalet 

 

Evt. generelle bemærkninger 

Høringssvar fra Svendborg Bibliotek ang. besparelser på følgende to områder: 

6: Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne 

7: Ændringer i bemandet åbningstid på børnebiblioteket i Svendborg 

 

Kort resume 

Gennemføres de to besparelser på den bemandede åbningstid som beskrevet i punkt 6 og 7, vil 
de store tabere være kommunens børn og unge. Det vil de facto skabe et A- og et B-hold, hvor 
B-holdet bliver lokalområderne, der ikke blot vil opleve en forringet service, men et reduceret 
bibliotek der fratager børn og unge den udvikling af deres personlige kompetencer og 
livsduelighed, som biblioteket kan give dem. På Svendborg Hovedbibliotek vil besparelsen i 
tidsrummet 12-14 lukke et meget brugt vindue, som bl.a. institutioner med fysisk og psykisk 
udviklingshæmmede bruger til at besøge biblioteket. En gruppe, der er meget afhængig af 
relationen til børnebibliotekarerne.  
Men konsekvenserne er mere vidtrækkende end det. Udmøntes spareforslaget som beskrevet, 
med afskedigelsen af en deltids børnebibliotekar, vil det svække hele den børnekulturelle 
indsats i kommunen. 
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REDUKTIONSFORSLAG Kultur- og undervisningsinstitutioner 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag udfyldes efter behov 

Biblioteket 

2. Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne 

Uddybende svar til 6: Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne 

En halvering af bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne er første skridt på vejen til at gøre 
dem irrelevante for områdets borgere. Uden det faglige blik på bibliotekets samling, indretning 
og udvikling, devaluerer man et betydeligt aktiv for lokalområderne. Der vil reelt kun være 4 
timer om ugen tilbage, hvor man kan møde personlig betjening. En simpel søgning på 
lokalbibliotekernes besøgstal viser en markant højere frekvens af borgere, når biblioteket er 
bemandet, end når det ikke er. Det er personalets hjælp og vejledning, der giver biblioteket 
værdi.  

Det er vigtigt at forstå, at biblioteket er langt mere end en samling af bøger. Det er et frirum, 
hvor der er plads til fællesskab og fordybelse – et sted, hvor der er plads til alle uanset alder og 
socialt ståsted. Det giver sig selv, at en nedprioritering vil svække sammenhængskraften i 
lokalområderne og dermed gøre det mindre attraktivt for tilflyttere. Besparelsens slagside kan 
gøres op sådan her: 

 

• Vejledning af børn og børnefamilier vil stort set forsvinde – det gælder også 
Kombibibliotekerne, der har tæt tilknytning til skolen 

• Aktiviteter for børn og børnefamilier vil forsvinde 

• Understøttelse af uddannelsesinitiativer, som f.eks. Forskningens døgn vil falde bort 

• Samarbejde med skoler og daginstitutioner vil blive minimeret 

• Læselysten hos lokalområdets børn vil falde endnu mere 

• Ældre og svage borgere, som har svært ved selvbetjeningsløsninger, fratages hjælp 

• Forringelse af lokalområdets fællesskab og sammenhængskraft 

• Mindre attraktivt miljø for tilflyttere, der bruger biblioteket som indgang til området 

• Mindre og ringere udvalg af litteratur pga. forringet materialepleje 

• Længere ventetider på reserverede bøger, pga. reduceret cirkulation af materialer 

• Mindre Coronavenligt, da flere skal til Svendborg for at få hjælp og deltage i aktiviteter 

• Børn under 12 år kan kun komme ind på lokalbiblioteket i selvbetjent tid med en voksen. 
Det giver dem 1 dag om ugen i 4 timer til at opdage biblioteket 

• Uden fagligt kompetent personale kan lokalbibliotekerne ikke understøtte kommunens 
bosætningspolitik om at skabe levende og attraktive lokalområder 

 

3. Ændring i bemandet åbningstid på Børnebiblioteket, Svendborg 

Uddybende svar til 7: Ændringer i bemandet åbningstid på børnebiblioteket i Svendborg 
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Biblioteket forsøger konstant at optimere udnyttelsen af personalets timer i forhold til 
vagtdækning, og der er gennem de senere år foregået en tilpasning af vejledningen i udlånet, så 
det passer med behovet. Vælger man nu at åbne op for, at der skal være perioder helt uden 
faglig bemanding af børnebiblioteket, så åbner man op for meget mere end en 
serviceforringelse. Perioden fra kl. 12-14 er nemlig et afgørende aktiv i eksisterende 
samarbejder og relationer. Tabet kan gøres op sådan her: 

 

• Besøgende fra botilbud og institutioner med psykisk udviklingshæmmede mister faglig 
vejledning og relationen til et menneske i biblioteksrummet 

• Forringet service, især i perioder, hvor familier skal bruge børnelitteratur i skoleferierne 

• Skolerne mister et vigtigt tidsrum, hvor de normalt ville besøge biblioteket og få 
vejledning 

• Læsevejledning vil mangle helt i det tidsrum 

• Voksenbibliotekarer risikerer at yde ringere vejledning, bla. til børneforældre med 
læsesvage børn (dette vil ramme de svageste familier, da de ikke kommer særlig tit) 

 

Konklusion 

Børnebibliotekarernes betydning for fremtidens læselyst har aldrig været større. At spare en 
deltidsstilling væk, vil være at trække tæppet væk under en koordineret indsats, der er bygget 
op over flere år. Dette vil ramme lokalområderne hårdest, og reelt gøre borgerne i 
lokalområderne til et B-hold. Men besparelsen vil også kunne mærkes i de mange samarbejder, 
børnebiblioteket indgår i.  
Effektueres besparelsen vil det betyde, at bibliotekets mulighed for at samarbejde med 
kommunale og private dagtilbud og skoler, samt lokale, regionale og nationale kulturaktører 
begrænses. Dette betyder også, at de kommunale samarbejde med bl.a. interkulturelt team og 
dagtilbudsområdet reduceres. På dagtilbudsområdet vil muligheden for at understøtte de 
pædagogiske læreplaner forringes, og kompetenceudviklingen for pædagoger og pædagogiske 
læringscentre begrænses. Afholdelse af sprogaktiviteter lokalt i børnehusene og forårsSFO’erne 
vil ligeledes blive reduceret kraftigt.   
For nytilflyttede børnefamilier er børnebiblioteket en indgang til Svendborg Kommune, og en 
væsentlig faktor i bestræbelserne på at blive en integreret del af det sted, de bor. Det gælder 
både i Svendborg og i kommunens yderområder. Dette tilbud svækkes. 

To undersøgelser lavet i henholdsvis 2017 og 2021 af henholdsvis Niras og Seismonaut 
dokumenterer, hvor stor en betydning det har for fællesskabet, at der findes et frirum som det, 
biblioteket tilbyder. Det rum har imidlertid kun ringe værdi uden den faglige og personlige 
vejledning, som mødet med en bibliotekar kan give. 

Med venlig hilsen 

Svendborg Bibliotek, Personalet 
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9 - Sektor-MED BUKF 
 

 

Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget 

Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25 

 

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021. 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.  

Høringssvar afgivet af 

9 - Sektor-MED BUKF 

 

 

Evt. generelle bemærkninger 

Hej  

Jeg har desværre ikke modtaget en skabelon til afgivelse af Sektor-MED BUKFs høringssvar, 

derfor får I vores kommentar i denne mail og håber at de trods dette vil indgå inden 

beslutning om reduktioner træffes  

 

 

REDUKTIONSFORSLAG Kultur og Fritid 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag  udfyldes efter behov 

1. Bevæg dig for livet (fra budget 2023) 

Bevæg dig for Livet 

Vi kan være bekymrede for om, alle de gode tiltag som er faciliteret gennem projektet kan fastholdes og 

forankres, hvis ikke støtten og fokus fastholdes ved at fortsætte projektet.  

 

 

REDUKTIONSFORSLAG Kultur- og undervisningsinstitutioner 

mailto:kulturogfritid@svendborg.dk
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Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag udfyldes efter behov 

Biblioteket 

2. Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne 

Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne  

Lokalbibliotekerne er en af de eneste kulturinstitutioner der er i lokalområderne og dermed er de med til 

at holde liv i lokalsamfundet. Det er personalet der er kulturformidlerne som kan rådgive, hjælpe og 

inspirere. 

Der er en gruppe af borgere – især ældre og børn der bliver tabere ved en ændring i den bemandede 

åbningstid. F.eks. vil en del borgere måske føle at trygheden ved at benytte biblioteket forsvinder.  

  

Venlig hilsen  

 

Merete Henriksen 

Næstformand i Sektor-MED Børn, Unge, Kultur og Fritid  
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10 - Bestyrelsen i Ældre Sagen lokalafdeling Egebjerg, formand Ingeborg Alslev 
 

 

Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget 

Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2022-25 

 

Høringsperiode fra 19. november - 30. november 2021. 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: kulturogfritid@svendborg.dk.  

Høringssvar afgivet af 

10 - Bestyrelsen i Ældre Sagen lokalafdeling Egebjerg, formand Ingeborg Alslev 

 

 

REDUKTIONSFORSLAG Kultur- og undervisningsinstitutioner 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag udfyldes efter behov 

Biblioteket 

1. Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne 

 HØRINGSSVAR  
Vedrørende Rammebesparelser 2022-25 – Pol.Org. 004.02 Undervisnings- og Kulturinstitutioner,  
Nr. 6 Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne.  
 
