
Nr. Afsender:

HØRINGSSVAR INDKOMMET EN UGE EFTER FRISTEN:

Lars Kristensen, Formand LAP Syddanmark

2 Steven Legene

3 L-MED botilbud Ryttervej

4 Brugere Impuls

5 Uffe Christensen

6 Beboerne på Skovsbovej

7 Eva Joanna Brande

8 Personalegruppen, Impuls

9 SAND Sydfyn

10 SAND Sydfyn – vedr. hjemløse

11 Ungeafdelingen, sekretærfunktionen

12 Sygeplejerskerne, Hjemmepleje Vest

13 OmrådeMED i Socialafdelingen Botilbud

14 Handicaprådet

15 Tillidsrepræsentanter i Socialafdelingen område bo og dag

16 Sundheds- og Servicesektoren FOA Sydfyn

17 ULF-lokal-kreds (udviklingshæmmedes landsforbund)

18 L-MED, Vejledning og Støtte, Dagtilbud

19 Michelle (ungeafdelingen)

20 Borgergruppe der modtager § 85 -99

21 Hhv. Mia og Andrea

22 Personalet, Ungeafdelingen Behandlingscentret

23 Personalet, Forsorgscenter Sydfyn

24 Per Christensen

25 Forældre og pårørende til beboerne på Solskikkevej

26 Det ernæringsfaglige personale på Ryttervej
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27 O-MED, Dagtilbud

28 Bestyrelsen, Bedre Psykiatri, Afdeling Sydfyn

29 Dialogforum Socialpsykiatri

30 Handicapområdets Pårørenderåd

31 Samarbejdsudvalget, Impuls

32 Rådet for Socialt Udsatte Borgere

33 Medarbejderrepræsentanterne i O-MED, Myndighed

34 Medarbejderrepræsentanterne i A-MED

35 Høringssvar fra LEV, Dansk Handicap Forbund og Muskelsvindfonden

36 Personalet på Værestedet Stenbruddet

37 Dialogmøde for borgere, der modtager handicaprettet støtte 

38 Line og Mette Andreasen

39 Brugerne på Café Møllen

40 Behandlingscenter Svendborg, personalet

41 Behandlingscenter Svendborg, Brugerrådet

42
Domea, Projektchef Mette Østerberg for den Boligsociale Helhedsplan (boligområderne: Skovparken, 

Elmevænget, Bispeløkken/Priorvej, Sanddalsparken, Munkevænget, Jægerparken, Hjerteparken

43 Personalet Café Aroma

44 Adm.teamet i Socialafdelingen Botilbud, Vestereng

45 Ryttervej, Pårørenderådet

46 Vestereng, Pårørende Inge Hansen

47 Vestereng, Pårørenderåd

48 Vesterengs MED-udvalg

49 Sydbo’s Lokale MED

50 Birgitte Wend Hansen

51 Brugerne på Hjørnet



52 Personalet På Hjørnet

53 L-MED Grønnemoseværkstederne

54 SAND – De hjemløses landsorganisation

55 Berit Garmo vedr. Støttecenter Fruerlunden

56 Udsatte og misbrugsbostøtterne - §85 herunder ICM metoden

57 Bruger af ICM-indsatsen (Rasmus Thun Madsen)

58 Grønnemoseværkstedernes Medarbejderråd(brugerråd) – udarbejdet af Talsmandsgruppen

59 Pårørende Gitte Nielsen

60 MED-udvalget Botilbuddet Skovsbovej

61 Pårørende Kirsten Clausen

62 Personalet i Alkoholbehandlingen Svendborg

63
Team Øst Handicap, Støttecentre Gl. Skårupvej, Lyøvej, Solsikkevej, Storkehavevej og 
botilbud Søndergade

64
ERFA-gruppen af ernæringsfaglig personale i køkkenerne på Sydbo, Vestereng, Skovsbovej 
og Ryttervej

Pia t. Hansen og Nis Michael Mikkelsen

Psykiatriske SKPer §99 Afdeling for vejledning og støtte

66 Samrådet, Grønnemoseværkstederne

67 Bostøtte, Skovbrynet (Tina Rasmussen pva. Borgerne)

68 Staben, Socialafdelingen

69 LMU, Socialafdelingen Botilbud, Team Vest, Botilbuddet Søndergade

65



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af

Lars Kristensen, Formand LAP Syddanmark

Evt. generelle bemærkninger

Høringssvar omkring Svendborg Kommunes spareforslag i socialpsykiatrien (dagområdet).

Svendborg Kommunes Værdigrundlag: (uddrag)

 Helhed i opgaveløsningen
 Borgeren i centrum
 Læring og udvikling
 Trivsel

Derudover er vores gennemgående værdier

 Meningsfuldhed
 Anerkendelse
 Åbenhed
 Troværdighed

Vi bestræber os på at udvise åbenhed og troværdighed i vores samarbejde både internt og 
eksternt. 

LAP tilslutter sig til fulde Svendborg Kommunes værdigrundlag og ønsker at der til stadighed 
arbejdes ud fra dette i alle kommunens udførerled. Det er vigtigt at medarbejdere altid føler sig 
mere forpligtet heraf end af detailprocedurer. 

Herved prioriteres medmenneskelighed og etik i endnu højere grad således at kommunens 
systemer ikke også prikker til mennesker der er udfordret i en grad at de er eller bliver syge. 

Det er derfor med en vis forundring at erfare at Svendborg Kommune igen vælger at udmønte 
besparelser hos i forvejen stærkt beskårede områder. Måske er det på tide at revidere kommunens 
eget værdisæt?
Det opleves efterhånden som kutyme at kommunen udmelder omfattende besparelser, der er med 
til at forringe den trygge base for både brugere af psykosociale tilbud, og for medarbejdere. Når 
besparelser trækkes tilbage efter omfattende en fyringsrunde som set sidste år, har kommunen 
selv forringet og fordyret sin indsats. Dette bør stoppes. 
Recovery og vækst hænger hos borgerne nøje sammen med faglig vækst og psykisk godt 
arbejdsmiljø hos fagpersonalet. Langsigtet politik, idealer og visioner bør altid styre en forvaltning i 
vækst.
Der bør kunne regnes på de økonomiske langtidskonsekvenser ved yderligere nedskæringer på de 
eksisterende støttetilbud.

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk
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Besparelserne går ud over stærkt udsatte og sårbare borgere. 
Ca. 50% har dobbeltdiagnoser (psykiatrisk diagnose og misbrug), hvilket ofte fører til yderligere 
forværring af tilstanden, med depressioner, øget marginalisering, PTSD, øget misbrug, 
klientgørelse med individuel støtte og måske tidlig pensionering til følge. De pårørende bliver også 
syge. Disse borgeres vilkår forringes drastisk ved at fjerne eller reducere deres kendte og trygge 
tilbud.
Det kan medføre øget isolation og ensomhed, der er de psykisk sårbares værste fjende. 
Kvalificeret hjælp i livskriser kan mindske risikoen for at blive del af en omfattende hjælpeindsats.
I de nuværende visiterede mødesteder (væresteder, cafeer, klubber mm) ses en vis fastlåsthed i 
egne systemer, så udvikling kan hæmmes. ”Det har vi altid gjort – vi plejer…” Det er meget svært 
at ændre en gennemprøvet og rutinepræget kultur.
Humanistisk vækst gennem kreativitet, (kram og kontakt koster ikke) menneskesyn, og reel 
anerkendelse på kommunens mødesteder er et must. Dvs. en omorganisering med fokus på 
kreativ udnyttelse af eksisterende ressourcer (brugernes og medarbejdernes), hvor medarbejdere 
med levede erfaringer (peers) i langt højere grad inddrages. Der er valid viden fra forskellige 
undersøgelser om at ansættelse af peers, har en stærk indvirkning på recoveryprocessen hos 
udsatte borgere. Derved mindskes behovet for langvarige, dyre og, for borgeren, opslidende 
ressourceforløb. 
Mennesket bag diagnosen bør fortsat have gode kår til at udvikle sit fulde potentiale. Det kræver 
stor grad af integritet, faglighed og medmenneskelig varme hos medarbejderne.  Dvs. at det er 
meget vigtigt at indrette tilbuddene så både nuværende og nye borgere (brugere) føler sig mødt, 
anerkendt og velkomne. Relationsuddannede og peers er væsentlige medspillere, hvor håb skal 
være en del af hjælpeindsatsen bl.a. via ligefrem kommunikation og tilgængelig og forståelig kultur.

Peers fungerer som synlige og forstående rollemodeller, der giver håb og viser vejen i et aktivt 
recoverymiljø. Det er ofte veluddannede personer, der har fået skrammer på sjælen gennem livet. 

For tiden er der fokus på frivillighed. Det er væsentligt at påpege, at frivillige IKKE kan stå i stedet 
for veluddannede og kvalificerede medarbejdere. Men samtidig er det positivt, at frivillige, der har 
den fornødne viden og gerne levede erfaringer, kan bidrage og være et rigtig godt supplement i de 
bestående tilbud. Frivilligt arbejde kan være en løftestang til et lønnet arbejde.

Det er vigtigt at muligheden for koordineret indsats reelt er en mulighed. Det hele menneske bør 
altid være centrum for ethvert støttende tiltag.  

Et udbygget samarbejde mellem kommune og region, egen læge og hjemmeplejen i Svendborg vil 
have en stærk indvirkning på recoveryprocessen hos udsatte borgere, og derved mindske behovet 
for langvarige, dyre og - for borgeren - opslidende ressourceforløb. Det handler om at folk i svære 
kriser ikke sander til i håbløse systemer.  Er det ikke nu, der skal ses på de mange og unødvendige 
processer og arbejdsgange, der er omkring de enkelte borgere?

At skære i de administrative timer er problematisk, da en reduceret sagsbehandlingstid vil medføre 
risiko for forkerte tilbud til borgeren, med øget risiko for yderligere forværring af tilstand og 
udvikling. En omorganisering af den administrative del af arbejdet er derimod meget ønskværdig. 
Det er således formålstjenligt at Svendborg Kommune ud fra såvel en menneskelig som en 
økonomisk vurdering revurderer de opstillede spareforslag på det socialpsykiatriske dagområde. 

Det er således formålstjenligt at Svendborg Kommune revurderer de opstillede spareforslag på 
dagområdet, og foretager de nødvendige konsekvensberegninger i forhold til cost benefit.
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kriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager
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23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år



From:                                 Lene Mortensen
Sent:                                  2 May 2018 12:41:11 +0200
To:                                      Lene Mortensen
Subject:                             VS: Høringssvar vedr sociale forhold, gadesygeplejerske væresteder mm.

 
Fra: Jens Otto Kromann 
Sendt: 2. maj 2018 12:35
Til: Lene Mortensen <lene.mortensen@svendborg.dk>
Cc: John Jensen <john.jensen@svendborg.dk>; Tove Abrahamsen <tove.abrahamsen@svendborg.dk>
Emne: VS: Høringssvar vedr sociale forhold, gadesygeplejerske væresteder mm.
 
Fra: Erik Meldgård Bendorf 
Sendt: 2. maj 2018 09:55
Til: steven legene <sjlegene@yahoo.dk>
Cc: Jens Otto Kromann <jens.otto.kromann@svendborg.dk>
Emne: SV: Høringssvar vedr sociale forhold, gadesygeplejerske væresteder mm.
  
Fra: steven legene [mailto:sjlegene@yahoo.dk] 
Sendt: 29. april 2018 22:10
Til: Erik Meldgård Bendorf <erik.meldgaard.bendorf@svendborg.dk>
Emne: Høringssvar vedr sociale forhold, gadesygeplejerske væresteder mm.
 

Undertegnede ønsker at følgende bemærkninger bragt i Fyns amts avis bringes som høringssvar 
vedr besparelseskatalog for gadesygeplejrske, værkstedets åbningstider mm. 
 
Debat: Besparelser, kan man fjerne de fattigste ved at fratage dem deres daglige hjælp?

26. april 2018 kl. 12:04

Af: Steven Legene, Hønsehavevej 25, Stenstrup

Læserbrev: Dagens byrådsmøde var det sædvanlige mundhuggeri og pisse territorier af. Jeg er så 
træt af den form for demokrati, hvor krejlermentaliteten er i højsædet og man kun siger noget, enten 
for at svine de andre til eller fordi man selv elsker at sige noget. Men alle ved man ikke kommer 

mailto:sjlegene@yahoo.dk
mailto:jens.otto.kromann@svendborg.dk
mailto:sjlegene@yahoo.dk
mailto:erik.meldgaard.bendorf@svendborg.dk
mailto:?subject=Debat:%20Besparelser,%20kan%20man%20fjerne%20de%20fattigste%20ved%20at%20fratage%20dem%20deres%20daglige%20hj%C3%A6lp?&body=%0D%0A%0D%0Ahttps://www.fyens.dk/debatfaa/Debat-Besparelser-kan-man-fjerne-de-fattigste-ved-at-fratage-dem-deres-daglige-hjaelp/artikel/3250755
https://www.fyens.dk/modules/fyens/share/linkedin?id=3250755
https://www.fyens.dk/modules/fyens/share/twitter?id=3250755


videre. Og alle ved det går ud over nogle, som jeg tænker er de svageste, dem som ingen stemme 
har. Glemt er, at man bevilgede 22 millioner til 1200 meter vej til tankefuld, glemt er, at man giver 
tilskud til Landsstævne 2021.

Jeg spiste morgenmad på værestedet Stenpladsen i dag sammen med nogle brugere, 
socialrådgiveren og gadesygeplejersken. Jeg kan love jer for, at alle økonomiske argumenter bliver 
gransket nøje af brugerne, som i flere uger har været i alarmberedskab over, at de daglige funktioner 
ser ud til at kunne beskæres. Disse mennesker bruger mere tid på at bekymre sig om omsorgsdelen i 
budget 2019 end et menig byrådsmedlem kerer sig om de kedelige tal.

Fordi disse brugere kan regne ud, at de besparelser vil koste et andet sted, på sygehuskontoen, 
indlæggelser på psyk og akutte tilfælde, som bare skal tages fra en anden kasse end den kommunale 
velfærdspulje. Jeg er sammen med dem ved at brække mig over, at et administrativt spareforslag 
kaster disse mennesker ud i en tro på, at samfundet helst vil undvære dem, så der kan spares endnu 
mere.

Jeg fatter ikke, at flertallet i byrådet ikke fatter dette.

Vi snakker ikke om gadelygter på Thurø, skoler i Hesselager, sponsorater til Rabbits og GOG, vi 
snakker mennesker, der er på bunden. På bunden af ingenting, på bunden af noget man har besparet 
gennem mange byrådsperioder.

Jeg ville have stillet spørgsmål til dette i byrådssalen, i dag. Men jeg opgav faktisk på forhånd, da 
jeg ved det rager flertallet en disse, og endda, at nogle af flertallet ser det som en fordel at stresse 
brugergruppen, så man måske kommer af med nogle af dem, enten ved de flytter til månen, eller at 
de simpelthen ikke overlever det liv på gaden som kommunen påstår de ikke længere har råd til at 
understøtte i form af de tilbud man nu lægger op til at spare på.

Man behøver ikke at tænke partipolitisk, overfor disse mennesker. De kan sagtens tænke selv, og 
som sagt, så stresser besparelsesforslagene dem ganske ubønhørligt unødvendigt.

Vi kan ikke være det bekendt som velfærdssamfund. Vi skylder de svageste i samfundet, dem som 
er endt på bunden, at dem som har deres på det tørre, og som kan bidrage med mere, også gør det.

Den såkaldte solidariske løsning, som blev nævnt flere gange under debatten.

Det er ganske forfærdeligt at være vidne til som eks. byrådsmedlem.

 

Mvh Steven J. Legene

 

Sendt fra min iPad



 
Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget 
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019 

 
Høringsperiode: 11.-30. april 2018 
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til: 
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019” 
 

Høringssvar afgivet af 
Medarbejderrepræsentanter i LokalMED Botilbud Ryttervej, Socialafdelingen 

 

Evt. generelle bemærkninger 
Generelt set er vi bekymret for de omfattende besparelsesforslag på det sociale 
område.  

 

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET 
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov) 

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen 
  

2. Reduktion på administrationen 
 

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud 
Med et forslag om at reducere det samlede omfang af administrative timer i 
Socialafdelingen Botilbud med 37 timer ugentligt, vil det ikke være muligt at leve op 
til de anbefalinger, revisionsprojektet i 2014 pegede på for at sikre beboernes 
økonomi efter givne lovgivninger. Det betyder i praksis, at vi ikke kan overholde de 
udstukne procedurer for at undgå svind og fejl. 
 
Reduktion i det administrative personale vil få stor betydning for både pædagogisk 
personale og ledelsen. Opgaverne skal stadig løses, og andre vil være nødt til at 
varetage dem. I forhold til pædagogisk personale er det en dyr løsning og ikke 
nødvendigvis en faglig god løsning, hvor man udnytter medarbejdernes 
kompetencer optimalt.  
I forhold til ledere, er det uhensigtsmæssigt at prioritere at bruge de sparsomme 
lederressourcer, vi har, på administrative opgaver. Ledere med mere end 100 
medarbejdere, for Ryttervejs vedkommende, 62 fastansatte og 42 vikarer og 
ledsagere, skal ikke bruge flere timer på administrative opgaver, end de allerede 
gør. De skal prioritere ledelse, dvs. faglig ledelse og sparring, personaleledelse og 
strategisk ledelse. God administrativ support er en forudsætning for de store 
ledelsesområder, vi har i dag. 
 