Af ovennævnte forslag til rammebesparelser står anført, at man ønsker at spare 345.000 kr. hvert år i 
2022-25, hvilket vil medføre, at betjeningen med personale på vort lokalbibliotek bliver reduceret fra 2 
ugentlige dage til 1 ugentlig dag. Dette vil gå ud over såvel ældre som yngre lånere, der er utrygge og 
uvante med selvbetjeningsordningen, og som kun vil kunne få kvalificeret hjælp til lån, brug af pc og 
printer, m.v. 1 eftermiddag om ugen.  
Endvidere forudser vi, at muligheden for reserveringer af bøger og afhentning af samme bl.a. til de lokale 
læseklubber, som mange har stor fornøjelse af, vil blive væsentlig forringet.  
Vi finder det ikke rimeligt, at vi, der bor i yderområderne af kommunen, skal stilles endnu ringere end 
borgerne, der bor i Svendborg by ved ovennævnte påtænkte besparelse, og vi håber derfor, at Kultur- og 
Fritidsudvalget og Byrådet vil beslutte sig for at bevare betjeningen med kvalificeret personale 2 dage om 
ugen på vort såvel som de øvrige lokalbiblioteker.  
Venlig hilsen, på vegne af  
bestyrelsen i Ældre Sagen lokalafdeling Egebjerg,  
Ingeborg Alslev, formand.  
 

 

mailto:kulturogfritid@svendborg.dk


Oversigt over indkomne høringssvar vedr. 
Social- og sundhedsudvalgets sparekatalog / 
Budget 2022 – ældreområdet (nr. 1-12) 

Høringsperiode: 19. – 30. november 2021 

Nr. Afsender af høringssvar: Vedr. 
pkt.: 

1 Elin Skov – vedr. Det Gode Madhus 9 

2 MED-udvalget Thurøhus Plejecenter 2, 11 

3 Personalet på Aktivitetscenteret Munkevænget 8 

4 De frivillige på Aktivitetscenteret Munkevænget 8 

5 Eva Vermehren 9 

6 Laila K. Blomstrøm / pårørende  9 

7 Bo Egelund, Formand, Bruger-pårørende rådet ved 
Ollerup Plejehjem 

9 

8 Borgere og pårørenderådet på Gudbjerg Plejecenter 9 

9 Sygeplejerskerne i hjemmeplejen 6, 15 

10 Birgitte Varming, Pårørende for beboer på Gudbjerg 
Plejecenter  

12 

11 Personalet på Caroline Amalie Aktivitetscenter 8 

12 Centerrådet Tåsinge 8, 11 

13 Personalet på Tåsinge Dagcenter 8, 11 

14 Ældresagen Svendborg-Gudme & Egebjerg 5, 8, 9, 
11, 28 

15 Personalet på Ådalen 9 

16 Ældrecentret Sygekassens Hjem 2, 9 

Svendborg Kommune 
Social og Sundhed 
Svinget 14 
5700  Svendborg 

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

Sagsnr.: 21/25807 
Dok.nr.: 2 

1. december 2021

Spilmo 



Sagsnr.: 20/21147 

17 Personalet på Stenstrup Dagcenter 8 

18 Danske Handicaporganisationer – Svendborg 6 

19 Handicaprådet – tilslutter sig ovenstående 6 

20 Personaletog beboere på Gudbjerg Plejecenter 9 

21 Personalet på Aldersro Dagcenter 8 

22 Ældrerådet 5, 8, 9, 
11 

23 De Kostfaglige medarbejdere i de varmholdte køkkener 
på hhv. Gudbjerg, Ollerup og Ådalen 

9 

24 De Kostfaglige medarbejdere i caféerne i hhv. område 
Øst og Vest 

11 

25 Britta Johansen 9 

26 Frøavlen 2 

27 AC-medarbejdere Aktivitetscenter Øst Skårup 8 

28 Dagcentermedarbejdere på Thurøhus 8 



From:                   Elin Skov 
Sent:                    Mon, 22 Nov 2021 12:16:01 +0100 
To:           Sundhedsafdelingen Fælles Mail 
Subject:               Besparelser 2022 

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

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

Besparelser i budget 2022-25 

2. Rengøring fællesarealer på kommunale plejecentre

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

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

11. Cafemad tilberedes fremover primært af Det Gode Madhus

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

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

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

Start på videresendt besked: 

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

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

 

Høringssvar til div. besparelser på ældreområdet Ådalen Plejecenter. 

 

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

vores yderste utilfredshed med de 3 besparelsesforslag der er fremlagt. 

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

 

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

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

 

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

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

 

Carsten H. Jensen 

Laila K. Blomstrøm 

Randi. B. Jensen 
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      26.11.21 

Kommunalbestyrelsen 

Svendborg kommune 

 

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

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

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

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

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

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

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

Høringssvaret fra 2018 vedhæftes ligeledes. 

 

 

Venlig hilsen 

 

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

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

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

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

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

Side 12



Side 13



Side 14



Svendborg d. 26/11-2021 
 

Høringssvar til budget 2022 
Sygeplejerskerne i hjemmeplejen. 
 
Til Social og sundhedsudvalget 
 
Sygeplejerskerne i Hjemmepleje Øst og Vest har kommentarer til kataloget med reduktionsforslag 
på driften.  
 
Det drejer sig om følgende 2 forslag: 
Forslag Nr. 6 - Sygeplejeklinikker 
Forslag Nr. 15 - Udsatte sygeplejerske 
 
Nr. 6 – Sygeplejeklinikker  
 
Først lidt historik. 
Da de 10 sygeplejeklinikker i 2011 blev oprettet var det med besparelse på sygeplejersker.  
I budget 2017 traf I beslutning om at antallet af klinikker skulle reduceres med den konsekvens at 
der atter blev reduceret i antal sygeplejersker. 
Nu er der så atter forslag om en yderlig reduktion af antal sygeplejersker………? 
 
Vi ser det er muligt at lave en optimering i brugen af klinikker – men stiller os uforstående overfor 
den konsekvens det medfører med endnu en gang at reducere antal sygeplejersker. 
Der vil være flere borger der kan komme i klinik, hvis vi rent logistisk kan håndtere det – vi skal 
være et tilstrækkelig antal i daglig fremmøde til at kunne bemande klinikker og besøge borgere i 
eget hjem.  
 
Det var og er en politisk beslutning, at sygepleje som udgangspunkt ydes i klinikker og der dermed 
skal vægtige helbredsmæssige grunde til at få besøg i hjemmet. Der er mange steder ikke 
mulighed for offentlig transport og har borger ikke egen bil eller pårørende, så er det taxa for egen 
regning. Der er borgere der har behov for sygepleje dagligt, måske flere gange daglig, hvor dette 
er en stor økonomisk udfordring. Vi møder som sygeplejersker modstand og kommer til at stå i 
konfrontationer og dilemmaer, der kan påvirke en ellers god relation. 
Der er nødt til at være en tydelig politisk udmelding på, at sådan er vilkårene for at modtage 
sygepleje og at sygepleje dermed ikke ”er gratis” og ikke ydes på valgfrie steder. Det budskab kan 
sygeplejerskerne ikke alene være bærere af. 
Måske kan der findes en politisk løsning således borgerne kan hjælpes med økonomisk støtte? 
 
Vi vil fortsat og i stigende grad modtage borgere til sygepleje, som er i så kompleks 
sygdomssituation at en klinik ikke er en mulighed for dem. Borgere udskrives tidligere og tidligere i 
deres sygdomsforløb til videre behandling i hjemmet. Der forventes i stigende grad at vi skal 
håndtere specialiserede behandlingsopgaver og der er er i stigende grad behov for en høj grad af 
sygeplejefaglighed ved kompleks pleje og terminal pleje ved vores borgerforløb.  
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Der vil derfor vedvarende være behov for at kommunen er rustet til at kunne håndtere dette og 
der skal sikres at vi er sygeplejersker nok til at kunne bevare patientsikkerheden. 
 
Den mulige effektivisering der kan findes ved øget brug af klinikker vil nødvendigvis skulle bruges 
til at efterkomme den massive stigning der er i behovet for sygepleje generelt. 
Endvidere bør der være stor fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø og nødvendigheden af 
fastholdelse og rekruttering. Der er stærk konkurrence og mangel på sygeplejersker i 
sundhedsvæsnet. 
 
 
 
 
 
Nr. 15 – Udsatte sygeplejerske 
 
En rigtig god beslutning blev truffet i 2020 med denne udvidelse. Det er meget sårbare og socialt 
udsatte borgere, der på denne måde har større mulighed for sundhedsfaglig bistand.   
Der er så meget forebyggelse i denne indsats, som i den grad giver bedre livskvalitet for borger og 
som rent økonomisk i den grad også er en gevinst. 
Og hvis borgere får behov for en tilknytning til hjemmeplejen eller sygeplejen kan dette foregå 
med en god støttende overgang.  
Når vi i hjemmeplejen/sygeplejen har udsatte borgere har vi også stor gavn af sparring og 
samarbejde. 
Så bevar dog den gode beslutning der blev truffet !! 
 
 
 
 
 
På vegne af sygeplejerskerne i hjemmeplejen  
FTR Annemarie Kanstrup 
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Høringssvar til budget 2022-2025,  
social- og sundhedsudvalget punkt 8. Lukning af et dagcenter. 

Indsigelse mod lukning af Caroline Amalie Aktivitetscenter. 

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

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

Udefra ovenstående kvalitetsmål opfylder vi kravene således: 

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

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

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

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

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

Hjælp os med at hjælpe de svageste i samfundet. 

På vegne af Caroline Amalie Aktivitetscenters personale 

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

Indsendt på vegne af Centerrådet Tåsinge 

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

Indsendt på vegne af personalet i Tåsinge dagcenter 

Kommentar til punkt 8: Lukning af dagcenter 

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

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

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

Direktørområdet Social, Sundhed og Beskæftigelse 

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

 

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

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

 

Ældreområdet: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Med venlig hilsen 

På vegne af Koordinationsudvalget i  

Ældresagen Svendborg-Gudme & Egebjerg 

Preben Juhl Rasmussen, formand 

email erpjr@nrdc.dk 

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

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

25. nov. 2021

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

 

Til Handicaprådet, Svendborg kommune 

 
Høringssvar fra DH-Svendborg vedr. Rammebesparelser til budget 2022 
 

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

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

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

 

Børn og ungeudvalget 
Skolerne 
 
Nr Emne Bemærkning 

 
1, 2, 3 
og 6 

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

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

Familie, Børn og Unge 

Nr Emne Bemærkning 

17 Rationalisering 
af §11-indsatser. 

Anbefales af DH 

18 Effektivisering 
af samlet 
administration 

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

19 Omlægning af 
STU-området 

Anbefales af DH 

20 Reducering af 
eksterne 
indsatser 

Ingen bemærkning 

Social og sundhedsudvalget 

Ældreområdet 

Nr Emne Bemærkning 

6 Sygepleje-  
klinikker 

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

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

Nr Emne Bemærkning 

15 Udsattesyge-  
plejerske 

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

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

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

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

23 Styrkelse af 
indsats 

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

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

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

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

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

Sundhedsområdet 

Nr Emne Bemærkning 

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

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

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

Med venlig hilsen 

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

30. november 2021

Høring vedrørende besparelser Budget 2022 

Handicaprådet kan tilslutte sig høringssvaret fremsendt fra DH Svendborg. 

Venlig hilsen 

Handicaprådet

Sagsid: 17/8957 

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

 

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

lukning af køkkenet/ophør af produktion af varm mad. 

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

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

forventningens glæde – livsglæde! 

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

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

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

med netop dette.  

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

Her tilbyder vi: 

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

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

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

dem. 

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

• Duften af veltilberedt nylavet mad 

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

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

benyttes. 

• Køkkenet har en god og sund økonomi. 

Alt i alt nærvær og livskvalitet! 

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

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

dem! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hverdag og liv det handler om. 

Citater fra borgere på Gudbjerg Plejecenter: 

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

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

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

at sige” 

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

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

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

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

udelukkende grund til at jeg valgte stedet.” 

 

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

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

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

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

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

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

tilsyneladende fordi de netop ikke sparrede penge på storproduktion. 

 

Med venlig hilsen 

Personalet Gudbjerg Plejecenter 

Ida.friis@svendborg.dk 
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Høringssvar til besparelsesforslag nr. 8, lukning af dagcenter 

 

Aldersro Dagcenter skal bestå 

 

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

 

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

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

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

Borgerne bliver i dagcenteret accepteret som de er. 

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

Borgerne oplever derved en meningsfuld tilværelse og bedre livskvalitet. 

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

 

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

 

Med venlig hilsen   

Aldersro Dagcenter 

 

Lene Kvindebjerg 

Marianne Egemose 
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Til Social- og Sundhedsudvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedr. besparelsesforslag  

 

Ældrerådet har ved ekstraordinært møde 29.11.21 drøftet 

besparelsesforslagene på ældreområdet. 

Overordnet tager ældrerådet afstand fra de foreslåede besparelser på 

ældreområdet.  

 

Ældrerådet tager specielt afstand til nedenstående punkter, da 

konsekvenserne i forhold til beløbet for borgerne er for store: 

• Lukning af dagcenter (Punkt 8) 

• Kølemad på plejecentre (Punkt 9) 

• Cafémedarbejdere (Punkt 11) 

Endvidere vil ældrerådet udtrykke bekymring for punkt 5 ift 

effektivisering af kørsel. Effektivitet kan have store konsekvenser for 

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

Ældrerådet anbefaler, at BDO-undersøgelsen kun ses som 

inspirationskilde. Det er afgørende, at effektiviseringen ikke 

underminerer kontakten til borgeren. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bent Aa. Rasmussen 

Formand 

 
 
 
 
 
 
Ældrerådet  
Svendborg Kommune 

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

For Social og Sundhedsområdet 2022-2025 

 
Kommentarer til punkt 9 

Vedrørende Madservice - kølemad på alle Plejecenter 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

Man undrer sig over sætningen  

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

  

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

Hvorfor arbejde hen imod et endnu større madspild??? 

 

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

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

 

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

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

  

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

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

9. Madservice – kølemad på alle plejecentre. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

Britta Johansen 
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Høringssvar fra frøavlen: 

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

 

Mvh  

 

Sara Staal AMR 

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

Udført af ansatte på aktivitetscenter  Damgården. 

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

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

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

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

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

De forebyggende indsatser består bl.a i : 

-tilbud om vedligeholdende fællestræning 2 gange ugentligt 

-tilbud om individuel vedligeholdende træning 2 gange ugentligt 

-kognitiv træning/ mental stimulering i forskellige grader 

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

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

Venlig hilsen  

Karen ågård 

Lene foli 

Pia christensen 
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Fælles høringssvar fra dagcentermedarbejdere på thurøhus, damgården , munkevænget og caroline.  
Reduktionsforslag 8 angående lukning af dagcenter bør afvises fordi :  
Målet på besparelse på 1.4 eller 1.275 mill vil ikke nås , da faciliteter som toilet- og café- 
i de  resterende centre  skal opgraderes/ ændres ved øget antal daggæster.  
Der vil være behov for mere personale på de resterende modtagende centre; daggæster anno 2021 skal 
have specialiserede tilbud og det kræver tilpasninger og støtte fra aktivitetsmedarbejderne. Der følger altså 
”tyngde” med daggæsterne.  
At antage at alle daggæster fra nedlukket dagcenter   vil flytte til et af de eksisterende dagcentre er forkert; 
flere daggæster fra nærområdet vil i sorg og ud af nedsat formåen vælge dagcentret fra med fare for 
ensomhed til følge.   
De daggæster, der ikke kan overskue at skifte dagcenter, vil have behov for mere hjemmepleje og er i fare 
for at blive isolerede i eget hjem; samt at deres  ægtefæller ikke længere bliver aflastet. Konsekvenser af 
dette er øgede udgifter til hjemmeplejen samt øget pres på i forvejen hårdt belastede pårørende – med 
fare for at disse også bliver syge.  
Transport: Den øgede transporttid er en belastning for de svageste daggæster. Det vil ydermere give øget 
belastning af færdslen med flere busser til samme destination samtidigt.  
At skære et dagcenter væk uden at ændre i visiteringsniveau er en illusion. Der skal ændres på antal dage 
eller på hvem, der må komme.   
Det er ærgerligt at livskvalitet ikke indgår i regnskabet , for så ville der aldrig komme forslag til at lukke 
dagcentre tværtimod ville der åbne dagcentre ved hvert plejecenter.  
Set i forhold til Svendborg kommunes værdier med borgeren i centrum er nedlukning af dagcenter i 
modstrid hermed. Det tales om at støtte op om nær-og lokalområder , lukning af de små 
enheder er  et skridt i den gale retning. Danmark flytter arbejdspladser ud og  Svendborg kommune burde 
følge trop og bevare de små nære enheder for at nære lokalområderne og holde dem levende.  
Venlig hilsen dagcentermedarbejdere i ældreområde øst, svendborg 29.11.21.  
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Oversigt over indkomne høringssvar vedr. 
Social- og Sundhedsudvalgets sparekatalog / 
Budget 2022 – socialområdet (pkt. 13-27) 

Høringsperiode: 19. – 30. november 2021 

Nr. Afsender af høringssvar: Vedr. 
pkt.: 

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

2 De opsøgende medarbejdere – vedr. udsatte 
sygeplejersken i hjemmeplejen  

15 

3 Lokal-MED på Grønnemoseværkstederne og På Hjørnet 19 

4 Lokal-MED på Grønnemoseværkstederne og På Hjørnet 14 

5 Team 5, Afdeling Vejledning og Støtte 19, 23 

6 Personalet i RUS Rusmiddelrådgivning (tidligere 
Ungeafdelingen)  

21 

7 Sygeplejerskerne i hjemmeplejen 6, 15 

8 Kirsten Clausen, Frank Svendstrup, Gitte Slæbæk 
Nielsen  

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

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

28 

10 Personalet På Hjørnets 19 

11 Personalet på Behandlingscenter Svendborg 25 

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

23 

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

23 

Svendborg Kommune 
Social og Sundhed 
Svinget 14 
5700  Svendborg 

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

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

30. november 2021

Spilmo 



Sagsnr.: 20/21147 

14 Medarbejdergruppe på Værestedet Stenbruddet 15 

15 Borgere På Hjørnet 19 

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

17 Borgerne på Impuls 17 

18 Personalegruppen på Impuls 17 



Svendborg d.24/11-2021

Høringssvar for reduktionsforslag i Social- og Sundhedsvalget: 

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

16) Kørselseffektivisering

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

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

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

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

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

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

19) Fritidstilbud, Klubtilbud på Hjørnet

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

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

23) Styrkelse af §12 og 104

Afdelingen understøtter reduktionsforslaget, da det ligger helt i tråd med det strategiske grundlag for at 
arbejde med begrebet nødvendig og tilstrækkelig støtte til borgeren i henhold til Socialafdelingens 
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Svendborg d.24/11-2021

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

26) Rammebesparelse

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

Høringssvar . 