Vi er ikke enig i, at forslaget ikke ”umiddelbart har borgernært påvirkning af 
serviceniveau”. På Ryttervej forestår den administrative medarbejder varetagelse 
af/støtte til beboerøkonomi. Beboerne har brug for totalt støtte til økonomi. De har 
ikke udviklings-/læringsmuligheder ift. varetagelse af økonomi, og vi betragter det 
derfor ikke som en opgave for pædagogisk personale. Det giver bedre kvalitet, 
kompetenceudnyttelse og effektivitet, at en administrativ medarbejder varetager 
disse opgaver.  
Med færre administrative timer vil det betyde mindre støtte til økonomi. Konkret vil 
vi ikke kunne være ”bank” for beboerne. I dag kan de have et ”depot” af 
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lommepenge i pengeskab (med alarm) på kontoret. Uden denne funktion vil 
beboeren selv skulle opbevare sine penge med risiko for svind, tab og 
udnyttelse/snyd beboerne imellem. Hvis de ikke selv kan opbevare større 
pengebeløb, fx over 200 kr., vil de være væsentlig begrænset i deres råderum. 
Aktiviteter og indkøb vil skulle planlægges, da beboerne ikke kan gå i banken uden 
personalestøtte/ledsagelse. 

 
4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen 

 
5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 

serviceloven 
 

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning 
 

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud 
 

8. Samdrift af støttecentre 
 

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud 
Vi støtter forslaget. 
 

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud 
Vi anbefaler at beholde køkkener på botilbud, og hæver brugerbetalingen i form 
af forarbejdningstillæg. 
Køkkenet på Ryttervej er åben for beboeres tilstedeværelse og deltagelse. 
Mange beboere har deres daglige gang i køkkenet. Køkkenpersonalets 
pædagogiske tilgang og kendskab til målgruppen udgør en betydningsfuld 
relation i hverdagen.  
Beboerne involveres både i praktiske opgaver og i menuplanlægningen. 
Ligesom de kommer med ønsker og feedback til menuen.  
For flere af de mest handicappede (som er blinde, døvblinde, svagtseende osv.) 
arbejder vi med miljøskift og sansestimulering i køkkenet. Dufte, smagsprøver 
og lyde fra produktionen og livet i køkkenet er værdifulde oplevelser. 
 
Vores køkkenpersonale deltager i det pædagogiske arbejde i caféen og omkring 
måltidet. 
Mad fra andre produktionssteder vil også skulle forberedes, anrettes, ryddes 
op, vaskes op osv. - Opgaver, der forsat skal afsættes ressourcer til. Skal 
denne opgave løses af pædagogisk personale, vil det få betydning for kvaliteten 
af øvrige pædagogiske opgaver. 
 
Maden har stor betydning for beboerne i hverdagen. De nyder at følge maden 
fra jord til bord. Iagttage og deltage i tilblivelsen af måltidet. Det er til stor 
glæde at se sit eget navn på madplanen, fordi man har valgt dagens menu. 
Den aktivitet, der er i køkkenet, er en væsentlig del af tilbuddet på Ryttervej. 
Beboerne oplever, at det er deres køkken. At de har indflydelse på 
kostfremstillingen. Det skaber sammenhæng i beboerens hverdag. 
 
Fra undersøgelser (på ældreområdet) ved vi, at borgere, der oplever, at maden 
fremstilles – duft, stemning, smagsoplevelser, har bedre appetit. Det har særlig 
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betydning for de borgere, der er småt spisende. Samme effekt kan opnås ved 
borgere, der er udfordret på for stort kalorieindtag. Her har det en større 
effekt, når vejledningen kommer fra en ernæringsassistent, end når den 
kommer fra pædagogisk personale. 
Hvis borgernes ikke får den nødvendige støtte, kan det medføre dårligere 
ernæringstilstand, som vil få helbredsmæssige konsekvenser. 
 
Beboere på de længerevarende botilbud har det som særlig præmis, at det er 
et livslangt forløb. Ønsker vi, at denne målgruppe skal leve af vakuum-pakket 
mad hele livet? 
 

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet 
 

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud 
 

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud 
Dette forslag er meget omfattende og vil have stor betydning for vores løsning af 
kerneopgaven.  
Beboerne på Ryttervej (og Vestereng, Sydbo og Skovsbovej 111) har et 
omfattende behov for pædagogisk støtte. Uanset om det er hverdag eller 
weekend. 
 
Vi har i forvejen ikke mange aktiviteter i weekenden, men tager os af de basale 
behov. Det pædagogiske arbejde i weekender består primært i støtte til at begå 
sig i sociale sammenhænge (på Ryttervej), at håndtere konflikter og støtte i 
akut opståede situationer. Opgaver, der er vanskelige at skære væk. Får 
beboerne ikke den nødvendige støtte, vil der være væsentlig risiko for 
konflikter og udad reagerende adfærd, hvilket vil øge risikoen for arbejdsskader 
og politianmeldelser. 
 
Åbenlyse konsekvenser ved reduceret pædagogisk støtte i weekenden og på 
helligdage vil være ingen ledsagelse til aktiviteter og arrangementer fx 
handicapdiskotek, julefrokoster, festivals osv. 
Støtte til besøg hos og af pårørende og netværk vil ikke være muligt, ligesom 
møder med pårørende må begrænses. Borgere med omfattende 
funktionsnedsættelser er afhængige af et godt samarbejde mellem pårørende (i 
de fleste tilfælde forældre) og bostedet. 
 
Det vil ikke være muligt at opnå den foreslåede besparelsesramme uden, at det 
får betydning for basale behov. For at kunne levere den nødvendige pleje og 
omsorg i weekender, vil vi være nødt til at fordele de tilstedeværende 
ressourcer, så besparelsesforslaget reelt får betydning på andre tidspunkter af 
ugen. Så vi heller ikke i løbet af ugen vil kunne tilbyde at støtte op om lokale 
arrangementer som Handicapfestival og Handicapdiskotek på Den Blå Gård. 
Beboerne på Ryttervej kan ikke deltage i disse arrangementer uden støtte. 

 
14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet 

 
16. Lukning af Café Møllen 
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17. Lukning af støttecenter Fruerlunden 

 
18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører 

 
19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud 

De borgere, der har særforanstaltning har et dokumenteret behov uanset 
økonomisk bevilling. Støtten kan ikke undværes. 
 
Såfremt forslaget gennemføres skal det enkelte botilbud prioritere opgaven med 
mindre kompensation. Det betyder reelt, at vi må nedprioritere opgaver omkring 
andre beboere. Det er ligeledes borgere med et dokumenteret støtte behov. Vi 
finder det problematisk at det lægges op til det enkelte tilbud at foretage denne 
prioritering. Foruden Svendborg Kommune samarbejder vi med øvrige kommuner. 
Hvordan vil de reagere på, at bevillinger til deres borgere anvendes på Svendborg-
borgere? Hvordan kan vi forsvare det internt i kommunen? Vi mener, det kræver 
politisk stillingtagen til kvalitetsstandarden. Hvad ønsker vi at levere? Hvad gør vi, 
når vi bliver bedt om at dokumentere, hvordan ressourcerne anvendes på 
borgeren?  
 
Sammenholdt med forslaget om reduktion af den pædagogiske indsats i 
weekender, vil serviceniveauet på Ryttervej blive så lavt, at det vil få konsekvenser 
for borgernes trivsel – se punkt 13 
 

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole 
 

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100) 
 

22. Revurdering af BPA-sager 
 

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84 
 

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen 
 

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen 
 

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen 
 

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet 
 

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne 
 

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne 
 

30. Ophør af individuelt Case Management 
 

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen 
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32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år 

 

 

























































































































From:                                 Eva Joanna Brande
Sent:                                  30 Apr 2018 20:51:32 +0200
To:                                      Lene Mortensen
Subject:                             Høring - Budget 2019

Kære Lene Mortensen

Høringssvar om besparelser på det psykiatriske område. 
Jeg skriver dette høringssvar som pårørende til en bruger af psykiatrien i Svendborg. Min mor er 
bipolar og lider af tilbagevendende depressioner samt angst. Hun får en mængde medicin af 
forskellig art og har i perioder svært ved selv at overskue og strukturere sin hverdag og sit hjem. 

Jeg ved (gennem et infomøde på Impuls), at der er planlagt besparelser på støttekontaktpersoner og 
bostøtter. Jeg vil med dette høringssvar beskrive, hvad min mor får ud af disse tiltag, og ikke mindst 
hvordan jeg som pårørende også får hjælp, ved at hun får hjælp.

Om støttekontaktpersonen.
Som nyligt tilflyttet til kommunen gennemgik min mor en depression i forbindelse med hendes 
flytning. Den nuværende ordning med støttekontaktpersoner betød, at hun hurtigt kunne komme i 
kontakt med socialpsykiatrien og på den måde have hjælp i krisen, mens hun ventede på at blive 
visiteret til en bostøtte. Den hjælp, min mor fik dengang, hjalp hende til at etablere et liv i sin nye 
lejlighed samt til at kunne overkomme økonomi, lægebesøg, kommunal kontakt, opstart i psykiatri 
og hos socialrådgiveren. 
Som hendes nærmeste pårørende - nu også geografisk - hjælper jeg ofte min mor, hvis hun har brug 
for fx at være sammen med nogen, er bange, eller trænger til hjælp med praktiske ting, som stiger 
hende over hovedet. Da hun flyttede til byen, var jeg gravid med mit andet barn, men hjalp i 
begyndelsen ved lægebesøg, med sovemedicin og økonomi, og det var en stor lettelse for mig, da 
SKP'en kunne overtage en del af det for mig.
Uden SKP'en havde min mor skullet bruge meget længere tid i sin depression. Hendes kontakt med 
det offentlige på alle områder havde været usammenhængende eller helt fraværende, og tilværelsen 
ville sejle.
Uden SKP'en havde jeg været nødt til at løfte min mor i den svære tid samtidig med, at jeg ventede 
og fik et barn, og selv var sårbar og brugt. 
Fjernes den ene støttekontaktperson, bliver nettet, som den tilbageværende kan dække, så meget 
mindre, at min mor måske ikke ville være blevet godkendt til den støtte hun fik. Hun er ikke en af 
de svageste. Men lige der havde hun brug for hjælpen. Jeg frygter for andre i hendes situation, og 
for de konsekvenser det også vil have for deres nærmestes liv, hvis de skal bære hele den syges 
situation alene. 

Om bostøtten.
Min mor er visiteret til en bostøtte, som hun ser cirka en gang om ugen. Bostøtten hjælper hende 
med alt fra mails og økonomisk overblik til samtaler om følelser og livets udfordringer. Der går 
ikke en uge, hvor der ikke er noget presserende, som min mor har behov for at vende med bostøtten 
- for at få luft fra det, for at få styr på det eller for at kunne handle.
Uden bostøtten ville min mor ikke kunne tale med nogen om hendes svære forhold til sin familie, 
og hvordan hun skal agere i det.



Uden bostøtten ville min mor ikke have nogen, som følger hendes situation helt tæt, og som kan 
hjælpe over for det offentlige, når min mor bliver afvist eller må agere kastebold mellen instanser. 
Uden bostøtten ville min mor i perioder ikke kunne åbne sin e-boks, mail eller netbank.
Uden bostøtten ville jeg være meget tættere på den svære del af min mors liv, både praktisk og 
følelsesmæssigt. De funktioner, som bostøtten udfylder ville i sidste ende blive mine, hvis min mor 
i de dårligere perioder skulle opretholde et tåleligt liv. Og jeg ønsker det bedste for min mor. Ikke et 
sammenplasket liv uden retning, uden glæde. Men med angst og forvirring. Jeg ville træde til, også 
i tankerne. I sidste ende ville det også få konsekvenser for mit psykiske og fysiske velbefindende. 
Og for min familie.

Med venlig hilsen Eva Joanna Brande.



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Personalegruppen
Impuls Kursuscenter og mødested
Skovbrynet 1c.
5700 Svendborg

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

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud
Høringssvar fra personalgruppen, Impuls kursuscenter og mødested.

Målgruppen er borgere med svære psykiske og/eller sociale 
funktionsnedsættelser. En lukning af det visiterede tilbud vil betyde, at husets 3 
driftsteams, (cafe, kontor og service) hvor der pt. er visiteret 43 borgere, lukker. 

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk
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Det er i reduktionsforslaget beskrevet, at disse borgere skal revisiteres og tilbydes 
andet aktivitets- og samværstilbud. Vi ser ikke andre relevante tilbud til 
målgruppen i kommunen. 
Reduktionsforslaget får væsentlig betydning for Kursustilbuddet og Mødestedet.

Konsekvensbeskrivelse:

Vi forudser en risiko for øget isolation og evt. forværring af sindslidelse for de 
tilknyttede borgere. Vi hører borgere beskrive frygt for at måtte ty til 
selvmedicinering, herunder alkoholmisbrug, og at de ser sig nødsaget til at 
søge hjælp på psykiatrisk afdeling, Lokalpsykiatrien, behov for Bosøtte. 

Nuværende og kommende borgere mister muligheden for at beskæftige sig 
med noget meningsfuldt, at føle sig værdifuld og som en del af fællesskabet og 
samfundslivet. De psykisk sårbare borgere, som bruger Impuls, er ikke i stand 
til at benytte sig af de alment tilgængelige muligheder både hvad angår job og 
fritid

Borgerne mister muligheden for at træne sociale færdigheder og skabe 
netværk i et trygt team og rummeligt miljø med støtte fra tværfagligt 
sammensat personalegruppe. Rehabiliteringsprocessen hæmmes og behov for 
hjælp fastholdes, når der ikke længere ydes en målrettet indsats. 
Recoveryprocessen har ringe kår.
Borgere vil miste struktur og mening i dagligdagen, samt støtte og vejledning 
fra en kontaktperson, elementer, som kan gøre det muligt at være i eget hjem 
med mindst mulig hjælp. 
Borgere i målgruppen har behov for motiverende støtte ved opstart i tilbuddet 
og vedholdendende kontakt for at fastholde fremmødet, fagligt relevante 
opgaver, som vil mangle i et reduceret tilbud.

Særligt isolerede borgere mister den hjælp til små praktiske opgaver, som 
Impuls´ serviceteam har fået lov til at udføre

Som det er nu tilbyder kursusafdelingen diverse gruppebaserede kurser i fx 
personlig udvikling, interesse baserede kurser samt motion. Kurserne 
understøtter rehabiliteringsstrategien ved at muliggøre overgange fra individuel 
støtte til gruppeforløb. Kurserne er tilrettelagt, så de imødekommer borgere, 
som til en start ikke er i stand til at benytte tilbud i byen. Denne type kurser vil 
udgå og afskære borgerne fra adgang til sådan læring. Det almene fokus på 
livsstilssygdomme og vigtigheden af sund kost og motion for målgruppen kan 
vanskeligt fastholdes. Fortsat marginalisering til følge.

En reduktion af åbningstiden og vikarbudgettet betyder, at der vil være lukket 
aftener, søn- og helligdage, ved personalekurser samt i ferieperioder. Dette vil 
gå ud over de borgere, som benytter Mødestedet og har svært ved at være 
alene med deres tanker, stemmer og angst. En kontakt til Impuls telefonisk 
eller ved fremmøde, kan i dag afhjælpe akutte problemer uden for normal 
åbningstid, som den eneste mulighed inden for socialpsykiatrien i Svendborg.
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For borgernes pårørende udgør Impuls i dag desuden en støtte og aflastning.

Vedr. den beskrevne 20 timers stilling vil vi påpege det uhensigtsmæssige i 
”små stillinger”. Udførelse af specifikke funktioner i tværfagligt team og med 
brugerkontakt muliggøres kun ved, at stillingen også omfatter timer til 
deltagelse i personalemøder, supervision, kurser m.m.

Beskæring af administrationen kan medføre, at det tilbageværende personale 
vil blive pålagt opgaver i form af fx mere telefonpasning.  

Aktuelt tilbydes i samarbejde med kommunens unge-SKP og Botilbuddet 
Skovsbovej´s U5-team et Ungeprojekt hver tirsdag aften, et netværksskabende 
tilbud til unge under 30 år. Impuls bidrager med 5½ personaletime/uge; det vil 
ikke kunne fortsætte.

Impuls er uddannelsessted for sundhedsfagligt personale. Vi ser ikke mulighed 
for at fortsætte med denne opgave med de få tilbageværende ressourcer.

Ifølge Svendborg Kommunes udsattepolitik vægtes fællesskaber, 
beskæftigelse og sundhed. Dette er Impuls i sin nuværende form med til at 
understøtte. Spareforslaget undergraver, som vi ser det, disse fokuspunkter.

Personalegruppen på Impuls er dybt berørt af udsigten til afskedigelser og 
voldsom forringelse af tilbuddet til de borgere, vi gerne arbejder med og for. 
Værdifulde faglige kompetencer forsvinder og gode rehabiliteringsforløb 
afbrydes. Vi anmoder om, at fornuften råder til alles bedste.

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager
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23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år



Høringssvar til Svendborg kommune angående nedskæringer på det sociale område

Vi, SAND Sydfyn, erfarer at Svendborg kommune vil skære kraftigt på det sociale område. Det 
kan vi ikke lade gå uhørt hen. 

En af de ting der kendetegner hjemløse, er at de har behov for støtte på flere forskellige 
områder. Når Svendborg Kommune vælger at skære på lige netop disse ting, risikerer vi at se 
voldsomme konsekvenser for de hjemløse. Det er vigtigt, at huske, at hjemløse har mange 
forskellige problematikker og har ligeså forskellige behov for støtte. 
Vi ved udmærket godt, at Svendborg Kommune ikke er med på gaden, og ikke altid møder de 
mennesker der bliver ramt af besparelserne. Vi er alle eksperter i vores eget liv, og netop 
derfor har vi valgt at lade de borgere der benytter sig af gadesygeplejesken komme til ordet. 

Hans Pauli Thomassen har haft meget nytte af gadesygeplejesken. Hun har hjulpet ham med 
at komme til lægen, være mellemled mellem læge og Hans selv, samt har været med Hans til 
flere forskellige undersøgelser på OUH. Hun kan forklare hvad lægen siger, på en måde, så 
Hans forstår det. For Hans vil det være et stort tab, hvis gadesygeplejesken spares væk. Hun 
hjælper ham med hans træning, og passer på ham. Hvis ikke hun er der, hvem skal så gøre 
det?

Hans er ikke den eneste der har stor glæde af gadesyplejesken. Henriette Hoberg har svært 
ved at forstå svarerne på sine blodprøver, og her kommer gadesygeplejersken ind i billedet. 
Hun er behjælpelig med, at forklare sådanne ting. 

Når borgeren møder lægen opstår der et skel. Fysisk er man adskilt af et skrivebord, og 
mentalt er man adskilt på grund af frygt for misforståelser eller for at blive dømt. 
Gadesygeplejesken møder borgerne hvor denne er, og er efterhånden blevet en fast del af livet 
for de udsatte borgere. For hun hjælper og støtter, men hun dømmer ikke. Det kan af og til føle 
at det offentlige gør. Når den udsatte borger møder det offentlige opstår der en 
magtforskydning. Som hjemløs, misbruger eller psykisk sårbar bombarderes man konstant 
med mediernes og samfundets nedladende holdninger. Det gør man ikke hos 
gadesygeplejersken. 

Spares gadesygeplejesken væk kommer det til at koste menneskeliv. Det kommer til at betyde, 
at mellemledet mellem den udsatte borger og systemet forsvinder. Spares gadesygeplejesken 
væk, kan vi blive nødt til at vænne os til dødsfald blandt de udsatte borgere. Har menneskeliv 
virkelig en pris? I så fald lyder prisen 515.000 kr. for de borgere der er i kontakt med 
gadesygeplejesken. 

SAND – De hjemløses landsorganisation, SAND Sydfyn
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Høringssvar til Svendborg Kommune angående nedskæringer på 
hjemløseområdet

SAND – De hjemløses landsorganisation erfarer, at der i budgetforhandlingerne er stillet forslag om at 
skære kraftigt ned på adskillige tilbud til hjemløse. 
SAND er selvsagt mod nedskæringer, der rammer hjemløse. Hjemløse er kendetegnet ved at de skal 
have støtte på flere forskellige områder. Nedskæringer på et område, kan vise sig at have negative 
konsekvenser på områder, I ikke kan forudse. Vi finder ydermere nogle af de foreslåede nedskæringer 
decideret tåbelige, hvis formålet er at have færre udgifter på hjemløseområdet. De harmonerer desuden 
heller ikke med andre af kommunens udmeldinger. 

ICM metoden
Det foreslås bl.a. at afskaffe ICM-metoden og kun have CTI-metoden tilbage af de tre metoder, 
Socialstyrelsen arbejder med under Housing First tilgangen. Socialstyrelsen skriver selv om metoden: 

”ICM-metodens målgruppe adskiller sig fra CTI-metodens målgruppe, ved kun i nogen grad at være i 
stand til at benytte det eksisterende støttesystem, mens CTI-metodens målgruppe således i højere grad 
er i stand til at benytte eksisterende tilbud, og kun har behov for støtte til at opbygge og fastholde 
kontakten til sådanne tilbud i en kortere periode.” (Intensive case management Manual, Socialstyrelsen, 
s.9)

Målgruppen for ICM-metoden er altså mindre ressourcestærk end målgruppen for CTI. ACT-metoden, 
som er den tredje bostøttemetode under Housing First tilgangen, tilbydes de mindst ressourcestærke 
hjemløse, når de skal i bolig. Det er paradoksalt, at I deltager i Socialstyrelsens udbredelsesprojekt af 
Housing First, samtidig med at I afskaffer en af de bostøttemetoder, den opererer med. Det er 
skræmmende, at I til trods for den faglige viden I må have erhvervet gennem jeres deltagelse, alligevel 
ønsker at afskaffe ICM-metoden. De tre bostøttemetoder under Housing First tilgangen supplerer 
hinanden. De skal bruges på forskellige borgergrupper. I har alle borgergrupper i Svendborg Kommune.

Fagligt set er det SANDs erfaring, at den almindelige bostøtte efter § 85 har en meget lav intensitet og 
ikke er til at skrue op og ned for, som det er tilfældet med bostøtte i en klassisk Housing First tilgang. Vi 
har erfaring for at bostøttemetoderne under Housing First tilgangen i langt højere grad kan håndtere de 
problemer hjemløse borgere har. Det er der flere årsager til. 

- De tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. 
- Borgeren har i højere grad har mulighed for at skrue op og ned for omfanget af støtten. 
- Støtten er tidsubegrænset. Det giver en enorm tryghed for borgeren at vide at støtten ikke 

ophører om et halvt år eller om ni måneder. 
- Borgeren efterlyser en gennemgående person i kontakten til kommunen. De oplever ofte at det 

er svært for borgeren at komme i kontakt med kommune, forstå kommunens budskaber og at 
honorere kommunens krav.

En af de store anker ved CTI-metoden er at den er tidsbegrænset. Nogle hjemløse fravælger den 
ligefrem fordi de ikke ønsker at opbygge en relation til en socialarbejder for se den blive revet ned 9 
måneder senere. Tidsbegrænsningen i CTI-metoden er problematisk for målgruppen for ICM.
I ikke bare gå ud fra at den type borgere der tidligere har fået ICM kan klare sig med CTI eller ordinær § 
85 støtte. De har, hvis udredningen er præcis, netop brug for et langt kontinuerligt forløb, hvor flere 
kommunale instanser typisk er i spil. Instanser som borgeren ofte har svært ved at forholde sig til uden 
case managerens støtte.
Ved at spare denne type støtte væk vil man tabe en bestemt type borgere på gulvet. De henvises til 
gaden eller til en § 110 boform, hvorfor man må påregne at få øgede udgifter på sygehusindlæggelse, 
psykiatrisk behandling og på misbrugsbehandling. Vi må antage, at det giver et markant fald i 
livskvaliteten for de berørte borgere. 

Modstridende melding
Svendborg kommune har i udkastet til en visionsaftale, skrevet at man vil arbejde for strukturer, der 
understøtter socialt udsattes deltagelse i lokalsamfundet. Hjemløse er netop kendetegnet ved 
manglende deltagelse i lokalsamfundets institutioner. En dygtig ICM - medarbejder kan netop 
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understøtte en aktiv tilværelse, hvor den hjemløses egne ressourcer sættes i spil i en reintegrativ 
proces.

Der ligger også et forslag om at begrænse åbningstiden for værestedet Stenbruddet/lukke stedet. Et 
værested er det daglige holdepunkt for mange brugere. Uden det vil ensomheden overtage og det vil 
øge sandsynligheden betydeligt for at de vil falde tilbage i misbrug eller anden skadelig levevis. 
Værestedets ansatte, frivillige og brugere, kan desuden hjælpe den enkelte bruger med at få løst 
dagligdags udfordringer. Det kan være at få et måltid nærende mad, lave aftaler med kommunen, få 
taget sig sammen til at rydde op. Det er alle de små ting man laver i sin hverdag, som udsatte borgere 
har svært ved. Hvis de ikke bliver gjort, bliver livet svært og hårdt, og den nemme løsning, der købes på 
flasker, kan synes mere attraktiv. 
I skriver selv at en lukning af stedet vil gøre det vanskeligt for brugerne,” at opretholde et socialt og 
psykisk funktionsniveau, så de kan klare sig uden støtte.” (Finansieringskatalog, s. 37 – 38) 

I er også klar over at det vil øge deres behov for at få § 85 støtte. 

Vi kan konkludere, at I er særdeles oplyste om at I forringer en gruppe af kommunes mest udsatte 
borgeres livskvalitet, mindsker deres muligheder for at blive reintegreret i samfundet betragteligt – til 
trods for jeres egne intentioner og de lovgivningsmæssige forpligtelser I er underlagt i Serviceloven – og 
I vil med al sandsynlighed forøge samfundets samlede udgifter til gruppen af berørte borgere, hvis I 
lader kortsigtede besparelser have forrang for en langsigtet økonomisk ansvarlig politik og en human 
indsats på hjemløseområdet. 

d.19.4.18/SAND



"Høring - Budget 2019"
Høringssvar vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019  -  Socialområdet -        

Forslag nr. 4 - Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i 

Socialafdelingen – sekretærfunktion i Ungeafdelingen

 

Svendborg Kommunes tilbud til unge til og med 25 år med et problematisk forbrug af stoffer 
har til huse i Ungeafdelingen, Nyborgvej 4, 1. sal. 

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. (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.

 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere senest 14 dage 

efter henvendelsen til kommunen (Serviceloven § 101, stk. 1 og 2)

 I de Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling står der:

Det anbefales at social stofmisbrugsbehandling er let tilgængelig og opleves 

rummelig af borgere, der søger behandling. Der bør bl.a. tages hensyn til 

åbningstider.



 





I Ungeafdelingen er der ansat 1 sekretær, 5 behandlere (3 pædagoger og 2 socialrådgivere) 
og 1 psykolog. Herudover tilkøber Ungeafdelingen læge 1 dag hver 14. dag. Ungeafdelingen 
deler leder med Alkoholbehandlingen.

Ungeafdelingens sekretær er med til at sikre, at de unge får en tid ved en behandler lige så 
snart de, deres pårørende eller en samarbejdspartner henvender sig. Sekretæren er i det 
hele taget med til at sikre, at ingen går forgæves. Når en ung eller dennes forældre endelig 
har taget mod til at ringe eller komme i Ungeafdelingen (mange synes det er flovt at 
henvende sig) vil det betyde rigtig meget, ikke at blive mødt af en telefonsvarer eller en 
lukket dør.

Ud over almindelige administrative opgaver, varetager Ungeafdelingens sekretær 
funktioner, som ikke kræver en socialfaglig uddannelse, så som at give de unge NADA-
øreakupunktur og assistere lægen.

En reduktion i sekretærfunktionen i Ungeafdelingen vil få følgende konsekvenser:

 Mindre tilgængelighed. De unge, deres pårørende og samarbejdspartnere vil i 
højere grad blive mødt af en telefonsvarer og en lukket dør. 

 Forringelse af den understøttende funktion i forhold til læge og den 
sundhedsfaglige del, sørger fx for prævention til de unge.

 Forringelse af den understøttende funktion i forbindelse med behandlingen, 
udfører bl.a. NADA-øreakupunktur.

Det betyder meget for de unge, der føler sig usikre og forkerte, at blive mødt som de 
fantastiske unge de er, og ikke bare et nummer. Derfor er første skridt i behandlingen, at de 
bliver taget godt i mod og bliver rummet i at noget har været svært og rusmidlerne er blevet 
løsningen.



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Sygeplejerskerne i Hjemmepleje Vest.

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

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden
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18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen
En unik og meget vigtig funktion, som Svendborg kommune skal være stolt af at 
have etableret. Denne indsats er i den grad både i det større samfundsmæssige 
perspektiv og i kommune perspektiv en økonomisk gevinst. 

Sygeplejersken skaber en unik tryghed for meget udsatte borgere og med hendes 
indsats forebygges og undgås uhensigtsmæssige sundhedsudgifter. Begge dele 
vigtigt at tage med i betragtning.

Vi har som hjemmesygeplejersker et godt samarbejde med gadesygeplejersken. 
Hun er ved sin tilgang til borger i stand til at etablere kontakt til os, således borger 
bliver tryg i et behandlingsforløb, der er påkrævet. Eksempelvis alvorlige sår som 
borger ”selvbehandler” med stor risiko for infektion. Hun kan ledsage borger til 
vores sygeplejeklinik, hvor behandling kan varetages i tide og dermed undgå 
indlæggelse. 

Den indsats vores udsatte sygeplejerske gør i kommunen tager år at opbygge – så 
håber I vil fastholde dette tiltag og fortsat tænke fremadrettet
Det er dyrt at spare på forebyggelse. 

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år
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Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget 
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019 

 
Høringsperiode: 11.-30. april 2018 
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til: 
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019” 
 

Høringssvar afgivet af 

Medarbejderrepræsentanter i OmrådeMED Socialafdelingen Botilbud 

 
Evt. generelle bemærkninger 

OmrådeMED er bekymret for besparelser på Socialafdelingens område. Der har 
været flere besparelsesrunder, og hvert eneste år reduceres vores budget med 
0,35 % i effektivisering. Vi opfordrer til, at man tænker nye veje til at få 
kommunens udgifter i balance. Vi vil minde om, at besparelser på det sociale 
område ofte giver opdrift på afledte områders udgifter. Skal vi yde mere for en 
mindre ramme kan det påvirke trivslen, give sygefravær og medvirke til en ond 
spiral, som borgerne kommer til at betale prisen for. 
 
OmrådeMED har noteret sig, at besparelserne i Børn og Unge ikke følger samme 
logik, som Byrådet har meldt ud for hele kommunen. I Finansieringskataloget står 
der på side 7: ”direktionen finder det urealistisk at pege på det fulde reduktionskrav 
på familieområdet, idet der i regnskab 2018 forventes et merforbrug på 10-12 mio. 
kr.” Vi medarbejdere er bekymrede for, at besparelserne derved kan ramme vores 
område hårdere, end der oprindeligt lægges op til.  
 

 
REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov) 

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen 

Svendborg Kommune er en af de kommuner med færrest ledere i landet. Selvom 
der i forslaget beskrives, at det er en tilpasning til kommunens ledelsesstruktur, 
rummer Skovsbovej 111 en beboergruppe, der stiller særligt høje krav til 
medarbejderne på grund af udadreagerende adfærd, konflikter, misbrug, 
indlæggelser på grund af psykoser mv. Der er derfor stort behov for nem adgang til 
ledelse. Det reduceres betragteligt ved dette forslags gennemførelse. Det vil få 
konsekvenser for beboeroplevet kvalitet, trivsel, fravær, rekruttering mv.  
 

3.   Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud 

Socialafdelingen Botilbud har 178 administrative medarbejdertimer pr. uge. Det 
svarer til en faktor på ca. 40 minutter pr. beboer pr. uge. 40 minutter til at varetage 
beboernes økonomi, forberede tilsyn, planlægge afdelingens møder, dialog med 
samarbejdspartnere, referatskrivning, budgetstyring, arbejdstidsregistrering, 
indkøbsstyring og meget mere. Det er givet godt ud og sikrer, at socialfagligt 
personale kan koncentrere sig om det, de er ansat til. Ved at fjerne 37 timer falder 
faktoren til ca. 30 minutter pr. beboer pr uge. Det vil med stor sandsynlighed blive 
socialfagligt personale, der kommer til at overtage opgaverne. Opgaverne 
forsvinder ikke selvom timerne forsvinder. De varme hænder bliver mere lunkne. 
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Det vil være ressourcekrævende at sætte sig ind i administrative opgaver for 
personale, der ikke er uddannet til at varetage disse opgaver. 
 
For ca. 5 år siden gennemførte Socialafdelingen et politisk vedtaget større 
revisionsprojekt sammen med BDO. Vi lever i dag op til projektets anbefalinger. 
Det sikrer borgernes økonomi. Det kommer vi til at sætte på spil ved at 
gennemføre forslaget.  
 
Vi anbefaler et modforslag. På Skovsbovej 111 er 16 administrative timer 
varetaget af en fleksjobber, der fratræder senere på året grundet naturlig adgang. 
Hvis de ikke genbesættes, vil forslaget brutto give 108.000 kr. i besparelse. Det 
kan vi alle holde til ved at løfte i flok.  
 

7.   Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud 

OmrådeMED forstår godt driftsudfordringerne ved støttecentre, der har ledige 
pladser. Men vi mener, at det er drastisk at tro, at det er muligt at opnå den 
forventede besparelse uden voldsomme konsekvenser for beboerne på særligt 
Solsikkevej. Her er tale om ældre borgere, der har behov for personalestøtte for at 
undgå isolation og ensomhed. En vagtplan med færre medarbejdere betyder 
reduktion i serviceniveauet.  
 