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

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

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

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

Venlig hilsen 

De opsøgende medarbejdere : 

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

Venlig hilsen 

Birgitte Juul Hansen 
Gadesygeplejerske 

Svendborg Kommune 
Socialafdelingen 

Stenpladsen 5 
5700 Svendborg 

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

Høringssvar vedr. fritidstilbud nr. 19 

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

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

Særlige konsekvenser af nedlukning af klubtilbuddet er: 

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

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

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

Høringssvar vedr. madpriser nr. 14 

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

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

Særlige konsekvenser vedr. prisstigning på frokost er: 

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

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

Venlig hilsen 

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

Høringssvar vedr. reduktionsforslag for Social og Sundhedsafdelingen 

23) Styrkelse af §12 og 104

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

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

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

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

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

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

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

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

19) Fritidstilbud, Klubtilbud på Hjørnet

80 klubaftner om året på Hjørnet, ser vi som en omkostningsfattig ramme, hvor 35 
borger sammen udvikler og vedligeholder mange mestringsfærdigheder med 
meningsfulde aktiviteter. Alle borgerne er selvtransporterende og mange er i 
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praktikker, skåne- og fleksjob, der forhindrer dem i at kunne komme på Hjørnet i 
dagtimerne. Vi mener at en lukning af Klubtilbuddet vil have store konsekvenser i 
form af øget behov for §85-støtte i eftermiddags og aftentimer. Klubtilbuddet 
benyttes ofte af en gruppe borgere, der nu, ikke modtager anden støtte end at 
kunne komme på Hjørnet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Misbrug af rusmidler er forbundet med alvorlige helbredsmæssige, psykologiske og

sociale konsekvenser foruden betydelige samfundsmæssige og økonomiske følger.

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

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

panikreaktioner, angstanfald, depressioner, personlighedsforstyrrelser..

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

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

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

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

 Socialstyrelsen påpeger, at behandlergruppens sammensætning bør afspejle et

helhedsorienteret syn på borgerens situation. Behandlingstilbuddet bør derfor have

tilknyttet behandlere med relevant socialfaglig, psykologisk og sundhedsfaglig

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

retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling, 2020, s 23).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Sammenfattende vil en sådan manøvre ikke alene være et stort kvalitetsfald,
men også et kæmpe videns tab. Og selv om kommune på kort sigt vil kunne opnå
en besparelse, så vil denne besparelse på længere sigt blive slugt op af bl.a.
udgifter til løn til og efteruddannelse af en ny behandler og øget udgifter til fx
unge der søger døgnbehandling.
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Svendborg d. 26/11-2021 

Høringssvar til budget 2022 
Sygeplejerskerne i hjemmeplejen. 

Til Social og sundhedsudvalget 

Sygeplejerskerne i Hjemmepleje Øst og Vest har kommentarer til kataloget med reduktionsforslag 
på driften.  

Det drejer sig om følgende 2 forslag: 
Forslag Nr. 6 - Sygeplejeklinikker 
Forslag Nr. 15 - Udsatte sygeplejerske 

Nr. 6 – Sygeplejeklinikker 

Først lidt historik. 
Da de 10 sygeplejeklinikker i 2011 blev oprettet var det med besparelse på sygeplejersker.  
I budget 2017 traf I beslutning om at antallet af klinikker skulle reduceres med den konsekvens at 
der atter blev reduceret i antal sygeplejersker. 
Nu er der så atter forslag om en yderlig reduktion af antal sygeplejersker………? 

Vi ser det er muligt at lave en optimering i brugen af klinikker – men stiller os uforstående overfor 
den konsekvens det medfører med endnu en gang at reducere antal sygeplejersker. 
Der vil være flere borger der kan komme i klinik, hvis vi rent logistisk kan håndtere det – vi skal 
være et tilstrækkelig antal i daglig fremmøde til at kunne bemande klinikker og besøge borgere i 
eget hjem.  

Det var og er en politisk beslutning, at sygepleje som udgangspunkt ydes i klinikker og der dermed 
skal vægtige helbredsmæssige grunde til at få besøg i hjemmet. Der er mange steder ikke 
mulighed for offentlig transport og har borger ikke egen bil eller pårørende, så er det taxa for egen 
regning. Der er borgere der har behov for sygepleje dagligt, måske flere gange daglig, hvor dette 
er en stor økonomisk udfordring. Vi møder som sygeplejersker modstand og kommer til at stå i 
konfrontationer og dilemmaer, der kan påvirke en ellers god relation. 
Der er nødt til at være en tydelig politisk udmelding på, at sådan er vilkårene for at modtage 
sygepleje og at sygepleje dermed ikke ”er gratis” og ikke ydes på valgfrie steder. Det budskab kan 
sygeplejerskerne ikke alene være bærere af. 
Måske kan der findes en politisk løsning således borgerne kan hjælpes med økonomisk støtte? 

Vi vil fortsat og i stigende grad modtage borgere til sygepleje, som er i så kompleks 
sygdomssituation at en klinik ikke er en mulighed for dem. Borgere udskrives tidligere og tidligere i 
deres sygdomsforløb til videre behandling i hjemmet. Der forventes i stigende grad at vi skal 
håndtere specialiserede behandlingsopgaver og der er er i stigende grad behov for en høj grad af 
sygeplejefaglighed ved kompleks pleje og terminal pleje ved vores borgerforløb.  
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Der vil derfor vedvarende være behov for at kommunen er rustet til at kunne håndtere dette og 
der skal sikres at vi er sygeplejersker nok til at kunne bevare patientsikkerheden. 

Den mulige effektivisering der kan findes ved øget brug af klinikker vil nødvendigvis skulle bruges 
til at efterkomme den massive stigning der er i behovet for sygepleje generelt. 
Endvidere bør der være stor fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø og nødvendigheden af 
fastholdelse og rekruttering. Der er stærk konkurrence og mangel på sygeplejersker i 
sundhedsvæsnet. 

Nr. 15 – Udsatte sygeplejerske 

En rigtig god beslutning blev truffet i 2020 med denne udvidelse. Det er meget sårbare og socialt 
udsatte borgere, der på denne måde har større mulighed for sundhedsfaglig bistand.   
Der er så meget forebyggelse i denne indsats, som i den grad giver bedre livskvalitet for borger og 
som rent økonomisk i den grad også er en gevinst. 
Og hvis borgere får behov for en tilknytning til hjemmeplejen eller sygeplejen kan dette foregå 
med en god støttende overgang.  
Når vi i hjemmeplejen/sygeplejen har udsatte borgere har vi også stor gavn af sparring og 
samarbejde. 
Så bevar dog den gode beslutning der blev truffet !! 

På vegne af sygeplejerskerne i hjemmeplejen 
FTR Annemarie Kanstrup 
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Reduktionsforslag – budget 2022 

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

Høringssvar til Socialområdet: 

13. Madservice botilbud

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

14. Madpriser

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

16. Kørselseffektivisering

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

18. Merudgifter

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

19. Fritidstilbud

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

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

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

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

26. Rammebesparelse

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

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

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

Høringssvar til Sundhedsområdet: 

28. §18

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

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

Personalet på Hjørnet indgiver hermed følgende høringssvar: 

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

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

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

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

Vi vurderer, at der vil være en høj risiko for øget ensomhed og isolation i aftentimerne, hvis 
klubaftenerne ikke er et tilbud til borgerne, hvilket kan resultere i et større behov for støtte og 
vejledning.  
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Danske Handicaporganisationer – Svendborg 
v. formand Christian Ditlev Reventlow, Løgeskov 76, 5771 Stenstrup
Telefon: 2967 5724, E-mail: dh-svendborg@handicap.dk
Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/svendborg

25. nov. 2021

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

Til Handicaprådet, Svendborg kommune 

Høringssvar fra DH-Svendborg vedr. Rammebesparelser til budget 2022 

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

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

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

Børn og ungeudvalget 
Skolerne 

Nr Emne Bemærkning 

1, 2, 3 
og 6 

Nedlæggelse af 
kompetencecenter 

Nedlæggelse af 1 
stilling på PPR 

Reduktion i 
fællestid 

Besparelse på 
boost af 
mangfoldige 
læringsmiljøer 

Fælles bemærkning vedr. punkterne 1, 2, 3 og 6 

DH er bekymret for planerne om nedlæggelse af kompetencecentret og de 
øvrige reduktioner, der alle risikerer at få negativ påvirkning i forhold til de 
svageste børn, herunder børn med særlige behov, autisme, ADHD og 
udviklingsforstyrrelser. 