Vi vil opfordre til, at man laver en plan for udfasning af Kløvermarksvej og 
sammenlægning af Solsikkevej og Lyøvej, der gradvist giver en økonomisk gevinst 
i takt med, at der over tid bliver færre beboere. 
 
OmrådeMED opfordrer til, at man inden vedtagelse af forslaget overvejer, om man 
fx kan implementere Esbjerg-modellen på fx Kløvermarksvej for at se, om samme 
økonomiske effekt kan opnås med alternativ organisatorisk model. 
 

8.   Samdrift af støttecentre 

Samdrift fungerer i teorien, men sjældent i praksis. I praksis bliver samdrift til færre 
vikarmidler. Det kan betyde, at borgernes utryghed og ensomhed øges og kan 
betyde opdrift i udgifter til psykiatriske indlæggelser. I Team Øst og Team Vest, de 
to store områder med støttecentre, er der allerede samdrift. Det lykkes, men skal 
de lykkes yderligere i det beskrevne omfang, betyder det, at personalets 
tilstedeværelse må reduceres. Det kan vi ikke anbefale.  
 

9.    Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud 

OmrådeMED støtter forslaget under den forudsætning, at kvaliteten af det førte 
tilsyn ikke falder. Hvis det kan garanteres, vil OmrådeMED opfordre udvalget til at 
bede administrationen undersøge, om der er mulighed for endnu større gevinst 
ved at have færre tilsyn end i forsalget og dermed opnå reduktion i andre 
besparelsesforslag. 
 

10.  Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud 

I vores Handicappolitik står: ”Handicappolitikken tager afsæt i FN’s Handicap-
konvention samt i de fire handicappolitiske grundprincipper.” Det ene af dem 
beskriver Dansk Handicapforbund med følgende:  
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”Kompensation skal sikre det samme udgangspunkt for os alle. Dermed får 
mennesker med handicap det samme udgangspunkt som naboen og kan udfolde 
sine evner på lige fod. Det betyder samtidig, at graden af kompensation er 
forskellig for hver enkel person og livssituation.”  
Det mener vi ikke betyder, at vi kan tillade os at kompensere en målgruppe med 
mad fra Det Gode Madhus igennem et helt liv. Det handler ikke om kvaliteten af 
Det Gode Madhus, for det har vi ikke forudsætninger for at mene noget om. Det 
handler om indflydelse på eget liv og muligheden for hele tiden at være 
medinddraget i beslutninger om noget så centralt for vores livskvalitet, nemlig 
kosten.  
 
Dertil kommer, at såfremt forarbejdningstillæg overvæltes fra takst til 
brugerbetaling, gør vi et radikalt indhug i borgernes privatøkonomi, som får 
voldsom konsekvens for deres mulighed for at leve et værdigt liv.  
 
Ved at bevare køkkener, fastholder vi rammerne for det gode liv. Vi sikrer borgerne 
ernæringsmæssig korrekt kost, og vi fastholder og udvikler det tværfaglige 
samarbejde med borgeren i centrum, som alle stederne er kendetegnet ved.  
 
Endelig vil vi pege på, at der ingen garanti er for, at borgerne ønske at bruge Det 
Gode Madhus.  

 

11.  Servicereduktion på værestedet På Hjørnet 

OmrådeMED vil fraråde vedtagelse af dette forslag. For en meget begrænset 
udgift sikres støtte til omkring 100 borgere, der vil blive isoleret og medføre øgede 
udgifter for Svendborg Kommune, hvis de ikke fortsat kan benytte et af 
kommunens billigste tilbud. 
 

13.  Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud 

OmrådeMED mener ikke, at dette forslag kan gennemføres. Vi har gennem en 
række år sparet, bl.a. gennem effektiviseringskravet. Pårørende har endda 
gennem dialog med den tidligere formand for Udvalget fået ændret i 
belægningsprocenten og dermed tilført ressourcer. Hvis dette forslag vedtages, 
betyder det, at pårørende fik Socialafdelingen til at gå et skridt i den rigtige retning, 
men nu skal vi mindst tre skridt bagud til noget, der er værre end det, som 
pårørende reagerede imod.  
 
Vi kan ikke skære mere fra i weekenderne og på helligdage. Vedtages forslaget 
bliver det gennemført ved at sprede besparelsen ud på alle ugens syv dage. Det 
betyder reduceret livskvalitet, højere inddragelse af pårørende, ingen ledsagelse, 
kun de basale opgaver løftes. Det kan og skal vi ikke som kommune være 
bekendt. 

  

19.  Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud 

Særforanstaltninger bevilges, fordi borgerne har et større støttebehov end taksten 
kan rumme. Det behov forsvinder ikke, når en særforanstaltning fjernes eller 
reduceres. Vedtages forslaget mener OmrådeMED, at det vil betyde, at det går ud 
over de øvrige borgere. Dem der ikke kan sige til. Dem der ikke har pårørende, der 
reagerer. Dem vi tror kan passe sig selv. Det får voldsomme konsekvenser.  
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OmrådeMED vil i stedet anbefale, at administrationen får til opgave at lave en ny 
og differentieret takstmodel. Særforanstaltningerne forholder sig ikke til synergi, 
det kan en ny takstmodel gøre.  
 

28.  Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne 

OmrådeMED vil gerne pege på, at de samlede udgifter til fritids- og klubtilbud ikke 
står mål med den store effekt på borgernes livskvalitet, som de har. Kommunen 
leder efter få penge her, og fjerner man klubtilbuddene står en stor målgruppe 
uden det supplement til livet, der giver dem oplevelsen af at være set, hørt og 
inddraget.  
 

 
 



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Handicaprådet

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

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven
Handicaprådet kan ikke imødekomme spareforslaget. Rådet finder, at det er 
værdifuldt, at de kommunale tilbud tilses af eksterne tilsynsførende. Det er ikke 
god praksis, at kommunen ”undersøger” sig selv.
 

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud
Som udgangspunkt kan Handicaprådet ikke acceptere forringelser for borgere med 
et handicap. Rådet accepterer dog, at man skal forholde sig til tilbud med radikalt 
vigende belægning. Dette gælder ikke for Solsikkevej, hvor der fortsat er 8 borgere 
tilknyttet tilbuddet. Handicaprådet tager derfor afstand fra forslag B vedrørende 
sammenlægning af Lyøvej og Solsikkevej.

I forhold til forslag A, hvor der aktuelt kun er tilknyttet 3 borgere til fælleshuset, vil 
rådet understrege, at såfremt tilbuddet nedlægges, skal borgerne tilbydes samme 
serviceniveau som i dag samt mulighed for transport til andet støttecenter, hvis der 
er behov herfor.  

8. Samdrift af støttecentre
Handicaprådet ønsker som udgangspunkt ikke at acceptere forringelser for borgere med 
funktionsnedsættelser. Dog har rådet forståelse for, at handicapområdet også er i spil i 
lighed med andre driftsområder i kommunen, når der skal spares. Besparelserne skal dog 
her ske med stor varsomhed. I den udstrækning at samdriftsforslaget er udtryk for, at der 
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ikke sker serviceforringelser for borgerne, og der kun er tale om effektivisering via stordrift, 
vil rådet ikke modsætte sig forslaget. 

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud
Handicaprådet finder det stærkt problematisk at nedlægge køkkenerne på sociale 
botilbud, idet beboerne har stor glæde af medvirken i madproduktionen i 
køkkenerne som en pædagogisk aktivitet. Hertil kommer, at rådet tager afstand fra 
prisstigninger i størrelsesordenen 1.600 – 1.700 kr. pr måned for den enkelte 
borger, jf. forslaget. En mindre prisstigning kunne være en mulighed, gerne i dialog 
med de pårørende. 

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet
Rådet kan ikke acceptere forslaget. Formålet med På Hjørnet er at fremme 
borgernes mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt på egne 
præmisser. Ved en flytning af værestedet fra midtbyen til 
Grønnemoseværkstederne, beliggende i et industrikvarter, vurderer rådet, at 
borgerne ikke vil følge med. Det vil derfor være udtryk for en klar forringelse af 
livskvaliteten for en stor brugergruppe.

Endvidere gælder det, at forslaget ikke harmonerer med kommunens 
handicappolitik, hvor det netop understreges ”at alle skal have mulighed for at få et 
så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt med lige muligheder for at deltage 
aktivt og bidrage på egne præmisser”.

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud
Handicaprådet tager stærkt afstand fra en eventuel lukning af Impuls. Der vil i givet 
fald være tale om en kraftig forringelse af nogle svage borgeres livskvalitet i 
dagligdagen.

Der henvises igen til det overordnede formål med handicappolitikken: ”at der 
sættes fokus på tilvejebringelse af muligheder for at mennesker med en 
funktionsnedsættelse kan leve en tilværelse med lige muligheder og ud fra egne 
præmisser, så nært det normale som muligt.” 

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud
Det er uacceptabelt, hvis de mest handicappede borgere ikke kan deltage i diverse 
arrangementer mv. i weekender. Forslaget vil betyde store forringelser for 
beboerne på botilbuddene, hvilket er nogle af kommunens svageste borgere. 

En gennemførelse af forslaget vil skabe stor ulighed mellem den almindelige 
borgers mulighed for aktivitet i weekenderne og beboerne på botilbuddene.
Dette er også i modstrid med handicappolitikken. I handicappolitikken citeres FN 
konventionens art. 30: ”at mennesker med handicap har ret til at være med i 
kulturlivet som alle andre”

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet
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16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud
Handicaprådet vurderer, at det vil ramme de allersvageste af borgerne på botilbuddene, 
og finder derfor forslaget uacceptabelt. 

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)
Muligheden for at få hjælp til merudgifter som handicappede har i kraft af deres handicap 
er bestemt i loven. Det handler netop om at lempe generne ved handicappet i den 
udstrækning, det er muligt. Handicaprådet kan på ingen måde gå ind for forringelse på 
dette område. 

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne
Det er et mål for Svendborg Kommune jf. handicappolitikken at fremme medborgerskab, 
inklusion og deltagelse i samfundet med mennesker med en funktionsnedsættelse. 
Grønnemoseværkstederne er i dag et velfungerende aktivitets- og beskæftigelsestilbud, 
og værkstedet har haft stor betydning for de borgere, der er visiteret til tilbuddet. Det er 
ikke acceptabelt eller i tråd med politikken at forringe grundvilkårene for 
Grønnemoseværkstederne som det foreslås. 

Derimod kan rådet tilslutte sig, at der reduceres på kontoen for bygningsdrift i den 
udstrækning, dette ikke påvirker dagligdagen for brugerne af tilbuddet, jf. pkt. 29.

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne
Der henvises til punkt 28. 

30. Ophør af individuelt Case Management
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31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år
Det er indlysende vigtigt såvel menneskeligt som økonomisk at investere i forebyggelse 
og tidlig indsats i forhold til unge med psykiatriske udfordringer. Derfor er det også en 
vigtig indsats, der sker i dag i forhold til støtte-kontakpersonens opsøgende arbejde for 
unge mellem 16 og 25 år. Rådet kan ikke acceptere, at indsatsen lukkes, tvært imod 
burde man opprioritere den. 
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 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Tillidsrepræsentanter i Socialafdelingen område bo og dag.

Evt. generelle bemærkninger
Bekymringsbrev

Svendborg Kommune lægger i det kommende budget 2019, op til at spare på service der 
især rammer det sociale område.

I budgetforslaget ønsker Svendborg Kommune at reducere voldsomt i botilbud, 
væresteder og andre dagtilbud til de svageste borgere.

Bl.a. peges der i budgetforslagene på at enkelte tilbud skal lukkes og flere områder på 
dagbeskæftigelsen for handicappede skal nedjustere deres nuværende aktiviteter og 
lukke dele af den de nuværende tilbud.

På botilbudsområdet skal der ske sammenlægninger af flere støttecentre og en reduceret 
service til den enkelte borger.

For nogle af de borgere der rammes af besparelserne, kan selv små ændringer medføre 
en øget usikkerhed og manglende livskvalitet. 

Svendborg Kommune værdiord ” Borgeren i Centrum”, har for den svageste gruppe af 
borgere ikke samme genklang som tidligere. Det kan være svært, set ud fra et fagligt 
synspunkt, at fastholde og understøtte ideen om alle borgeres ret til ud fra de muligheder 
de har, at kunne opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Ved at fjerne støtten og de særlige tilbud der er til nogle af de svageste borgere i 
Svendborg, forringes deres muligheder, den støtte de skal bruge for at få en indholdsrig 
hverdag til at fungere.

Disse borgere er afhængige af støtten, til at drage nytte af deres egne evner og 
muligheder til et værdigt liv. Deres tilværelse vil med de bebudede besparelser blive 
væsentligt forringet. 

Dette er ikke i overensstemmelse med rehabilitering ideen, og kan på sigt medføre 
yderligere omkostninger for samfundet.

I socialpædagogikken er filosofien, at alle mennesker udgør en ressource i samfundet. Det 
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være sig samfundets marginaliserede, stofmisbrugere, hjemløse, voksne og børn med 
fysiske og psykiske handicaps, socialt udsatte og anbragte børn og unge. Alle kan bidrage 
til samfundet, men mulighederne er bedre, med et liv inkluderet i fællesskabet. 

Med spareplanerne er vi meget bekymret for at Svendborg kommunes sårbare borgere, 
bliver ekskluderet og ikke inkluderet i samfundet.

Med Venlig Hilsen
Tillidsrepræsentanter i Socialafdelingen område bo og dag.

Per Christiansen – TR team vest
Linette Fakkenor – TR På Hjørnet og Grønnemoseværkstederne

Karin Povlsen- TR på botilbuddet Ryttervej.
Søren E. Pedersen – TR team øst

Roger Lundberg – TR Sydbo Stenstrup
Conny  Marie Hansen TR – Vestereng
Susanne Søndergaard TR - CSV sydfyn

Anita Chr. Thuesen TR - Hjemmevejleder, Team Støtte & Vejledning, Psykiatrien og 
Udsatte- misbrug. 

Morten Rasmussen TR – familiecentret
Lars Wils TR- Forsorgscenter Sydfyn

Karna Mikkelsen TR- Skovsbo vej

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud
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11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år
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 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Lokaludvalget i afdeling Vejledning og Støtte Dagtilbud

Evt. generelle bemærkninger
Høringssvaret er udarbejdet af Lokaludvalget i afdelingen med § 99 og § 85 
indsatser under Dagtilbud.
Borgmesteren i Svendborg Bo Hansen udtaler i #Svendborghvorellers, at 
livskvalitet og kvalitetsliv er 2 sider af samme sag, og at Svendborg er synonym for 
kvalitetsliv. Kan Bo Hansen stå ved disse meget flotte ord, ved at gennemføre et 
så indgribende finansieringsforslag for en meget sårbar borgergruppe der skal leve 
med at være social udsat, psykisk syge og handicappet.

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Har Lokal-Med ikke forholdt sig til

2. Reduktion på administrationen
 Lokal-Med kan ikke anbefale en reduktion. Hvis det besluttes at reducere i 
sagsbehandlere, vil det være nødvendigt at der analyseres på dokumentationens 
mængden i sagsbehandlingen. Der vil skulle laves mere smidige dokumentations- 
arbejdsgange på sagsbehandlers kerneopgave.

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud
Har Lok-Med ikke forholdt os til

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen
Det har Lokal-Med ikke forholdt os til

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
Serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning
Lokal-Med kan ikke anbefale en reduktion af § 99, det vil have store konsekvenser 
for de mest isolerede og svært sindslidende borgere at reducere med en 
medarbejder, som i øvrigt er den mindst indgribende indsats i Socialafdelingen. 
Det vil med en reduktion betyde at § 99 funktionen ikke kan fastholde det 
opsøgende SKP-arbejde, samarbejde med boligforeninger og 
behandlingspsykiatrien m.m. på samme niveau. Ift. at gå ud til sindslidende 
borgere i eget hjem fjernes sikkerhedsgrundlaget ved at skulle opsøge svært 
isolerede borgere alene.
Lokal-Med kan helt klart anbefale at § 12 tages i brug ved at finde ressourcerne til 
opgaven et andet sted. Ved at anvende § 12 vil der for den borgergruppe som ikke 
kan arbejde målrettet, kunne gives en mere fleksibel støtte og ud fra en kommunal 
betragtning, kan den gives efter mindst indgribende indsats, hvilket svarer godt i 
overensstemmelse til Rehabiliteringsstrategien i Svendborg.
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7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud
Har Lok-Med ikke forholdt os til

8. Samdrift af støttecentre
Har Lok-Med ikke forholdt os til

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud
Har Lok-Med ikke forholdt os til

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud
Har Lok-Med ikke forholdt os til

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet
Lokal-Med kan ikke anbefales en reduktion Ved at reducere på Hjørnets 
åbningstider og flytte det til GVS, vil det øge presset på § 85, da mange borgere 
som i dag bruger Hjørnet er udvisiteret fra § 85. Ved at reducere med 37 timer ugtl. 
på personaletimer er der bekymring for, at en del af borgergruppen igen vil få 
behov for § 85 vejledning, da Hjørnet på nuværende fungerer som den mindst 
indgribende indsats for borgere med handicap i egen bolig.