Personalet på skolerne risikerer at komme i metode-nød, dvs uden faglig 
opbakning i forhold til at kunne varetage inklusionsopgaver af elever med 
særlige behov. Dette vil ydermere kunne betyde senere vanskeligheder, når 
eleverne overgår til mellemtrinnet og udskolingen med risiko for dyrere og mere 
omkostningstunge elevforløb samt negative personlige konsekvenser for den 
enkelte elev, der vil mangle nødvendig støtte til at nå ud over sit 
udviklingspotentiale. 

I forhold til reduktion i fællestid vil det tilsvarende have negativ effekt på de 
svageste unge, der risikerer at opleve manglende støtte i dagligdagen. 
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For så vidt angår forslag 4-5 samt 7-16 har DH ingen bemærkninger, da punkterne anses for uden for DH´s 
område. 

Familie, Børn og Unge 

Nr Emne Bemærkning 

17 Rationalisering 
af §11-indsatser. 

Anbefales af DH 

18 Effektivisering 
af samlet 
administration 

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

19 Omlægning af 
STU-området 

Anbefales af DH 

20 Reducering af 
eksterne 
indsatser 

Ingen bemærkning 

Social og sundhedsudvalget 

Ældreområdet 

Nr Emne Bemærkning 

6 Sygepleje-  
klinikker 

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

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

Nr Emne Bemærkning 

15 Udsattesyge-  
plejerske 

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

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

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

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

23 Styrkelse af 
indsats 

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

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

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

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

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

Sundhedsområdet 

Nr Emne Bemærkning 

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

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

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

Med venlig hilsen 

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

30. november 2021

Høring vedrørende besparelser Budget 2022 

Handicaprådet kan tilslutte sig høringssvaret fremsendt fra DH Svendborg. 

Venlig hilsen 

Handicaprådet

Sagsid: 17/8957 

Handicaprådet 
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Høringssvar ang.: 005.00.02 nr. 15 Socialområdet – Udsattesygeplejerske 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Høringssvar sparekatalog for 2022-2025 

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

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

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

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

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

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

Venlig hilsen 

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

Høringssvar fra borgere på Impuls vedr.  

Reduktionforslag for Social og Sundhedsudvalget pkt.17, Reduktion Impuls 

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

nedlæggelse af åbningstid søndage fra kl. 10.00 – 16.00. 

Citater fra borgere: 

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

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

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

Konsekvensbeskrivelse: 

Der findes ikke andre tilbud indenfor socialpsykiatrien på søndage. 

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

åbningstiden er 15-20. 

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

for kommunens mange sårbare borgere. 

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

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

liv og opretholdelse. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

og mulighed for telefonopkald fra borgere. 

De mange telefonopkald er ikke nævnt i statistik over fremmøde. 

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

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

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

mødestedet, der benyttes. 

Sinds benyttelse giver på sigt øget benyttelse af Impuls mødested. 

Som nævntregistreres telefonopkald ikke i mødestedet. 

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

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

Vejrforhold og årstid kan også have indflydelse på statistikken. 

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

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

visitation, hvilket har afholdt borgere fra at benytte mødestedet. 

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

fremgået af kommunens hjemmeside i alt for mange år. 

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

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

godt liv, samt forebygger dyre indlæggelser på sygehus. 

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

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

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

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

steder fra. 

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

steder. 

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

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

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

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

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

rolig kommer de negative tanker i baggrunden. 

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

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

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

og tryghed, rykker man sig heller ikke. 

Med venlig hilsen Borgere på Impuls 
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Svendborg d. 26.11.21. 

Til socialudvalget Svendborg kommune 

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

og en halvtidsstilling nedlægges. 

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

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

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

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

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

er lukket. 

Med håbet om at I ikke skærer ned på Impuls 

Venlig hilsen 

Niels Chr. Bie 

Havretoften 20 

5700 Svendborg 
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Svendborg d.29.11.21 

Vedr. Høringssvar fra borger på Impuls 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen 
Personalegruppen på Impuls 

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

Impuls kursuscenter og mødested 
Skovbrynet 1C 
5700 Svendborg 
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Oversigt over indkomne høringssvar vedr. 
Social- og Sundhedsudvalgets sparekatalog /  
Budget 2022 – sundhedsområdet (pkt. 28-31) 

Høringsperiode: 19. – 30. november 2021 

Nr. Afsender af høringssvar: Vedr. 
pkt.: 

1 Stokkebækskolens bestyrelse og Stokkebækskolens 
MED-udvalg  

29 

2 Camilla Friis van't Veen 29 

3 Kirsten Clausen, Frank Svendstrup, Gitte Slæbæk 
Nielsen  

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

4 Træningsafdelingen 30 

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

28 

6 Ældresagen Svendborg-Gudme & Egebjerg 5, 8, 9, 
11, 28 

7 Tåsingeskolens skolebestyrelse og MED-udvalg 29 

8 Byhaveskolens skolebestyrelse og MED-udvalg 29 

9 Danske Handicaporganisationer, Svendborg 28 

10 Handicaprådet – tilslutter sig ovenstående 28 

11 Nymarkskolen, bestyrelsen samt MED-udvalg 29 

12 Henriette Franke 29 

13 Svendborg Frivilligråd 28 

14 Øhavets Lærerkreds 29 

15 Issø-skolens 29 

16 Rådet for socialt udsatte borgere 13, 15, 

Svendborg Kommune 
Social og Sundhed 
Svinget 14 
5700  Svendborg 

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

Sagsnr.: 21/25967 
Dok.nr.: 1 

1. december 2021

Spilmo 



Sagsnr.: 20/21147 

28 

17 Vestermarkskolen, MED og skolebestyrelse 29 

18 Samlet notat med høringssvar fra hhv.: 
- Vestre Skoles bestyrelse
- Skårup Skoles bestyrelse og MED-udvalg
- Rantzausmindes Skoles bestyrelse og MED-udvalg
- Sektor-MED i Børn, Unge, Kultur og Fritid

29 



Stokkebækskolen - Storkehavevej 9, 5884 Gudme - 6223 4800 - stokkebaekskolen@svendborg.dk 

Høringssvar fra Stokkebækskolens bestyrelse og Stokkebækskolens MED-udvalg 

25. november 2021

Høringssvar 

Sund sex skolen 

Vi er enormt glade for Sund Sex Skolen, og eleverne er trygge, velorienterede og 
oplyste om følsomme emner, når de har besøgt skolen. Kommunikationen og læringen 
på Sund Sex skolen er meget professionel. 

Vi ønsker at bevare Sund Sex skolen for at fastholde et højt ensartet og specialiseret 
niveau, da kompetencerne hos medarbejderen giver et højt og dannende 
læringsniveau for vores elever. Hvis lærerne skal varetage opgaven, frygter vi, at den 
vil blive uensartet og på lavere fagligt niveau.  

En ekstern underviser medvirker til at gennemføre undervisningen på højt og 
professionelt niveau.  

På vegne af skolebestyrelsen og MED-udvalget på Stokkebækskolen 

Astrid Birkbak, skoleleder 
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Koordinator for Sund Sex Skolens – Sygeplejerske og sexolog (ekstern 
konsulent) – varetager desuden følgende opgaver: 

At holde Sund Sex underviserne opdateret i forhold til nyeste viden om Seksualundervisning i Danmark, 
samt oplære nye undervisere (sundhedsplejersker) på Sund Sex Skolen 

Løbende tage imod henvendelser fra lærere, sundhedsplejersker, pædagoger m.fl. når de støder på 
udfordringer i forhold til børn og unges seksualitet, herunder: 

- Spare med sundhedsplejersker, lærere m.fl. fagpersonale i forhold til hvordan de kan forholde sig
til disse elever, deres udfordringer og omgivelser

- I nogle tilfælde have samtaler med unge LGBT+ personer og/eller deres forældre
- Afholde undervisning og supervision for special og funktionsklasselærere samt personale på

opholdssteder om børn/unge og seksualitet, krop og grænser.
- Holde oplæg for personale i børnehaver og institutioner om små børns naturlige kropslege og

seksualitet, samt supervisere i forhold til dette
- Være med til møder med sundhedsplejersker, lærer, kommunalt ansatte m.fl. om sårbare børn

med udfordringer i forhold til grænser og seksualitet

Lave specielt tilrettet seksualundervisning for specialklasser og funktionsklasser, hvor alle klasserne får 
tilbuddet om undervisning én gang årligt, da de har brug for hyppigere og mere regelmæssig undervisning, 
end de almindelige store skoleklasser. Fx på specialområdet med autismespekterforstyrrelser på Tåsinge 
skolen, for alle de børn og unge på Byhaveskolen, som kan modtage gruppe undervisning og på 
opholdssteder. 

Samarbejde med sundhedsplejersker de steder i forhold til elever, der skal have mere individuel 
undervisning på området. 

Holde oplæg i mødregrupper for sårbare, unge mødre i mødrerådgivningen om samliv og herunder 
præventionsvalg, efter fødsel. 
Holde oplæg for alle nye familier om samliv og præventionsvalg efter fødsel, som et tilbud 2 gange årligt. 