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud 
Lokal-Med kan ikke anbefales en reducering, Den målgruppe der bruger tilbuddet 
har ikke andre muligheder i de socialpsykiatriske system, da de er for sårbare til at 
indgå i andre etablerede indsatser. Mange borgere får via Impuls indhold i deres 
hverdag og struktur på deres liv. Det er en målgruppe der uden et tilbud af denne 
karakter vil være i stor risiko for at blive ensomme, isolerede og for at udvikle 
yderligere sygdomme. Ligeledes vil reduceringen betyde en massivt pres på § 85 
hvor mange af de borgere som er i tilbud på Impuls kun er indskrevet i dette tilbud 
og herfra varetages støtten. Fremadrettet uden Impuls vil der være behov for 
støtte i hjemmet. Ligeledes vil det øge presset på sagsbehandling til omvisitering 
og hyppigere opfølgning. Tilbuddet er ligeledes det mindst indgribende indsats og 
følger den rehabiliterende arbejdsform.

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud
Har ikke forholdt sig til sagen

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet
Lokal-Med i Afd. Vejledning og støtte kan ikke anbefale en lukning af Stenbruddet, 
da det i dag fungerer som en harmreduktion indsats. Stedet er med til at 
understøtte at de udsatte borgere ikke opholder sig på gader. Der foregår meget 
råd og vejledning og konflikthåndtering. Som ved en lukning vil øge presset på 
Sagsbehandlere, § 85 og politiet.

16. Lukning af Café Møllen
Har Lok-Med ikke forholdt os til

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden
Lokal-Med tilslutter sig at Fruerlunden afvikles efter mange års udsultning. Der 
rejses dog en bekymring for medarbejderen som har mange års ansættelse i 
Svendborg Kommunes socialpsykiatri som er tilknyttet stedet ift. fremtidig 
ansættelse. Samt borgergruppen der er tilbage kan tilbydes samværsaktivitet i 
andre sammenhæng.

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører
Har Lok-Med ikke forholdt os til

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud
Har Lok-Med ikke forholdt os til

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole
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Har Lok-Med ikke forholdt os til
21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

Har Lok-Med ikke forholdt os til
22. Revurdering af BPA-sager

Har Lok-Med ikke forholdt os til
23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

Har Lok-Med ikke forholdt os til
24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 

Svendborg, Voksenafdelingen
Har Lok-Med ikke forholdt os til

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen
Har Lok-Med ikke forholdt os til

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen
Har Lok-Med ikke forholdt os til

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet
Har Lok-Med ikke forholdt os til

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne
Lokal-Med kan ikke anbefale et reduceret serviceniveau ved ophør af kommunale 
fritidstilbud på Grønnemoseværkstederne og På Hjørnet
Denne borgergruppe har et fristed og mødes i et fællesskab, med ligesindede. I 
almindelige foreninger kan hovedparten ikke være med, da de vil blive set skævt 
til, og de vil ikke kunne begå sig. Konsekvensen er ingen fritidstilbud til denne 
sårbare gruppe mennesker, som kæmper for en plads i samfundet og som er 
afhængig af at noget stiller sig til rådighed for deres livsvilkår. Prøv at sætte jer i 
deres sted. Mange af borgerne med en § 85 indsats har egen bolig, spiser alene, 
har ingen fælleshuse, ingen fritidstilbud.

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne
Har Lok-Med ikke forholdt os til

30. Ophør af individuelt Case Management
Lokal-Med kan ikke tilslutte sig afvikling af ICM-funktionen, da funktionen er den 
mindst indgribende indsats, som ydes til en meget kompleks og kaostisk 
målgruppe i udsatte positioner, med mangeartede problemstillinger. Målgruppen 
kræver en koordinerende indsats, som kan varetage rollen som talerør og 
problemknuser for systemet og borgeren i systemet. Indsatsen virker 
konfliktnedtrappende ift. samarbejdspartnere og er medvirkende til at bevare 
målgruppen i egen bolig og i jobrettede indsatser m.m. Funktionen forebygger 
ligeledes indlæggelser i det psykiatriske system, som er medvirkende til at øge 
målgruppens livskvalitet og give dem et værdigt liv. Det vil have omsiggribende 
konsekvenser hvis den funktion nedlægges for både målgruppen og det 
omgivende system.

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen
Kan ikke understøtte en nedlæggelse da funktionen hjælper de mest udsatte og 
skrøbelige borgere der ikke er i stand til at gøre brug af det etablerede 
sundhedssystem og det sikrer sundhed, værdighed og menneskeliv for en meget 
udsat borgergruppe. På Personale delen er den sundhedsfremmende og 
medvirker til at reducere kontakten til det etablerede sundhedssystem.

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år
Forebyggende
Lok-Med vil stærkt fraråde at nedlægge ungeSKP- funktionen og kan derfor ikke 
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tilslutte os til at funktionen tages med i finansieringsforslaget.
Unge-SKP funktionen har en opsøgende og opsporende karakter, der forebygger 
og afhjælper svært isolerede unge i misbrug, psykisk sårbare med psykiatriske 
lidelser. bl.a. via samarbejde med og brobygning til offentlige myndigheder samt 
offentlige og private tilbud. Unge-SKP arbejder på tværs af Børn og Unge og 
Socialområdet i overgangen mellem ung og voksen. Det vil få fatale konsekvenser 
for det tidligt opsporende og forebyggende arbejde fra den unges 16 år. Ophør af 
funktionen vil føre til forværring af livssituationen for psykisk sårbare unge. 
Funktionen har alene på 23 timer ugtl. haft kontakt med ca. 98 borgere på 2 år og 
har haft godt 250 henvendelser fra pårørende, boligforeninger, 
samarbejdspartnere m.m. ca. 1/3 del af disse borgerforløb følges i ungetilbuddet 
på Impuls hvor unge- SKP er til rådighed hver tirsdag aften og hvor de unge kan 
hjælpes videre med denne mindst indgribende indsats.
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Høringssvar afgivet af

Borgerne som i det daglige har tilknytning til § 85, §99.

Evt. generelle bemærkninger
Høringssvaret er udarbejdet af borgere i afdelingen med § 99 og § 85 indsatser 
under Dagtilbud.
Vi er et stor gruppe mennesker med forskellige psykiske sårbarheder som 
modtager hjælp og støtte fra SKP-ordningen, ICM og bostøtten. Vi er mennesker, 
der for, at kunne opretholde et nogenlunde stabilt liv med en psykiatrisk diagnose 
har behov for stabilitet, struktur og forudsigelighed. Det kan vi på nuværende 
tidspunkt, igennem den rehabiliterende støtte vi modtager, og som er med til at 
understøtte, at vi kan leve et (efter Svendborg Kommunes fortolkning af 
Rehabilitering) så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.
Dette ser vi i den grad, er i risiko for at smuldre, med de så indgribende 
besparelser der er beskrevet i finansieringskataloget for Socialafdelingen. Forslag 
om reducering af en § 85 medarbejder, nedlæggelse af SKP funktioner for både 
voksen og ung, samt ICM-bostøtte. Det vil få fatale konsekvenser på de berørte 
personers livssituationer hvis dette iværksættes og det vil i sidste ende, medføre 
flere omkostninger for Svendborg Kommunes socialafdeling.

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning
Ved at omlægge og reducere en indsats, vil det helt naturligt være en forringelse af 
serviceniveauet i vores støtte og hjælp fra Svendborg Kommune. Det kan ikke 
være muligt, at give den samme ydelse med mindre medarbejdere. Ligesom man 
må se besparelserne som en helhed, ved at nedlægge samvær og aktivitetstilbud, 
vil det give større søgning til både SKP og §85. Som konsekvens af reducering vil 
vejen til hjælpen blive længere og forfaldet større for os sårbare mennesker. 
Ved reduktion af SKP, skal den der er tilbage, alene ud til voldsomt komplekse 
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borgere og evnen til at vurdere en situation, er sværere når man er alene. Der kan 
opstå problemer hvis kemien ikke matcher, hvilket er farligt for den persons 
sikkerhed, fordi det er de mest komplekse borgere.
Som Kommune og Socialudvalg, har i pligt til at forholde jer til Serviceloven, som 
beskriver, at det er kommunens opgave, at tilbyde en indsats til borgere med 
betydelig nedsat funktionsniveau, så borgeren kan stabilisere eller udvikle sit 
funktionsniveau.

Konkrete udsagn:

” jeg får hver uge vendt mine suicidale tanker sammen med min bostøtte, så jeg 
kan strukturere min hverdag- hvis jeg mister den mulighed, mister jeg strukturen 
og min hverdag bliver kaotisk”. ”Jeg er ikke selv i stand til at skabe den struktur og 
stabilitet jeg har behov for, for at kunne leve et nogenlunde liv”.
”min struktur går i stykker bare min bostøtte holder ferie i tre uger, så får jeg ikke 
ryddet op. Mine bekymringer hober sig op, jeg kan ikke skille tingene ad og 
tankerne myldrer, så kan det gå helt galt”

” Hvis jeg ikke havde min bostøtte havde jeg ikke været her i dag, så var jeg gået 
til grunde” 

” Jeg får hjælp til helt psykologiske problemstillinger, som fylder i mit hoved-hvis 
jeg ikke længere kan få de samtaler individuelt, vil det belaste mine omgivelser og 
det vil brede sig som ringe i vandet til mit netværk, som hurtigt vil blive 
overbelastet og trække sig”

”Jeg syntes jeg er heldig, for jeg har indtil nu fået rigtig god hjælp af Svendborg 
Kommune- men jeg frygter det bliver ligesom i andre kommuner hvor borgerne 
bliver svigtet og ikke lyttet til”.

” for alle mennesker går livet op og ned - mange af os har ikke et særligt stort 
netværk og der er behov for, at jeg kan komme af med de sorte og suicidale 
tanker, så jeg kan fungere i min hverdag”.

” Jeg frygter det værste med de besparelser der ligger fremme, jeg vil gå i stå pga. 
min angst og min OCD for det går ikke over af sig selv, mit hjem vil sande til. Jeg 
har behov for at få hjælp i mit hjem, til at flytte på det der gør mig angst, det kan 
jeg ikke lære i en gruppe. Hvis jeg ikke har bostøtte i mit hjem vokser tingene op 
over mit hoved og jeg isolerer mig og bliver depressiv. 
”Jeg har behov for en der holder tråden for mig”.

” Jeg kan slet ikke overskue fremtiden, hvis servicen bliver dårligere, hvis jeg har 
det svært psykisk, kan jeg ikke opbygge tillid til nye mennesker og mindre kontakt 
med systemet – man giver op misbruget vokser og jeg kan blive hjemløs”

” konsekvensen ved at reducere i de tilbud vi modtager er usikkerhed og utryghed, 
jeg kan blive svingdørspatient på afd. P og det bliver i sidste ende dyrere for 
kommunen. Det slider på ens netværk som også bliver utrygge og de har ikke de 
faglige forudsætninger, der skal til for at hjælpe én tilbage til et stabilt liv igen”.
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” ved at presse de eksisterende medarbejdere der er tilbage, vil det øge risikoen 
for at de går ned med stress, de møder hverdag mange svære problemer og skal 
forholde sig til mange svære situationer, som kan gøre dem psykisk syge- og 
hvem kommer så til borgeren imens de er sygdomsramte?”.

” Da jeg flyttede til byen, og henvendte mig til kommunen, kom SKPérne allerede 
dagen efter jeg havde ringet til kommunen, og de holdt hånden under mig indtil der 
kunne komme en bostøtte, uden dem havde jeg aldrig været der hvor jeg er i dag”

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt 
servicereduktion i de uvisiterede tilbud 
Impuls er for mange psykisk sårbare et sted hvor vi kan møde andre mennesker i 
samme situation, det er det eneste aktivitets- og samværstilbud i Svendborg for 
psykisk sårbare mennesker. Konsekvensen ved at reducere på Impuls er, at 
gruppen der bruger tilbuddet, ikke bare kan gå ud i samfundet og tage et kursus. 
På Impuls rummes man på en særlig måde, man kan blive set og være der med 
sine forskellige sårbarheder og kun derved kan man udvikle sine kompetencer. Det 
vil ikke være muligt for de mest sårbare fremover hvis tilbuddet reduceres og 
mange vil derfor få behov for § 85 støtte i meget større omfang.

” For mig betyder Impuls at jeg kan møde andre mennesker- stedet har udviklet 
mig, fået mig ud af min skal af generthed, usikkerhed og isolation”.

”Jeg er kommet ud af en isoleret tilværelse og det giver mig en lykkefølelse at vide 
jeg har det tilbud- det betyder alt at jeg kan møde andre”. ”Det er på Impuls jeg 
lever, har mine venner, mit netværk og udvikler mine sociale kompetencer”.

”Brugergruppen ser en frygtelig fremtid ved både at reducere Impuls, § 99 og §85 
Rigtig mange har behov for daglig kontakt med en faglig medarbejder, hvis kontakt 
bevirker at selvværd, selvtillid og muligheder skaber lyst og tro på at forandringer 
kan lykkes- uden det intet håb i livet”.

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud
Har ikke forholdt sig til sagen

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen
Har Lok-Med ikke forholdt os til

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden
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18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management
Afvikling af ICM- bostøtten er uværdigt for så dårlige mennesker, der har brug for 
at blive holdt oppe. 
”Bostøtten med ICM, hjælper med, at være talerør ind i systemet. Mange af os har 
ikke evnen til at manurerer i systemet vi opgiver på forhånd”
.

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen
Det bliver umuligt at nedlæggelse den funktion, hun hjælper de mest udsatte og 
skrøbelige borgere der ikke er i stand til at selv at bruge sundhedssystemet 

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 
år
At nedlægge unge-SKP’en vil være helt hen i skoven, der er rigtig mange unge i 
Svendborg, der har det meget svært og som ikke vil eller kan holde ud at være i 
kontakt med systemet. Unge-SKP hjælper altid med at skabe kontakt og holder 
ved.

Konkrete udsagn:

 ”Jeg har i flere år på forskellige tidspunkter i mit liv haft brug for nogen at 
henvende mig til, jeg har ikke kunne gøre brug af bostøtte, fordi mit liv har været 
så kaotisk, uden den funktion havde jeg begået selvmord i dag”.

” Hendes kontakt er uvurderlig og hun kommer igen og igen selv om jeg afviser 
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kontakten. Hun hjælper mig altid med at se muligheder, selv når livet ser 
allersortest ud”.
” hun har hjulpet rigtig mange unge og selv de mest isolerede kommer hun i 
kontakt med”.

”Rigtig mange unge vil meget gerne have en uddannelse, men flere især psykisk 
sårbare unge ender i misbrug eller i kaotiske perioder og kan ikke gøre brug af 
systemernes tilbud. Ofte oplever vi at ingen helt forstår hvordan vi har det, eller 
kan tale med os. Men det kan unge-SKP’en – Det vil få frygtelige konsekvenser 
hvis ingen kan opsøge os når vi har det sværest. Så LAD VÆR MED AT FJERNE 
DEN FUNKTION”.
For bare et halvt år siden indsamlede man materiale og fremsendte et forslag til 
Socialudvalget om at udvide stillingen fra 23 timer ugentligt til en fuldtidsstilling, 
netop fordi der er mere arbejde i funktionen, end hvad én person kan nå. Så der er 
vel mening med funktionen???????.







"Høring - Budget 2019"
Høringssvar vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019  -  Socialområdet -        

Forslag nr. 25 - Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, 

Ungeafdelingen

Svendborg Kommunes tilbud til unge til og med 25 år med et problematisk forbrug af 
stoffer har til huse i Ungeafdelingen, Nyborgvej 4, 1. sal. Behandlingen foregår her men også 

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).  

 Socialstyrelsen påpeger, at stofmisbrugsbehandlingen bør foregå integreret og som 

minimum koordineret med behandling af eventuelle psykiske lidelser, samt

 at regioner og kommuner bør have fokus på, at personalet har kompetencerne til at sikre 

en integreret behandling i såvel psykiatrien som i stofmisbrugsbehandlingen.

(Jfr. Socialstyrelsens Retningslinje for social stofmisbrugsbehandling og behandling for 

psykiske vanskeligheder).

 





andre steder, fx i den unges hjem, hvis den unge pga. angst har svært ved at gå uden for en 
dør.

I Ungeafdelingen er der ansat 1 sekretær, 5 behandlere (3 pædagoger og 2 socialrådgivere) 
og 1 psykolog. Herudover tilkøber Ungeafdelingen læge 1 dag hver 14. dag. Ungeafdelingen 
deler leder med Alkoholbehandlingen.

I Ungeafdelingen tilbydes der et højt, specialiseret behandlingstilbud til unge, til og med 25 
år. Der arbejdes ud fra Metodeprogrammet, som er en dokumenteret effektiv tilgang, 
rehabiliterende og koordineret med psykiatrien.

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

  

En reduktion af psykologfunktionen i Ungeafdelingen vil få følgende konsekvenser:

 Unge, som fx pga. angst ikke er i stand til at møde op i Ungeafdelingen og 
reducere og ophøre deres misbrug pga. svære psykiske lidelser uden sideløbende 
at få hjælp til håndtering af deres psykiske problemer, vil ikke blive behandlet. 