Lave undervisning om specielle emner indenfor seksualitet, krop og køn, ved behov, for lærere, pædagoger 
m.fl fx om LGBT+ området, eller børns seksuelle udvikling, ved behov.

Bidrage med idéer til og udvikle undervisningsmateriale for sundhedsplejerskerne i kommunen, når de skal 
undervise børn i 5.-6.klasse om kop, køn, grænser og seksualitet, samt bidrage med opdateret viden til 
sundhedsplejerskernes arbejde med samliv og præventionsvalg efter fødsel i de nye familier.  

Alle disse opgaver som Sund Sex Skolen varetager nu, bidrager til, at børn og unge i Svendborg kommune – 
også indenfor specialområdet, får mulighed for at vokse op med et sundt forhold til krop, grænser og 
seksualitet og derved også være gode til at passe på sig selv, bruge prævention, holde egne og andres 
grænser, som igen kan have stor betydning for hele trivslen og et sundt ungdoms- kæreste og voksenliv – 
ikke kun i forhold til det seksuelle. 
Arbejdet med de unge mødre kan også bidrage til at de får viden om og diskussion af præventionsformer, 
som igen kan gøre, at de er bedre rustet til kun at få de børn, de ønsker. 
Sund Sex Skolen er desuden et meget billigt tilbud, da vi har meget lavt forbrug af materialer o. lign. (da det 
meste undervisningsmateriale vi bruger, findes gratis på internettet), vi bruger ungdomsskolens lokaler til 
vores undervisning om formiddagen, hvor ungdomsskolen ikke selv har brug for dem, så eneste udgift er 
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faktisk løn.
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Høringssvar vedr. besparelser i Sundhedsafdelingen – Træning: 

Punkt 30: træningscenter: 

Indledning: 
Vi ser rigtig mange positive aspekter ved at samle træningsaktiviteter i et større enhed. Dog vil en besparelse 
af terapeuttimer efter vores bedste overbevisning medføre nedgang i serviceniveau, da der ikke er mulighed 
for at hente så stor en effektivisering i den nuværende organisering. 

Etablering af samlet større træningsfacilitet: 
Det er en rigtig god ide og det giver god mening at samle dele af eksisterende træningscentre til et fælles 
center med en central beliggenhed. 
Den yngre målgruppe som modtager genoptræning vil kunne profitere af et fælles og større center, 
hvorimod vi ser en stor udfordring i at samle gruppen af ældre borgere vi har på genoptræningshold. Det er 
en gruppe, som er syge og svage og derfor har brug for mere verbal og fysisk guidning end f.eks. målgruppen 
af yngre og friske borgere. Derfor vil det ikke være muligt at øge holdkapaciteten overhovedet. Det vil gå ud 
over kvalitetstandard og serviceniveau for denne målgrupper. 

Såfremt det vælges at etablere et fælles træningscenter, er det meget vigtigt med central beliggenhed, idet 
terapeuterne stadig har kontorfællesskab med øvrige sundhedsfaglige grupper fra Social og 
Sundhedsafdelingen på Svinget, ellers vil værdien i tid og transport gå tabt, hvis vi skal køre uden for byen 
for at komme til et træningscenter. 

Størrelsen af et evt. center er væsentlig idet vi allerede på nuværende tidspunkt er begrænsede af 
pladsmangel ift. antallet af genoptræninger vi udfører.  
I dag råder vi over 9 individuelle behandlingsrum på de nævnte 4 matrikler samt 3 mindre sale og 4 
maskinrum.  Vi afholder vi ca. 32 hold som udgør godt 40 timer på ugentlig basis.  
Vi bekymrer os om det antal rum, som er foreslået, vil være tilstrækkelige. Det er set i lyset af, at vi ved en 
sammenlægning af træningscentre vil være mange terapeuter om de samme rum i den samme tid. 
Arbejdsmiljømæssigt ser vi en udfordring i det forslag der er fremstillet, idet vi ser et behov for yderligere 
rum dels til omklædning for borgere og personale, rum med mulighed for journalisering ift. personfølsomme 
oplysninger, frokost faciliteter, blot for at nævne nogle. 
Vi forestiller os at der er behov for 3 træningssale, 1-2 maskinrum (med plads til flere brikse), min. 10 
undersøgelsesrum, omklædnings faciliteter til personale og borgere, 3 mødelokaler dels til undervisning og 
individuelle samtaler, Rum til håndtræning/ køkkentræning, venterum/ reception, personalerum til at 
indtage frokost imellem træning, aflukke eller rum hvor det er muligt at journalisere/ arbejde på bærbar 
computer. Disse tal er sammenholdt med, hvad de har af faciliteter i Odense kommune til kun 24 terapeuter, 
og som de er ved at vokse ud af. Vi er 30 sammenlagt i de 2 teams, der skal benytte træningsfaciliteterne. 

Borgertransport og medarbejdertransport: 
Det er meget relevant at lokationen for det nyetablerede træningscenter er centralt i midtbyen, såfremt der 
påtænkes en besparelse på borgertransport og på terapeuttransport.  
Ikke al aktivitet vil være mulig at samle i et nyetableret træningscenter, idet der stadig vil være behov for 
vurdering og træning i hjemmet, hvor terapeuten skal transportere sig til.  

Som det er i dag, er det nemt at trækker nogle af de geriatriske borgere, der bor på plejecenteret eller i 
nærområdet ind til den træning, der foregår på det lokale center og efterfølgende sluse dem ud til et lokalt 
dagcentertilbud/vedligeholdelsestilbud. Det bliver en forringelse af serviceniveauet, såfremt denne mulighed 
forsvinder fra lokalområdet. 
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Desuden vil det ikke være muligt at minimere kørslen for den geriatriske borger, idet vi stadig vil have behov 
for at tage ud til borgere til hjemmetræning. Det skyldes bl.a. at denne målgruppe udskrives hurtigere efter 
indlæggelse og derfor er så dårlige at de ofte ikke kan transporteres til et center. 

Modsat vil det give god mening for vores yngre målgruppe som modtager genoptræning, med et fælles 
træningscenter, da det vil spare transporttid både for borger og terapeut, såfremt det har en central 
beliggenhed. 

Serviceniveau og terapeuttimer:  
Vi medgiver at der vil være basis for besparelse på medarbejdertimer ved at etablerer et fælles 
træningscenter som angivet, men ikke i det omfang som angivet – altså 37 timer. 
En besparelse af terapeuttimer vil efter vores bedste overbevisning medføre en nedgang i serviceniveau, da 
der ikke er mulighed for at hente så stor en effektivisering i den nuværende organisering. Det skyldes., at det 
har været muligt at tilrettelægge en del af den nuværende træningsindsats på en måde, hvor transport af 
terapeuter til lokale træningscentre er koblet til andre decentrale borgerrettede opgaver i samme 
geografiske område. Decentrale opgaver som også vil skulle varetages i fremtiden. 
Terapeuterne vil stadig skulle køre til borgere på hjemmetræning og til behandling af borgere som modtager 
vederlagsfri fysioterapi, som netop er planlagt til at ligge i de områder/ centrer hvor vi kommer i forvejen og 
som nu tænkes nedlagt. Terapeuterne kan ikke undgå stadig at skulle køre ud til borgerens eget hjem eller 
borgere der bor på plejecenter og bosteder og gæsteboliger m.v.  

Påvirkning af andre områder: 
Det giver god mening, at der bliver frigivet mere plads i dagtimerne på de centrer, som Træningsafdelingen 
ikke længere benytter bl.a. til selvtrænere. Det er dog et problem såfremt træningsafdelingen fortsat skal stå 
for finansieringen af vedligehold af de maskiner, som selvtrænerne benytter og slider hårdt på. Det er 
allerede nu en stor udskrivning årligt til dette område.  Vi mener ikke at Træningsafdelingen skal vedblive at 
finansiere det, hvis vi ikke kommer på centeret.  
Såfremt der øges i antallet af selvtrænere, vil det give en øget udgift til instruktion/ oplæring af selvtrænere i 
terapeuttimer. Det vil også betyde en øget udgift for administration i udlevering af nøglekort og oprettelse af 
borgere til selvtræning. Det bør her revurderes, hvorvidt der bør være en lille egenbetaling for selvtræning, 
som ville kunne dække dette område. Det vil ligeledes være helt rimeligt og en motivationsfaktor for at 
borgere faktisk kommer afsted til træning, hvis de betaler et mindre beløb. 
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Reduktionsforslag – budget 2022 

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

Høringssvar til Socialområdet: 

13. Madservice botilbud

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

14. Madpriser

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

16. Kørselseffektivisering

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

18. Merudgifter

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

19. Fritidstilbud

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

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

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

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

26. Rammebesparelse

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

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

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

Høringssvar til Sundhedsområdet: 

28. §18

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

Pårørenderådet, den 24. november 2021
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Svendborg Kommune 

Direktørområdet Social, Sundhed og Beskæftigelse 

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

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

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

Ældreområdet: 

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen 

På vegne af Koordinationsudvalget i  

Ældresagen Svendborg-Gudme & Egebjerg 

Preben Juhl Rasmussen, formand 

email erpjr@nrdc.dk 

tlf. 2064 8319  
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Høringssvar fra Tåsingeskolens skolebestyrelse og MED-udvalg vedrørende lukning af Sund Sex 
Skolen 