 Behandlerne vil selv skulle stå for behandling af flere og psykisk dårligere 
klienter.

 Den psykologiske screening, vurdering og behandling vil skulle tilkøbes.

 Der vil mangle ressourcer til at arbejde efter Metodeprojektet.

 Den koordinerende indsats mellem Ungeafdelingen og Psykiatrien vil blive 
forringet. 

 En reduktion af psykologfunktionen og en generel besparelse i Ungeafdelingen vil 
føre til, at det vil blive svært at opfylde anbefalingerne i Socialstyrelsens 
Nationale retningslinjer - for den sociale stofmisbrugsbehandling.



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Ansatte ved Forsorgscenter Sydfyn

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

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet
Værestedet Stenbruddet

Værestedet Stenbruddet har følgende funktion:
 Et tilbud der kan rumme borgere med misbrug – som det eneste i 

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk
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Svendborg Kommune

 Netværksdannelse mellem socialt udsatte med og uden misbrug

 Råd og vejledning omkring livssituation

 Dækker basale behov som en kop kaffe eller et bad

 Brobygning til kommunale instanser

Stenbruddet rummer borgere med misbrug og med komplekse sociale problemer. Her 
er social inklusion, modsat den eksklusion de oplever i det normaliserede samfund.
Værestedet er med til at skabe netværk for denne gruppe, på en kontrolleret måde i 
et samspil mellem borgere og medarbejdere.
Brobygning til kommunale instanser medvirker til at bremse en yderligere social 
deroute, da borgeren vil støtte/følgeskab får handlet på de krav, der stilles fra den 
kommunale myndighed for at oppebære forsørgelse med risiko for hjemløshed, mistet 
kontakt til børn/familie og kontakt til behandlingssted (stof eller alkohol).
Følgeskab fra Værestedet til møder med kommunal myndighed, skaber tryghed for 
borgeren og afledt heraf mindskes risikoen for konfliktoptrapning, hvis borgeren ikke 
føler sig hørt eller forstår budskabet. Erfaringen viser, at det giver en langt bedre 
kontakt, når der er fokus på brobygning til de kommunale instanser, da følgeskab og 
hjælp til kontakt betyder, at borgeren ikke bliver frustreret over de mange indgange til 
kommunale sagsbehandlere, de kan ikke agere i det felt, hvor de har mange 
forskellige personer, der skal kontaktes, alt efter deres specifikke situation/behov. Det 
giver anledning til frustrationer og at borgeren opgiver at komme i kontakt med 
myndigheden. 
Værestedet har fokus på arbejde og uddannelse. Personalet har bidraget til at få flere 
borgere i ordinær beskæftigelse og uddannelse. Disse borgere bruger stadig 
Værestedet, da det er deres eneste personlige netværk – den afledte effekt af dette, 
er at de er med til at skabe den gode historie og inspirere/motivere andre til at handle 
på deres situation, for at finde vej frem til en plads i uddannelsessystemet eller på 
arbejdsmarkedet.
Værestedet tilbyder aktiviteter tilpasset borgergruppen, der er mulighed for at arbejde 
kreativt, deltage i socialpædagogiske aktiviteter/ture - oplevelser uden for huset m.v. 
Dette har også stor betydning for Forsorgscenter Sydfyn, da beboerne her får kontakt 
til andre mennesker og mulighed for at skabe et netværk. Basalt har alle brug for et 
netværk at spejle sig i, dele oplevelser med, betro sig til – effekten heraf er, at den 
enkelte ikke føler sig ensom eller udenfor. Afledt heraf kan misbrug mindskes og 
derved vokser det enkelte menneske, der skabes netværk.  Værestedet er et fristed 
fra det hårde miljø, her bliver alle set og hørt. 
Værestedet har fokus på sundhedsfremmende tiltag. Der arrangeres cykelture, gåture 
samt ture i svømmehallen. Der er stort samarbejde med udsattesygeplejersken, der 
ugentligt besøger stedet og støtter/informerer omkring sundhed.
Værestedet har plads til ALLE – uanset hvor marginaliseret du er i det ”rigtige” 
samfund, og mange brugere i grænselandet mellem misbrug og psykiatri håndteres af 
Værestedet. De føler sig ikke hjemme i det etablerede psykiatriske system, hvor de 
føler sig ”smittet” af de andre brugere, og dermed selv bliver dårligere – det gælder 
også misbrugere, der bliver dårligere af at hænge ud i det etablerede misbrugsmiljø. 
De kan begge parter komme og føle sig ”normale” og inkluderet på værestedet – i 
sikkerhed fra det ellers barske miljø de færdes i.
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En afledt effekt af en besparelse i forhold til Værestedet kan frygtes at være øget 
misbrug og kriminalitet, når der ikke er et sted, hvor denne gruppe borgere kan 
opholde sig i nogle timer dagligt. Der er kontakt med 125 brugere og dagligt er der 
mellem 23-43 brugere på værestedet. Det daglige snit af er at 30 personer besøger 
værestedet – nogle opholder sig der i hele åbningstiden, andre kommer nogle timer – 
en del kommer forbi flere gange i løbet af en dag.
De borgere der kommer på værestedet er ekskluderet fra andre miljøer i det 
almindelige samfund. De oplever dagligt en marginalisering og eksklusion, så selv en 
reduktion i åbningstiden vil betyde flere dage i isolation eller begyndende fællesskab i 
dårlige miljøer. 

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen
Udsattesygeplejersken udfører følgende opgaver:
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 Brobygning til det etablerede sundhedssystem 
 Følger borgere til læge og behandlingstilbud da de ikke vil komme 

afsted ved egen hjælp
 Oplyser om sundhed/underviser borgere – f.eks hygiejne, hepatitis, 

kost, hjertestarter, Red Liv, angst og smerter. 
 Sundhedsdage på gadeplan f.eks i Den Blå Lagune

Udsattesygeplejersken følger borgere til læge, da de ikke selv magter at handle, selv om 
det ønsker at deres sundhed er så god som muligt til trods for deres hårde livsførelse.

I forbindelse med undervisning og sundhedsdage, er der altid stor tilslutning, og de der 
deltager vil gerne have lavet sundhedstjek af udsattesygeplejersken.

Der er i forbindelse med sundhedsdag fundet flere tilfælde af forhøjet blodtryk og 
diabetes. Borgerne er støttet i at opsøge læge, blevet fulgt til lægen og efterfølgende 
støttet i at fastholde behandlingen. Uden dette opsøgende arbejde og støtte til at handle 
på den helbredsmæssige situation, var der stor risiko for at sygdommen blev opdaget for 
sent, og dermed ville der være langt større komplikationer og dermed øgende udgifter for 
samfundet. Ubehandlet og sent opdagede sygdomme ville føre til lange indlæggelser og 
høje medicinudgifter i behandlingen. Der vil også være risiko for at borgeren får brug for 
hjemmepleje/plejebolig og efterfølgende træning.

Udsattesygeplejersken støtter også i forhold til at minimere/behandle misbrug.

Udsattesygeplejerskens samarbejder med følgende, når der er en sundhedsfaglig 
bekymring i forhold til borgere:

 Personalet på væresteder og varmestue
 Misbrugsbostøtter
 Behandlingscenter for voksne og unge med stofmisbrug
 Alkoholbehandlingen
 Frivillige organisationer f.eks alkoholrådet – her laves 

sundhedsoplysning og –tjek
 Beboerkonsulenter i Jægermarken og Skovparken, fast aftale hvor 

borgere kan komme anonymt og til sundhedsfaglig snak og –tjek.
 Hjemmeplejen – sparring til komplekse borgere samt deltagelse i 

besøg hos komplekse borgere, der virker truende for den almindelige 
hjemmepleje. Medvirker til at skabe et trygt arbejdsmiljø for 
hjemmeplejeren, der herved får ro til at udføre sit job. Dermed 
nedsættes risikoen for sygemeldinger grundet de psykiske 
belastninger, de påføres i arbejdet med komplekse borgere, som de 
ikke har erfaring med eller uddannelse til at håndtere.
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 Opsøgende medarbejder (SKP §99), hvor udsattesygeplejersken kører 
med ud til særligt udsatte borgere. Den opsøgende medarbejder 
bruger sin socialfaglige kompetence og udsattesygeplejersken sin 
sundhedsfaglige viden. Det giver et godt overblik over borgerens 
situation og relevant skadesreduktion kan sættes i værk med det 
samme. I forbindelse med ferie, sygdom eller perioder med mange 
komplekse opgaver, dækker udsattesygeplejersken ind.

 Samarbejde med Forsorgscenter Sydfyn

Det vil det være et stort tab i arbejdet med de socialt udsatte, hvis udsattesygeplejerskens 
funktion nedlægges. Det vil forringe den indsats der ydes i forbindelse med det opsøgende 
arbejde (SKP §99). Der vil ingen indsats være for den persongruppe i forbindelse med ferie, 
sygdom m.v. Den gode relation der med den parallelle indsats der ydes vil være vanskelig 
at fastholde.

I samarbejdet med Forsorgscenter Sydfyn har udsattesygeplejersken kunnet bidrage med 
sin sundhedsfaglige tilgang i forhold borgeren. Det har været en stor støtte, at 
udsattesygeplejersken har været behjælpelig og tilgængelig for borgere og personale på 
Forsorgscentret. Det har kunnet sikre en stor faglig helhedsindsats. Udsattesygeplejersken 
har været en stor støtte i forbindelse med afrusninger, hvor indlæggelser har kunnet 
undgås. Oplysning/motivation i forhold til at tage hånd om misbrug og sundhed, har størst 
effekt, når der er sundhedsfagligt personale ind over. 

Et misbrug eller sygdom der ikke tages hånd om, kan medføre en yderligere social deroute 
– mistet forsørgelse, hjemløshed og dyre behandlingsmæssige foranstaltninger. 

Udsattesygeplejersken løser opgaver i Svendborg Kommune, der ikke vil blive taget hånd 
om såfremt funktionen nedlægges. Dette vil få store konsekvenser for det mest socialt 
belastede i kommunen, og afledt deraf vil det få store menneskelige og økonomiske 
konsekvenser.

.

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Per Christensen, Avernakøvej 30, 5700 Svendborg

Evt. generelle bemærkninger

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen

2. Reduktion på administrationen
Det foreslås der ses på ledelsen på SYDBO, hvor der er to ledere. Der er ledelse 
for både SYDBO og aktiviteten, det burde kunne organiseres på anden måde, 
således der vil kunne ske en besparelse. 

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud
Lukker man køkkenet på de sociale botilbud, rammer man de svageste borger. Det 
er på de enkelte botilbud et af dagens højdepunkter, beboerne kan se og dufte 
produktionen af maden. Både da Ryttervej og SYDBO blev bygget var det et stort  
ønske, at der var køkken, dette ønske er ikke ændret fordi kommunen mangler 
penge. Der vil være borgere der i øvrigt vil have svært ved, at skulle betale ekstra 
for maden, hvilket vil skulle dækkes af anden kommunal penge kasse, som ekstra 
udgift. Det burde af forslaget stå hvor meget ekstra indtægt lukningen af 
køkkenerne, vil kunne give Det gode mad hus, da det med stor sandsynlighed vil 
være dem der skal levere. Det er ikke rimeligt de svage borgere skal rede 
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økonomien i det gode mad hus, som på et tidspunkt har været anstrengt, det vides 
dog ikke om økonomien stadig er det.

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud
Det er et totalt umenneskelig forslag, at spare her da der her er tale om borgere 
der er i det offentliges varetægt, og man vil fratage dem det mest basale. En 
almindelig gåtur, som enhver almindelig borger kan, vil ikke være muligt for en stor 
del af denne gruppe af borgere. Borgernes livskvalitet vil blive væsentligt forringet. 
Det stemmer heller overens med man i Svendborg Kommune vil det gode liv, 
forslaget vil give et uværdigt liv.

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud
Ved evt. gennemførelse af besparelsen på pkt. 13, vil der med stor sandsynlighed, 
blive ansøgt om særforanstaltninger i forhold til en del borgere. Så gennemføres 
besparelserne på pkt. 13 og 19, kan det have menneskelige konsekvenser, i form 
af meget dårlig livskvalitet for flere borgere, som ikke for den nødvendige 
pædagogisk hjælp. 

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne
Ophør af fysioterapien på Grønnemosevej må ikke nedlægges, men bør 
omorganiseres og udvides. Fysioterapi for denne gruppe af borgere er et generelt 
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problem, for det er ikke sikkert der i byen er fysioterapeuter der kan tage dem. Der 
er handicappede borgere der er bevilget fysioterapi, der ikke kan få det i byen, da 
de lokal fysioterapeuterne i Svendborg ikke har de nødvende lokaler, og lifte til at 
flytte kørestolebrugere fx, til behandler briksen. Der burde indrettes et fysioterapi 
lokal i Sundshuset, der kan tage svært handicappede borgere.  

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år



Fremsendt høringssvar er udarbejdet af forældre og pårørende til beboerne på Solsikkevej.

Vores tanker, synspunkter og frustrationer omkring besparelser af personale på Solsikkevej.

Først og fremmest stiller vi os uforstående overfor ikke at måtte deltage på dialogmødet den 25. april på 
Grønnemoseværkstederne.  Vi var flere der gerne ville have været bisidder /støtte for vores brugere af 
Solsikkevej.

Ligeledes stiller vi os også uforstående overfor at samme person, Centerleder Hasse Jacobsen er med til at 
komme med oplæg til besparelsesforslag – samtidig med at han kan/skal hjælpe brugerne med et 
høreringssvar.

Vi mener det er dybt uforsvarligt, at skære i personale staben på Solsikkevej.                                                        
1½ stilling til 8 personer. Det er i vores øjne ikke stort og flot. Lise på32 timer og Arne på 37 timer.

Der er nu sparet rigeligt. 

Hvis det er kommunens hensigt, at fryse brugerne ud af egen bolig – til evt. døgntilbud så kan i jo prøve at 
regne på hvad det vil komme til at koste!

Vi ser det som brugernes ret til at de kan blive så længe som muligt i eget hjem. De har et stort ønske om, 
at blive i eget hjem som andre borgere med hjælp til selvhjælp via hjemmevejledning.
Svendborg Kommune vil gerne fremstå som en kommune der vil rehabilitering så hermed er bolden givet 
videre for Svendborg kommune at efterleve denne vision.

Borgerne på Solsikkevej er nu nået til en alder på 60+ og bliver på mange områder ikke bedre fungerende. 
Tværtimod.

Vi mener at det er vigtigt at holde fast i madlavningen på Solsikkevej. Det er efterhånden det eneste 
pædagogiske tiltag der er. Det er et af højdepunkterne i en ellers ens hverdag for mange af dem. De vil blive 
meget ensomme, hvis de ikke har muligheden for at samles om et godt og nærende måltid mad i ny og næ. 
For hvem kan leve et sundt liv på ROMKUGLER?

Vi er meget bange for at de bliver mere og mere ensomme og isolerede. Flere giver udtryk for at de er 
utrygge og bange.

De er bange for at de ikke får deres hjemmevejledning.

Der er nu flere af brugerne der ikke har andre nære relationer end deres hjemmevejleder. – så det vil være 
katastrofalt at tage denne sidste tryghed fra dem. Der er sparet hvad der kan spares på dette område.



Vi så hellere at der kom flere varme hænder. Det grænser til omsorgssvigt på flere områder. De er efter 
vores opfattelse overladt alt for meget til sig selv. Denne gruppe evner ikke at gå ud at skabe nye relationer. 
Og kan ikke skabe nye aktiviteter på eget initiativ. De har alle brug for vejledning. – og gerne mere.

Brugerne giver udtryk for at de er til ulejlighed; da de ved at personalet ikke har tid. Hvilket har betydet, at 
de fra at bruge sætninger som; når du har tid, i dag spørger; hvis du får tid, og deraf den konsekvens, at 
flere og flere ikke tør spørge om hjælp og hellere isolerer sig. 

Det er ej rimeligt for hverken bruger eller personale med nedskæringer.

Vi ser det heller ikke som en god løsning, at Lyøvej og Solsikkevej skal lægges sammen. 

Lyøvej er en helt anden målgruppe og brugerne der er meget mere selvhjulpen end Solsikkevejs bruger.

Der vil også blive flere forskellige og skiftende personaler brugerne skal forholde sig til og personalet vil få 
mange flere brugere de skal forholde sig til.

Vi kan se at personalet er ved at slides. De virker stresset og presset på deres faglige stolthed. 

De formår ikke at yde den indsats de er sat til at skulle yde men bliver overbebyrdet med administrativt 
arbejde, at kunne redegøre for egen færden fremfor at yde den hjælp de gerne vil til brugerne..

Så kære Hasse.

Den sidste tid, og før den, har skabt mange bekymringer og masser af utryghed for brugerne, personalet og 
ikke mindst os pårørende af huset på Solsikkevej.