Tåsingeskolen skolebestyrelse og MED-udvalg finder ikke en lukning af Sund Sex Skole som en 
fornuftig og hensigtsmæssig besparelse.  
Tåsingeskolen har gennem en meget lang årrække anvendt tilbuddet, og vores målgruppe af 
elever har enorm stor gavn af netop det tilbud, som Sund Sex Skolen kan tilbyde vores elever, som 
et meget vigtigt supplement/samspil til de læringsforløb der foregår i skolen. 
Sund Sex Skolens tilbud kan bl.a. tilbyde de unge viden og dialog omkring tematikker indenfor de 
unges personlige udvikling, som deres lærere har vanskeligt ved at tilbyde vores unge.  
Til trods for åbenhed og nedbrug af normer er der fortsat brug for at relationen mellem voksen og 
ung i nogle sammenhæng ikke blandes sammen på nogle de meget personlige områder – det kan 
fx være erfaringer omkring brug af sexlegetøj osv.  
Set i relation til eleverne i Centerafdelingen, så er det også vigtigt at forstå, at vores elever har en 
langt mindre social omgangskreds af jævnaldrende i deres fritid og derfor mangler de ofte den 
sparing og udveksling af viden, som andre unge naturligt oplever i deres fritid sammen med deres 
kammerater – så også her spiller Sund Sex Skolen en vigtig rolle.   
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Høringssvar fra Byhaveskolens skolebestyrelse og MED-udvalg vedrørende lukning af Sund Sex 
Skolen 

Byhaveskolens skolebestyrelse og MED-udvalg finder ikke en lukning af Sund Sex Skole som en 
fornuftig og hensigtsmæssig besparelse.  
Byhaveskolen har gennem en meget lang årrække anvendt tilbuddet, og vores målgruppe af elever 
har enorm stor gavn af netop det tilbud som Sund Sex Skolen tilbyder vores elever, der opleves at 
være et meget vigtigt supplement/samspil til de læringsforløb, der foregår i skolen. 
Sund Sex Skolens tilbud kan bl.a. tilbyde de unge viden og dialog omkring tematikker inden for de 
unges personlige udvikling, som deres lærere har vanskeligt ved at tilbyde vores unge.  
Til trods for åbenhed og nedbrug af normer, er der fortsat brug for at relationen mellem voksen og 
ung i nogle sammenhæng ikke blandes sammen på nogle meget personlige områder – det kan fx 
være erfaringer omkring brug af sexlegetøj osv.  
Set i relation til eleverne på Byhaveskolen, så er det også vigtigt at forstå, at vores elever har en 
langt mindre social omgangskreds af jævnaldrende i deres fritid og derfor mangler de ofte den 
sparing og udveksling af viden, som andre unge naturligt oplever i deres fritid sammen med deres 
kammerater – så også her spiller Sund Sex Skolen en vigtig rolle.   
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Danske Handicaporganisationer – Svendborg 
v. formand Christian Ditlev Reventlow, Løgeskov 76, 5771 Stenstrup
Telefon: 2967 5724, E-mail: dh-svendborg@handicap.dk
Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/svendborg

25. nov. 2021

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

Til Handicaprådet, Svendborg kommune 

Høringssvar fra DH-Svendborg vedr. Rammebesparelser til budget 2022 

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

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

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

Børn og ungeudvalget 
Skolerne 

Nr Emne Bemærkning 

1, 2, 3 
og 6 

Nedlæggelse af 
kompetencecenter 

Nedlæggelse af 1 
stilling på PPR 

Reduktion i 
fællestid 

Besparelse på 
boost af 
mangfoldige 
læringsmiljøer 

Fælles bemærkning vedr. punkterne 1, 2, 3 og 6 

DH er bekymret for planerne om nedlæggelse af kompetencecentret og de 
øvrige reduktioner, der alle risikerer at få negativ påvirkning i forhold til de 
svageste børn, herunder børn med særlige behov, autisme, ADHD og 
udviklingsforstyrrelser. 

Personalet på skolerne risikerer at komme i metode-nød, dvs uden faglig 
opbakning i forhold til at kunne varetage inklusionsopgaver af elever med 
særlige behov. Dette vil ydermere kunne betyde senere vanskeligheder, når 
eleverne overgår til mellemtrinnet og udskolingen med risiko for dyrere og mere 
omkostningstunge elevforløb samt negative personlige konsekvenser for den 
enkelte elev, der vil mangle nødvendig støtte til at nå ud over sit 
udviklingspotentiale. 

I forhold til reduktion i fællestid vil det tilsvarende have negativ effekt på de 
svageste unge, der risikerer at opleve manglende støtte i dagligdagen. 
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For så vidt angår forslag 4-5 samt 7-16 har DH ingen bemærkninger, da punkterne anses for uden for DH´s 
område. 

Familie, Børn og Unge 

Nr Emne Bemærkning 

17 Rationalisering 
af §11-indsatser. 

Anbefales af DH 

18 Effektivisering 
af samlet 
administration 

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

19 Omlægning af 
STU-området 

Anbefales af DH 

20 Reducering af 
eksterne 
indsatser 

Ingen bemærkning 

Social og sundhedsudvalget 

Ældreområdet 

Nr Emne Bemærkning 

6 Sygepleje-  
klinikker 

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

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

Nr Emne Bemærkning 

15 Udsattesyge-  
plejerske 

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

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

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

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

23 Styrkelse af 
indsats 

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

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

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

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

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

Sundhedsområdet 

Nr Emne Bemærkning 

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

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

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

Med venlig hilsen 

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

30. november 2021

Høring vedrørende besparelser Budget 2022 

Handicaprådet kan tilslutte sig høringssvaret fremsendt fra DH Svendborg. 

Venlig hilsen 

Handicaprådet

Sagsid: 17/8957 

Handicaprådet 
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Høringssvar til Social og Sundhedsudvalget 

MED-udvalg, skolebestyrelse og ledelse på Nymarkskolen fremsender hermed høringssvar vedr. den 
foreslåede besparelse af Sundsex-skolen.  
Det er vores opfattelse, at det vil være særdeles uhensigtsmæssigt at nedlægge dette velfungerende tilbud. 
Svendborg Kommunes unge får rigtig meget for et beløb, der er meget begrænset set i den store 
sammenhæng.  
Sund-sex-skolen løfter kvaliteten, hvormed denne obligatoriske opgave løses i vores kommune.  
Det er en meget dårlig prioritering at fjerne ekspertviden og høj professionalisme i forhold til en vigtig 
dannelsesopgave. Vi ser et stort behov for at vægte opgaven i en tid med fokus på unges udvikling af 
bevidsthed om egne grænser, samt kønsidentitet, kendskab til ny samtykkelovgivning m.v. 

Venlig hilsen 

Jannie Hansen  Gitte Storm Henriksen Birgit Villebro 
formand for skolebestyrelsen næstformand i MED skoleleder 
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Høringssvar til ”sundhedsområde”, forslag 29 ang. Sund Sex Skolen: 

Som fagperson (forebyggende medarbejder) og som mor til 3 børn vil jeg gerne give et par betragtninger ift 
forslag om at nedlægge Sund Sex skolen. 

Hvis undervisningen skal varetages lokalt af sundhedsplejerske/lærer vil det som der står: ikke fortsætte på 
samme høje faglige niveau. 
Der er altid en fare for at vigtig viden går tabt, når varetagelsen går fra specialiserede personer til 
generalister, der har et andet fokus (egne undervisningsfag). 

I en læreplan, der i forvejen er godt presset, kunne det nemt også være et emne, der blev nedprioriteret. 

Jeg har selv på et tidspunkt varetaget forebyggelse af rygestart til alle kommunens 7. klasser.  

Det var lærernes udsagn at jeg fik helt andre ting at vide, end den viden, lærerne havde ift elevernes 
adfærd. Det havde således en vigtigt betydning at jeg var en ekstern person, der ikke kendte til deres 
indbyrdes roller og forhistorier. Den ”nye” viden oplevede både elever og lærere berigende og nyttig. 

Jeg kunne således være bange for at der går en mulighed tabt for at udfolde denne side af deres liv – 
hvilket er ærgerligt, da jeg tænker at det er i alles interesse at børnene får mulighed for at vokse op med et 
sundt forhold til krop, grænser og seksualitet og derved også være gode til at passe på sig selv og holde 
egne og andres grænser, som igen kan have stor betydning for hele trivslen - ikke alene er i forhold til det 
seksuelle. 

På vegne af mig selv: 

Henriette Franke 

d. 29.11.21.
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Svendborg Kommune 
Social- og Sundhedsudvalget 

Den 30. november 2022 

Høring vedr. sparekatalog for 2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område 

Høringssvaret vedrører Sundhedsområdet, spareforslag 28: § 18. 

Svendborg Frivilligråd takker for at kunne indgive høringssvar vedr. sparekataloget for budget 2022-25. 

Vi har følgende bemærkninger vedr. reduktionsforslag nr. 28: 

Reduktionsforslaget forringer foreningernes indsats 
Reduktionsforslaget indebærer en besparelse på kr. 300.000 af puljen til de frivillige, sociale 
foreninger på kr. 1,4 mio. I Svendborg Kommunes frivilligpolitik findes formuleringen:  

Frivillige besidder kvalifikationer og kompetencer, som komplementerer 
kommunens tilbud. Den frivillige indsats beriger modtageren med en relation af 
en anderledes kvalitet end den professionelle kommunale indsats.  

Jf. Svendborg kommunes frivilligpolitik udgør det frivillige sociale arbejde en væsentlig del af den 
samlede sociale indsats i kommunen. Idet frivillige initiativer vokser ud fra behov, vil generelle 
nedskæringer, som rammer sårbare og udsatte borgere, øge behovet for frivillige, sociale initiativer. 
Det er både vigtigt og nødvendigt, at der er midler til at også nye frivillige initiativer prioriteres. 
Men reduktionsforslaget reduceres den frivillige del af samspillet med over 20%. 
Reduktionsforslaget vil meget mærkbart forringe foreningernes mulighed for at fortsætte deres 
indsats. 

Små aktiviteter ophører 
Frivilligrådet har gennem årene fastholdt den holdning, at det med §18-tilskud er vigtigt – også – at 
være opmærksomme på de små og mindre foreninger, som er værdifulde for det frivillige arbejde, 
men som samtidig er mere sårbare end større og solidt funderede foreninger. Små aktiviteter, som 
skaber sammenhæng i foreningerne, vil let kunne ophøre. 

Mindre indsats – mindre anerkendelse – mindre kreativitet - mindre nyskabelse  
Tilskud til foreningerne iht. § 18 er først og fremmest et bidrag til, at medlemmerne af de frivillige 
foreninger kan yde en indsats overfor kommunens udsatte, handicappede, ældre og ensomme 
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borgere, uden at de selv pådrager sig større personlige udgifter. Men det er samtidig en anerkendelse 
af, at deres indsats har betydning og er værdsat. Kommunens frivilligpolitik fastslår netop, at  

Det frivillige arbejde fortjener stor anerkendelse og er en måde at opretholde vores 
velfærdssamfund på. 

En reduktion af tilskuddet vil derfor blive betragtet som udtryk for en mindre værdsættelse. Man 
risikerer, at ildsjælene, som er af afgørende betydning for det frivillige arbejde, mister gnisten.  
Mindre tilskud/mindre anerkendelse vil fremadrettet bidrage til, at nye, kreative initiativer med mindre 
sandsynlighed vil blive etableret. 

Nedskæring i corona-tiden starter ond spiral 
Vi har alle i mere end et år været præget af coronaepidemien. Meget tyder på, at vi går en periode i 
møde, som bliver lige så utryg som sidste vinter, især for de socialt udsatte og sårbare borgere, for 
hvem de frivilliges indsats har særlig stor betydning.  
Men epidemien præger også de frivillige i foreningerne, som for en dels vedkommende havde 
vanskeligt ved at opretholde deres aktiviteter. Nogle gav op, og ikke alle er tilbage på deres tidligere 
aktivitetsniveau. Det samme kan ske den kommende vinter, og problemerne forstærkes, hvis den 
økonomiske støtte og anerkendelse formindskes.   
I værste fald udvikles en ”ond spiral”, som over længere tid vil forringe det frivillige, sociale arbejde.   

Sammenfattende er det vores opfattelse, at besparelser på §18 - tilskud til foreningerne vil ramme 
borgere med færrest ressourcer hårdest og forringe velfærden i samfundet.  

Med venlig hilsen 
På Svendborg Frivilligråds vegne 
Svend Erik Hansen
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Svendborg Kommune   
Byrådet Høring af spareforslag budget 2022 

Høringssvar Social og Sundhedsudvalget 

29. Sund Sex Skolen

Det vil være særdeles uhensigtsmæssigt at nedlægge et meget velfungerende tilbud, hvor 
vores unge mennesker i kommunen får en vigtig viden og en guidning af eksperter på 
området.  
Sund-sex-skolen løfter og sikre kvaliteten på et område hvor kompleksiteten er stor. 
Særligt i en tid, hvor der er fokus på unges udvikling af bevidsthed om egne grænser, 
samt kønsidentitet mm.  
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Svendborg Kommune - Byrådet 

Høring af spareforslag budget 2022 

Høringssvar sendes senest d. 30. november 2021 til: www.sundhed.svendborg.dk mrk. Høringssvar 
budget 2022 

Høringssvar afgivet af 

Bestyrelse og MED på Issø-skolen MED X 

Bestyrelse X 

Andet 

Evt. generelle bemærkninger 

Hermed afgives fælles svar fra Issø-skolens bestyrelse og MED. 

SPAREFORSLAG 

Konkrete bemærkninger til de enkelte spareforslag   (udfyldes efter behov) 

Sundsexskolen 

Nedlæggelse af Sundsexskolen vil betyde en væsentlig forringelse af elevernes læring ifm. deres og 
andres seksualitet. 
Der en stor værdi i, at eleverne ikke kender underviserne på Sundsexskolen og derfor også er mere 
spørgelystne. Ligeså medbringer underviserne på Sundsexskolen specialviden, som er svær at matche. 
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Til Social- og sundhedsudvalget 30/11-21 

Høringssvar sparekatalog for 2022-2025 

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

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

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

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

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

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

Venlig hilsen 

Annette Blynel 
Formand for Rådet for Socialt udsatte borgere
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Høringssvar vedr. Sund Sex Skolen 30.11.2021 

Vestermarkskolens skolebestyrelse og MED-udvalg 

På Vestermarkskolen benytter vi os i høj grad af de faglige kompetencer, der er tilstede i SSS. Vi har været 

glade for samarbejdet og vil påpege nødvendigheden af, at disse kompetencer er tilstede for vejledning, 

sparring med de fagprofessionelle og indsatser i forhold til de ældste elever i Svendborg Kommune i en 

eller anden form.  

På vegne af MED og skolebestyrelse 

Merete Storgaard 

Skoleleder 
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Notat til Social- og Sundhedsudvalget vedr. besparelsesforslag 
budget 2022 – Sund Sex Skolen pkt. 29 høringssvar fra 

Vestre Skole bestyrelsen 

Fra Vestre Skoles (0.-6. kl.) synspunkt har besparelsen ikke direkte 
betydning for vores elever, men vi synes det er uhensigtsmæssigt set 
i større perspektiv ift. de unges viden om krop, køn og seksualitet. 

Skårup Skole bestyrelse og MED-udvalg 

Punkt 29 indenfor sundhedsområdet. ”Sund Sex Skolen”. 
Vi vil stærkt anbefale, at dette initiativ fastholdes, da det er et område, 
der fortsat bør have bevågenhed. Skønt det er et felt de fleste voksne 
kender til, er det vanskeligt for mange at løfte undervisningsopgaven 
vedrørende dette på en kvalificeret og tryghedsskabende måde. 
Vi bakker derfor af hele hjertet op om sund sex. 

Rantzausminde Skoles bestyrelse og MED-udvalg 

Vi er særdeles betænkelig ved forslaget om at nedlægge ” Sund sex 
skolen”. Med et dybt kendskab til virkeligheden i skolen kan vi 
allerede nu konkludere, at konsekvensen bliver både tab af kvalitet i 
opgaveløsning og ekstra udgifter til udvikling af kompetencer, der kan 
løse opgaven på skolerne. Vi undrer os over, at forslaget er bragt i 
spil da det næppe i et holistisk kommunalt perspektiv bidrager at flytte 
opgaven fra et direktørområde til et andet. Opgaven med 
seksualundervisning er bundet i Lov om Folkeskole og skal derfor 
løses. 

Sektor MED Børn, Unge, Kultur og Fritid 

Vi ser en øget risiko for at ensartetheden og kvaliteten i 
undervisningstilbuddet forringes væsentligt ved at pålægge den 
enkelte lærer på skolen at undervise vores unge mennesker i emnet.  

Børn, Unge, Kultur og Fritid 
Centrumpladsen 7, 1. sal th. 
5700 Svendborg 

29. november 2021
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Til Social og Sundhedsudvalget fra medarbejderrepræsentanterne i S-MED Social, Sundhed og 
Beskæftigelse. 

 

Medarbejderrepræsentanterne har følgende kommentarer til reduktionsforslagene for budget 
2022 – 2025. 

Vi forholder os til at det er en politisk pålagt opgave i forhold til at begrænse en overskridelse af 
servicerammen. Der har været en stram tidsplan i forhold til udarbejdelse af reduktionsforslag.  
Det har resulteret i en meget kort høringsperiode som har gjort det vanskeligt for os med 
mulighed for drøftelse med øvrige medarbejdere og kolleger i ordentlighed. 

Vi ser med bekymring på at flere forslag er effektiviseringsforslag uden konkret beregning eller 
viden om det er muligt at opnå og ligeledes, at der er valgt model med rammebesparelser.  

Social, ældre og sundhedsområdet er områder der i stigende grad bliver udfordret demografisk. 
Og det er områder hvor der i den grad er behov for at arbejdspladserne er i stand til at kunne  
fastholde og rekruttere.  

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 besparelser som kan sikre et fortsat godt arbejdsmiljø og således vi fortsat 
har mulighed for at yde gode forebyggende indsatser og på bedste vis sikre en god livskvalitet for 
borgerne. 

 

 

På vegne af medarbejderne i S-MED 

Næstformand  

Annemarie Kanstrup 
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