Med venlig Hilsen

Forældre og pårørende til brugerne på Solsikkevej



 
Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget 
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019 

 
Høringsperiode: 11.-30. april 2018 
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til: 
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019” 
 

Høringssvar afgivet af 

Det ernæringsfaglige personale i køkkenet på Bosted Ryttervej 

 
Evt. generelle bemærkninger 

Det ernæringsfaglige personale er bekymrede for, hvad besparelserne vil betyde for beboerne på 

Ryttervej 
REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov) 

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Reduktion på administrationen 

 

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud 

 

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen 

 

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven 

 

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning 

 

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud 

 

8. Samdrift af støttecentre 

 

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud 

 

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud 
 

Det ernæringsfaglige personale er bekymrede for, hvad besparelserne vil betyde for 

beboerne på Ryttervej:  

 

- Vil beboerne stadig kunne have god kontakt til køkkenet med både personale og 

aktiviteterne med fremstillingen af mad? For mange borgere er køkkenet et helle med tid 

til en uformel snak. 

 

- De sanseindtryk, frisklavet mad giver borgere med fx multihandicaps, kan ikke fås på 

anden måde. Alle får derudover skærpet interesse og lyst til mad, når de kan følge 

processen med at fremstille mad. 
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- På Ryttervej er der 4 arrangementer om året. Påske- og julefrokost for beboerne og 

sommer- og julefest for beboere og pårørende. Vil det stadig kunne lade sig gøre at 

servere frisk kage til kaffen, ligesom der serveres i private hjem? Det er lige så vigtigt for 

vores borgere at kunne invitere familien til fest med kaffe og kage, som for alle andre. Det 

er desuden med til at give værdighed og værdi til vore handicappede medmennesker. Det 

halve af festen er de forberedelser, beboerne kan følge i løbet af dagen. Duft af kage og 

kaffe skaber feststemning. 

 

- Vi gør meget ud af at servere ønskemenu på borgernes fødselsdag, så de bliver fejret hver 

især. Vil de fortsat kunne bestille lige det, de ønsker sig, hvis maden kommer fra et stort 

centralt køkken? 

 

- Køkkenet giver stor flexibilitet i forbindelse med borgernes specielle behov for særkost og 

ændringer af denne. Ofte kommer der også familie, der gerne vil spise med deres 

pårørende, med kort varsel. Vil det kunne lade sig gøre med mad fra et centralt køkken? 

 

- Indeholdt i betalingen er madpakker til de borgere, der går på arbejde eller i skole. Vil de 

også kunne det fra et centralt køkken? 

 

- Det er vedtaget af kommunalbestyrelsen, at alle køkkener i kommunen skal have det 

økologiske spisemærke i bronze. Det har Ryttervej allerede fået. 

 

- Det betyder, at borgerne på Ryttervej får meget frisk økologisk frugt og grønsager frisk 

tilberedt. Kan det fortsætte? 

 

- Køkkenpersonalet er meget opmærksom på affaldshåndtering og sender mest muligt 

affald til genbrug. Og det er noget vi gerne ville udvide med genbrug af grønt affald til 

kompost.  

 

 

De ernæringsfaglige personale vil også gerne pege fremad: 

 

- Fremtidens arbejdsmarked bygger på viden også i Svendborg kommune. Køkkenet på 

Ryttervej med ernæringsuddannet fagpersonale kan deltage i uddannelsen af elever med 

en koncernaftale på en 100 % uddannelse. Det vil sige, at køkkenet på Ryttervej kan 

deltage i uddannelsen af en ernæringselev, der kan få en hel uddannelse i de berørte 

køkkener tilsammen. 

 

- Viden skal også samles mellem det faguddannede personale og sparring mellem 

kostfagligt personale er en vigtig del af den vidensopsamling og –deling. Men viden 

udvikles bedst, når man dagligt arbejder sammen. Det kan kun ske, hvis man beholder 

mindst to ernæringsfaglige stillinger i køkkenet på Ryttervej, og dermed satser på 

vidensdeling og udvikling. 
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- Rehabilitering af borgere er vigtig og her kan køkkenet give små opgaver, der giver 

borgerne en følelse af nytte og værdi. 

 

- Vigtigheden af, at også handicappede borgere har ret til det gode Cittaslow-liv i 

Svendborg kommune. 

 

 

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet 

 

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud 

 

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud 

 

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet 

 

16. Lukning af Café Møllen 

 

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden 

 

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører 

 

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud 

 

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole 

 

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100) 

 

22. Revurdering af BPA-sager 

 

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84 

 

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen 

 

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen 

 

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen 

 

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet 

 

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne 

 

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne 

 

30. Ophør af individuelt Case Management 
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31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen 

 

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år 

 
 



Høringssvar fra Område-Med, Socialafdelingens dagtilbud 

Samtlige dagtilbud i social afdelingen har lagt stor energi i at udarbejde høringssvar på vegne af de 
enkelte institutioner.  Vi opfordrer herfra socialudvalget til at dykke ned i disse beskrivelser, få 
nærlæst materialet, så I er klædt på til at vejlede økonomiudvalget til at træffe så socialt ansvarlige 
beslutninger som overhovedet muligt.  

Vi tilslutter os fuldt ud det høringssvar, som socialafdelingens A -Med har udarbejdet... Og 
opfordrer på det kraftigste til at inkludere investeringsmodellen SØM, idet vores erfaring med 
besparelser er, at de i sidste ende  risikerer at bliver en udgift.

Med venlig hilsen

Medarbejder repræsentanterne
O-Med Socialafdelingens dagtilbud 

 



Svendborg Kommune – Social- og Sundhedsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Bedre Psykiatri lokalafdeling Sydfyn

Evt. generelle bemærkninger
Bedre Psykiatri lokalafdeling Sydfyn vurderer, at det vil være en katastrofe, hvis de 

foreslåede besparelser gennemføres. Vi mener, at de forslåede besparelser 
rammer de mest udsatte borgere, herunder de psykisk syge og deres pårørende.

Besparelser i denne størrelse påvirker på sigt flere i negativ retning. De pårørende til 
psykisk syge er i forvejen under stort pres i deres daglige kontakt med de psykisk 
syge. Gennemføres de foreslåede besparelser, vil presset forøges og 
konsekvenserne kan blive en forværring af den psykisk sygdom for den i forvejen 
syge, men samtidig også sygdom for den pårørende, som i forvejen er presset til 
bristepunktet.

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning
Denne omlægning kan medføre katastrofale konsekvenser. På nuværende 
tidspunkt findes der kun 2 støtte-kontaktpersoner (SKP) inden for psykiatriområdet. 
Disse 2 personer varetager kontakt og støtte til de mest syge borgere i 
psykiatriområdet, nogle af de psykisk syge som andre indsatser ikke når. Bliver 
den ene stilling omlagt, vil det lade 1 person tilbage til at varetage § 99. Disse 2 
SKP´er møder til tider nogle ubehagelige situationer, hvor de er udsatte, og derfor 
er det nødvendigt for dem at være 2 ved første besøg. Ydermere er det 
nødvendigt, at de er 2, når de foretager gadearbejde. De 2 SKP´er afgifter i øvrigt 
hinanden efter nogle at de sværeste besøg ved borgerne. I tilfælde af at der kun er 
1 SKP, mener vi, at det vil blive nødvendigt for SKP´en at prioritere og vælge de 
mest udsatte, psykotiske og voldelige borgere fra. Dette kan medføre, at nogle 
borgere vil blive mere syge, hjemløse eller i værste fald dø. Ydermere vil de 
pårørende til disse psykisk syge mennesker blive tvunget ud i nogle situationer 
som kunne undgås, ved muligheden for kontakt til de 2 SKP´er. Det påvirker de 
pårørende i alvorlig grad, når de selv skal takle disse ekstreme situationer. De 
pårørende er i overhængende fare for selv at få psykiske problemer.

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk


Side 2 af 3

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

I besparelsesforslaget nævnes de 42 aktuelle visiterede borgere. Der er dog langt flere 
mennesker, som benytter og har gavn af Impuls. Der er blandt andet alle de 
borgere som benytter de uvisiterede tilbud. Samtidig er der en unge-gruppe på 20 
– 25, som benytter Impuls som mødested hver tirsdag. Lukning af Impuls vil få 
katastrofale konsekvenser både for borgerne, som på nuværende tidspunkt 
benytter de forskellige tilbud, og for deres pårørende.

Det opleves, at de borgere som benytter Impuls udvikler sig i positiv retning.
 De får opbygget et netværk, som nogle har succes med at benytte også udenfor 

Impuls´ åbningstider.
 Borgerne oplever, at de har noget at stå op til, og de oplever, at de får en følelse af 

at være normale, da de har et arbejde, som er med til at give dem identitet. 
Samtidig opbygger det deres selvværd og selvtillid.

 De glædes ved at blive mødt med den struktur, forudsigelighed og 
genkendelighed, som mennesker med psykisk sygdom har behov for.

 Nogle borgere lærer, at de ikke ER deres psykiske sygdom, men er mennesker, 
som lever med en psykisk sygdom. Disse borgere har stadig behov for den støtte, 
der til tider er nødvendig – når livet presser på, på forskellig vis.

 For nogle borgere er det muligt at opretholde kontakten til deres familie, da de får 
fornyet energi og overskud ved at komme på Impuls.

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud
Vi er rystede over denne foreslåede besparelse jf. de oplistede forventede effekter i 

besparelsesforslaget. Det er for os at se uansvarligt at fjerne de pædagogiske 
indsatser, som er nødvendige for borgerne i Botilbuddet også i weekender. Man 
går ikke på weekend fra en psykisk sygdom. Vi ved af erfaring, at weekender og 
ferier er særligt svære for den psykisk syge, som i forvejen kan mærke mere 
ensomhed i weekenderne.

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)
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22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen
Det bekymrer os, at der foreslås en reduktion i psykologfunktion i 
Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen. Mennesker med et misbrug har 
ofte et underliggende psykisk problem. Derfor er det væsentligt, at der er mulighed 
for at få kvalificeret psykologhjælp som en del af de unges behandlingsforløb. Går 
de unge med underliggende psykiske vanskeligheder, er der forøget risiko for at et 
misbrug genoptages efter endt behandling, og dette kan medføre større 
økonomiske og menneskelige konsekvenser i fremtiden.

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management
Ved ophør af individuel Case Management understreges en forventning fra 
kommunens side om at denne borgergruppe – typisk dobbeltdiagnose patienter -
selv kan koordinere de forskellige systemer der indgår i deres liv – herunder 
misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling og andre områder i kommunen. Disse 
borgere har i forvejen meget at kæmpe med både i kraft af deres psykiske sygdom 
og i kraft af deres misbrug. Disse mennesker kan i øvrigt have meget svært ved at 
komme til møder og lign. Samtidig har denne borgergruppe typisk en historik, som 
gør det svært for dem at have tillid og tryghed ved systemet. Derfor vurderes det 
som en nødvendig støtte at have en Case Manager, de er trygge ved.

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år
Støtte- kontaktpersoner er vigtige for at nå de unge, som andre indsatser ikke når 
at hjælpe. SKP´er er som tidligere nævnt dem, som hjælper og støtter de borgere 
der har det mest svært. Det kan have en afgørende betydning for nogle af de unge 
mennesker, som møder en SKP – afgørende for deres fremtid, afgørende for 
kommunens økonomiske fremtid. De unge mennesker er samfundets fremtid – det 
er vigtigt, at de møder den støtte og hjælp, de har behov for med en tidlig indsats – 
set som en investering i fremtiden.



 
Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget 
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019 

 
Høringsperiode: 11.-30. april 2018 
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til: 
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019” 
 

Høringssvar afgivet af
Dialogforum Socialpsykiatri – Socialafdelingen.Høringssvaret er udarbejdet af 
borgerrepræsentanter i Dialogforum. 

 
Evt. generelle bemærkninger 
Dialogforum Socialpsykiatri afgiver hermed høringssvar på de besparelsesforslag, der 
ligger indenfor socialpsykiatriens område i Socialafdelingen. 
 
Dialogforum opfatter de varslede besparelser som ganske voldsomme. Der er tale om 
besparelser, som rammer kerneydelser på det sociale område.  
Det pointeres fra Dialogforums side, at flere af besparelsesforslagene rammer den samme 
målgruppe, således at de samme borgere bliver ramt af flere forslag. Dette forstærker den 
negative effekt af de enkelte forslag. 
  
Dialogforum er af den opfattelse, at der bør spares mindre på det sociale område og at 
der i stedet kan spares på andre områder i det kommunale budget. Eksempelvis kunne 
man have brugt pengene fra etablering af havnetrappen og torverenoveringen indenfor 
socialområdet i stedet.  
 
De foreslåede besparelser vil givetvis resultere i væsentlige øgede kommunale udgifter til 
bl.a. indlæggelser på sygehus, speciallæger mv. Besparelserne vil have som direkte 
konsekvens at færre mennesker vil opnå eller fastholde beskæftigelse på 
arbejdsmarkedet, hvilket vil medføre fortsatte sociale udgifter og mistede skatteindtægter.  
 
Sluttelig vurderer Dialogforum at der i stedet for besparelser er behov for flere 
støttecenterpladser indenfor socialpsykiatrien.   
 

 
REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov) 

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen 
Ingen bemærkninger. 
 

2. Reduktion på administrationen 
Hvis der skal spares, ser Dialogforum hellere en besparelse her end på ”varme” 
hænder. 
 

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud 
Hvis der skal spares, ser Dialogforum hellere en besparelse her end på ”varme” 
hænder. 
 

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen 
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Hvis der skal spares, ser Dialogforum hellere en besparelse her end på ”varme” 
hænder. 
 

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
Serviceloven 
Dialogforum kan ikke anbefale dette forslag. Der kan være en risiko ved at 
kommunen skal føre tilsyn med egne tilbud. 
 

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning 
Ingen bemærkninger. 

 
7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud 

Ingen bemærkninger. 
 

8. Samdrift af støttecentre 
Dette forslag vil være en klar forringelse af tilbuddet for borgerne. Det frygtes at 
tilbuddene reelt reduceres fra at være støttecentre til at være en klynge lejligheder 
med et fælleshus, hvor der er nogle medarbejdere på kontoret fra tid til anden, 
men uden egentlig aktivitet og samvær.  
 

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud 
Ingen bemærkninger. 

 
10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud 

Dialogforum kan på ingen måde anbefale en lukning af køkkenerne. Det vil have 
store negative konsekvenser for borgerne. Samværet og kvaliteten af maden er 
meget vigtig på botilbuddene. Det ideelle ville være, hvis personale og beboere 
lavede mad sammen. 

 
11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet 

Ingen bemærkninger. 
 

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud 
Hvis forslaget gennemføres vil det få store negative konsekvenser for psykisk 
sårbare borgere. Arbejdet i de nuværende driftsteams er meget vigtige for en stor 
gruppe borgere. Det giver struktur på dagligdagen, indhold i hverdagslivet og et 
vigtigt socialt netværk. Det at have et job i et driftsteam giver selvværd og bringer 
en del mennesker ud af isolation. 
 
Det nuværende tilbud på Impuls og dets sammensætning har stor betydning. Det 
giver energi og mod på livet. Det er vigtigt for en del psykisk sårbare mennesker at 
kunne deltage i aktiviteter i trygge omgivelser. Det giver Impuls mulighed for. 
Impuls er således et sikkerhedsnet og medvirker til at opøve kompetencer på 
mange planer. Personalet forstår sig på de hensyn og forhold, der gør sig 
gældende i livet som psykisk sårbar. 

 
Vedtages forslaget, vil det medføre en stor forringelse af trivslen, medføre isolation 
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og afkobling fra vigtige fællesskaber. Dialogforum vurderer at mange mennesker 
vil blive tabt på gulvet, hvis driftsteams lukker.  

 
Mange af de borgere, der er visiteret til driftsteams eller deltager i kurser, vil ikke 
kunne finde tilsvarende tilbud andre steder i Svendborg. På Impuls kan det 
rummes, hvis en borger eks. får angst, hører stemmer eller er ude af balance. Her 
er personalet uddannet til at håndtere sådanne problematikker. Melder man sig til 
et kursus i et andet regi, vil man ikke kunne forvente at blive mødt med samme 
forståelse. Her kan man frygte at blive spurgt til job og uddannelse, mens man på 
Impuls favnes af personalet og hinanden i et samvær, der giver livsglæde og 
selvværd 

 
I mødestedet (værestedet) kan vi, som det er nu, mødes til rart og trygt samvær 
samt arbejde sammen om indkøb, tilberedning af aftensmad og opvask.  
Samvær omkring et måltid giver rigtig meget - og for nogle er det måske dagens 
sunde måltid.  
Hvis mødestedet i fremtiden lukker kl. 16 i stedet for kl. 20, vil alt dette mistes - og 
aftenerne derhjemme kan føles meget lange og ensomme. 
For mange gælder det, at det er på Impuls, man får netværk og danner venskaber. 
At det er her, man oplever et socialt liv, og hvor ensomhed brydes.  

 
Den mulighed, mange i dag gør brug af, for at få en samtale med en medarbejder - 
personligt eller pr. telefon - vil bortfalde. Der vil simpelt hen ikke være ressourcer til 
det. 
Det vil være naturligt at antage, at nogle vil få brug for bostøtte i stedet. 
Selve bevidstheden om, at Impuls er her og har åbent, giver en tryghed, der ikke 
bør undervurderes!  

 
Impuls er det eneste aktivitets- og samværstilbud indenfor socialpsykiatrien i 
Svendborg Kommune (Café Aroma er udelukkende et beskæftigelsestilbud).  

 
     

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud 
Ingen bemærkninger. 

 
14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet 

Ingen bemærkninger. 
 

16. Lukning af Café Møllen 
Ingen bemærkninger. 

 
17. Lukning af støttecenter Fruerlunden 

Fruerlunden har som støttecenter stor værdi for de borgere, der bor dér. Mange af 
beboerne har social angst og har svært ved at være i store fora. Mange har det 
svært med at møde nye mennesker. Beboerne er mennesker med store problemer 
og alvorlige sindslidelser. En lukning vil derfor være et stort tab for de nuværende 
beboere. 3 ud af de 4 beboere bor i området alene grundet støttecentret. 
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En af beboerne har alene kontakt til en støttekontaktperson. Flere af brugerne har 
en meget snæver omgangskreds eller slet ingen, hvor fremmødet i Fruerlunden er 
medvirkende til bl.a. at undgå indlæggelse og isolation. Flere af brugerne formår 
ikke at bruge Impuls & Café Aroma, da der er for mange mennesker og 
lokaliteterne er for store. De 2 gange om ugen som vi spiser sammen betyder rigtig 
meget for os. Det er med til at bryde isolation og negative tankemønstre. 
Fruerlunden giver brugerne tryghed, stabilitet og kontinuitet. 

 
Beboerne på Fruerlunden tror ikke det sociale samvær kan opretholdes ved en 
lukning. 

 
Alle 4 borgere som kommer i Fruerlunden er enige i det ovenstående og håber, at 
hvis tilbuddet består, at der vil blive visiteret nogle flere borgere til Fruerlunden. 

 
18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører 

Ingen bemærkninger. 
 

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud 
Ingen bemærkninger. 

 
20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole 

Ingen bemærkninger. 
 

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100) 
Ingen bemærkninger. 

 
22. Revurdering af BPA-sager 

Ingen bemærkninger. 
 

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84
Ingen bemærkninger. 

 
24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 

Svendborg, Voksenafdelingen 
Ingen bemærkninger. 

 
25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen 

Ingen bemærkninger. 
 

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen 
Ingen bemærkninger. 

 
27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet 

Ingen bemærkninger. 
 

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne 
Ingen bemærkninger. 

 
29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne 
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Ingen bemærkninger. 
 

30. Ophør af individuelt Case Management 
Ingen bemærkninger. 

 
31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen 

Ingen bemærkninger. 
 

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år 
Ingen bemærkninger 

 
 
 



 
Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget 
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019 

 
Høringsperiode: 11.-30. april 2018 
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til: 
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019” 
 

Høringssvar afgivet af 

Pårørenderådet for pårørende til borgere med handicap i tilbud, der modtager 
støtte fra Socialafdelingen. 

 
Evt. generelle bemærkninger 

Høringssvaret er udarbejdet af Pårørenderådet for pårørende til borgere med 
handicap i tilbud, der modtager støtte fra Socialafdelingen. 
 
Medlemmerne har alle de handicappedes vilkår tæt inde på livet som pårørende.  
Bo Hansen udtaler i #Svendborghvorellers, at livskvalitet og kvalitetsliv er 2 sider 
af samme sag, og at Svendborg er synonym for kvalitetsliv. 
 
Ja, det er det for dem, der kan, men ikke for de borgere, der er handicappede.  
 
Derfor dette høringssvar. 
 
Dette er vores bidrag til drøftelsen, men vi vil også sige til jer politikere: Tænk jer 
godt om, for de handicappede er også borgere i vores kommune og vores 
samfund. 
 

 
REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov) 

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen 

Pårørenderådet har ikke forholdt sig til dette forslag.  
 

2. Reduktion på administrationen 

Pårørenderådet er bekymret for konsekvenserne ved tab af specialviden, længere 
sagsbehandlingstid, herunder kadencen for opfølgninger i sagerne. Vi er bekymret 
for, om man kan håndtere akutte henvendelser. Vi er bekymret for, at der vil 
komme flere administrative opfølgninger. 
 

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud 

Pårørenderådet er bekymret for konsekvenserne ved, at flere administrative 
opgaver overføres til det socialfaglige personale, der i forvejen har en del 
administrative opgaver.  
 

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen 

Pårørenderådet er bekymret for konsekvenserne ved, at flere administrative 
opgaver overføres til det socialfaglige personale, der i forvejen har en del 
administrative opgaver. Vi er oplyst, at allerede 25 % af det socialfaglige 
personales tid går til administration. Det må ikke stige.  

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk
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5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven 

Pårørenderådet beder Udvalget forholde sig til, om det er tilrådeligt at kontrollere 
sig selv.  
 
Såfremt Udvalget kan stå inde for en fremtidig intern model kan Pårørenderådet 
anbefale forslaget. 
 

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning 

Pårørenderådet vurderer, at det er et fornuftigt forslag, der også vil afhjælpe 
sagsmængden jf. forslag 2. 
 

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud 

Pårørenderådet mener, at den ledsagende tekst til forslaget er uklart. Såfremt 
støtten til borgerne i fælleshuset på Solsikkevej fortsat kan leveres der, og at 
processen frem mod sammenlægning sker med inddragelse af beboere og 
pårørende kan Pårørenderådet anbefale forslaget om sammenlægning og lukning 
af Kløvermarksvej, da det for sidstes vedkommende er oplyst til Pårørenderådet, 
at driftssituationen er uholdbar med kun tre beboere. 
 

8. Samdrift af støttecentre 

Pårørenderådet kan ikke anbefale forslaget, da vi vurderer, at de borgerrettede 
konsekvenser er store. Samdrift kan betyde, at kontakten til personalet 
vanskeliggøres, og at dækning på ydertidspunkter reduceres. Det vil betyde øget 
usikkerhed og utryghed for en borgergruppe, der i forvejen er tryghedssøgende. 
Det bekymrer Pårørenderådet, at pårørende kan blive nødt til at tage over på disse 
tidspunkter. 
 

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud 

Pårørenderådet anbefaler forslaget og anbefaler Administrationen at undersøge, 
om det er muligt at finde yderligere besparelser af samme karakter for at reducere 
på de borgerrettede besparelser. 
 

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud 

Pårørenderådet kan ikke anbefale at lukke produktionskøkkenerne.  
 
For det første har beboeren frit valg og kan vælge at udtræde af en ordning og 
købe hos private leverandører. Det vil umuliggøre en forventet effektivisering hos 
Det Gode Madhus.  
 
For det andet er lokale køkkener ensbetydende med høj livskvalitet for beboerne, 
der i forvejen er en del af produktionen. Beboerne deltager i det omfang, de kan. 
De kan være til stede, når maden laves og har stor glæde af duftene. De profiterer 
af sansestimuli. Det har et pædagogisk sigte, at beboerne har denne mulighed for 
deltagelse og indflydelse på valg af menu. De interne dagtilbud har glæde af 
muligheden for at tilbyde madlavning som aktivitet i samarbejde med faguddannet 
personale. Pårørenderådet tror, at pårørende vil ønske beboere flyttet til botilbud 
med produktionskøkkener, hvis de nedlægges på Svendborg Kommunes egne 
tilbud jf. muligheden for frit valg. 
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Desuden skal der fortsat være personale til at varetage morgenmad, 
mellemmåltider og praktiske opgaver. Så vi tror, at besparelsen er teoretisk. 
 
Såfremt Udvalget ønsker besparelser på området, vil Pårørenderådet anbefale, at 
man ser på en gradvis indfasning af forarbejdningstillæg i beboernes kostpris. 
Udvalget bør være opmærksom på, at øget pris vil have negative virkninger for 
beboernes rådighedsbeløb. Det kan derfor på ingen måde anbefales at hæve 
prisen til over 3.600 kr. pr. måned. 
 

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet 

Pårørenderådet beder Udvalget forholde sig til, at konsekvenserne ved dette 
forslag i sammenhæng med reduktion af § 18-midler. Man reducerer tilbud og 
forventer, at andre skal tage opgaverne uden finansiering. Det er desuden meget 
tænkeligt at målgruppen for På Hjørnet ikke vil opsøge alternativer. Afstand til 
Grønnemoseværkstederne kan betyde, at man ikke møder op. Hvor skal de meget 
velfungerende klubtilbud være, hvis På Hjørnet flytter? Det er ikke det samme, hvis 
man skal holde klubaftener et andet sted.  
 
Hvis man forestiller sig, at borgerne kan benytte almindelige foreninger, tager man 
fejl. Det ved vi som pårørende, der har kendt vores børn i hele deres liv. De har 
særlige behov og risikerer at blive udstedt og mobbet.  
 
På Hjørnet evner at støtte og vejlede, tilbyde samtaler, ledsagelse til læge og 
offentlige myndigheder, lejlighedsvise hjemmebesøg mv. Det vil ikke kunne foregå 
med en servicereduktion. Det kan ikke passe, at det skal vi pårørende overtage. 
Selvom det er vores børn, er de voksne, og har krav på at blive behandlet som 
voksne og ligeværdige borgere.  
 
Vedtages forslaget kan det betyde, at behovene for andre ydelser efter 
Serviceloven vil være stigende. Det er således et selvmodsigende forslag, der ikke 
rimer på rehabilitering. Pårørenderådet opfordrer i stedet Udvalget til at udvide På 
Hjørnet. 
 

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud 

Selvom forslaget falder udenfor målgruppen for Pårørenderådet vil vi kraftigt 
anbefale Udvalget til ikke at gennemføre forslaget, da det vil have voldsomme 
virkninger for målgruppen. 
 

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud 

Pårørenderådet vurderer, at omfanget af pædagogiske indsatser i forvejen ikke er 
højt. Det er et absurd forslag, for man kan ikke skrue ned for beboernes behov ud 
fra ugedag. Det vil derfor få meget store konsekvenser, hvis forslaget vedtages. 
Det gælder fx omsorgssvigt, manglende skærmning, konfliktoptrapning, belastning 
af pårørende, der vil skulle træde mere til og sandsynligvis oftere vil have 
beboerne på besøg og dermed påvirke alles livskvalitet. Denne målgruppe kan 
ikke udsætte behov. Man kan ikke sige – vent med at blive sur til på mandag, når 
personalet har tid til at støtte dig. Pårørenderådet beder Udvalget genlæse 
konsekvenser beskrevet i forslaget. Det er kun overfladen, der står her. Dette 
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forslag hænger ikke sammen med rehabilitering, og Pårørenderådet vurderer, at 
forslagets gennemførelse vil få konsekvenser for den ellers fine vurdering, som 
Socialtilsyn Syd giver kommunens tilbud. 
 
Et medlem af pårørenderådet kontaktede TV 2 Fyn, der vurderede, at forslaget var 
så voldsomt, at de valgte at bringe det i deres udsendelse fredag den 13. april. 
Pårørenderådet frygter, at det ender med at blive fredag den 13. hver eneste dag 
for samfundets mest støttekrævende borgere. 
 

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet 

Pårørenderådet har ikke forholdt sig til dette forslag.  
 

16. Lukning af Café Møllen 

Pårørenderådet har ikke forholdt sig til dette forslag.  
 

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden 

Pårørenderådet har ikke forholdt sig til dette forslag.  
 

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører 

Pårørenderådet har ikke forholdt sig til dette forslag.  
 

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud 

Pårørenderådet mener, at der er en grund til, at enkelte borgere har behov for en 
særforanstaltning. Det drejer sig om svage borgere, der har behov for ekstra 
ressourcer og udover den takst, som kommunen betaler tilbuddet. Hvis det ikke 
sker, vil der være behov for placering på andet tilbud med flere takster. 
Pårørenderådet mener, at omfanget af særforanstaltninger er udtryk for, at 
Svendborg Kommune lykkes med at fastholde beboerne i egne tilbud. Hvis 
særforanstaltninger fjernes, vurderer Pårørenderådet, at det bliver dyrere for 
Svendborg Kommune, fordi der vil være borgere, der skal flytte til tilbud med 
tilstrækkeligt personale til at yde støtten. Pårørenderådet mener også, at det vil 
give mange afledte konsekvenser, hvis der reduceres i særforanstaltninger så som 
øgede fysiske behov, dårligere psykisk tilstand, værre arbejdsforhold for 
personalet mv. Pårørenderådet mener ikke, at forslaget kan vedtages. Fastholder 
Udvalget at vedtage forslaget opfordre Pårørenderådet til, at det sker med et 
markant reduceret beløb og med forventning om at friholde de mest 
ressourcesvage beboere. 
 

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole 

Pårørenderådet har ikke forholdt sig til dette forslag. Pårørenderådet vil dog 
bemærke, at effekten af at reducere i § 18-midler risikerer at give øgede 
serviceudgifter for Svendborg Kommune. 
 

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100) 

Pårørenderådet har ikke forholdt sig til dette forslag. 
 

22. Revurdering af BPA-sager 

Pårørenderådet har ikke forholdt sig til dette forslag. 
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23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84 

Pårørenderådet beder Udvalget overveje, om forslagets vedtagelse kan betyde, at 
forældre/plejeforældre opgiver at have deres barn i hjemmet og søger om botilbud. 
Pårørenderådet tror, at det vil øge de samlede udgifter for kommunen, da det altid 
må være billigere, at borgerne bor hos forældrene.  
 

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen 

Pårørenderådet har ikke forholdt sig til dette forslag.  
 

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen 

Pårørenderådet har ikke forholdt sig til dette forslag. 
 

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen 

Pårørenderådet har ikke forholdt sig til dette forslag.  
 

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet 

Pårørenderådet har ikke forholdt sig til dette forslag. 
 

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne 

Pårørenderådet kan ikke anbefale at vedtage dette forslag og har kopieret fra sit 
høringssvar af 10. oktober 2016, da dette forslag sidst var i høring. 
 
1. Besparelserne rammer de svage medborgere og vil/kan få betydning for deres 

fysiske og psykiske helbredstilstand. 

 

2. Kommunens generelle økonomi er ifølge den seneste opgørelse i særdeles god 

gænge, og at serviceniveauet er en kende over landsgennemsnittet, vil vi betragte 

som yderst positivt. Vi vil ikke undgå at sikre os, at Social- og Sundhedsudvalget 

forstår benchmarken, der udpeger Grønnemoseværkstederne som dyrere end 

andre tilbud. Når vi sammenligner taksten for Grønnemoseværkstederne med 

andre kommunale og regionale tilbud, kan vi ikke finde dokumentation for, at 

Grønnemoseværkstederne er dyrere. Vi vil ikke undgå at gøre opmærksom på, at 

fysioterapien på Grønnemoseværkstederne er højt specialiseret og kommer til at 

mangle. Det viser sig, at det kan være svært at få vederlagsfri fysioterapi hos 

privatpraktiserende fysioterapeuter. Derfor er tilbuddet på Grønnemoseværk-

stederne til stor gavn. Vi ved også, at borgere med handicap har dårligere 

sundhedstilstand end den øvrige befolkning. Hvis gruppetilbuddet forsvinder, vil 

borgernes sundhedstilstand forringes. Det bør Svendborg Kommune være 

opmærksom på. Vi mener, at bevilling af vederlagsfri fysioterapi er reduceret på 

individuelt niveau. Det taler endnu mere for at bevare tilbuddet på 

Grønnemoseværkstederne. Forslaget om at nedlægge fysioterapien hænger på 

ingen måde sammen med Socialafdelingens Rehabiliteringsstrategi, fordi 

fysioterapien understøtter borgernes habiliterings- og rehabiliteringsproces. 
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3. Ophør af kommunale fritidstilbud på Grønnemoseværkstederne og På 

Hjørnet/Ophør af ”daghøjskoletilbud” og reduktion i aktiviteter grundet reduktion i 

vikaranvendelser.  

Her har vores borgere et fristed, hvor de kan mødes med ligesindede. I 

almindelige foreninger kan hovedparten ikke være med, da de vil blive set skævt 

til, og de vil ikke kunne begå sig. De vil altid blive skubbet til side og ikke være 

med i fællesskabet med evt. mobning til følge. Er det det, man vil udsætte vores 

borgere for? For hvis det er det, så vil det lykkes til fulde. Skammeligt at man sidde 

på sidelinjen og se, at der alligevel bliver foreslået at spare sådan et vigtigt fristed 

væk. Konsekvensen er ingen fritidstilbud til vores beboere. Prøv at sætte jer i 

deres sted. De har bolig, spiser alene, har ingen fælleshuse, ingen fritidstilbud. 

 

Denne gang ønsker Pårørenderådet at supplere med følgende. 

 

Ophør af fysioterapi 

Tilbuddet kan for være et supplement til vederlagsfri fysioterapi. Hvis man ikke 

længere kan tilbyde det på Grønnemoseværkstederne, vil der være stor risiko for 

øget henvisning til private fysioterapeuter. Hvor er besparelsen? Fysioterapien er 

højt specialiseret og forstår at behandle en meget kompleks målgruppe. Det kan få 

fatale konsekvenser at vedtage forslaget. 

 

Ophør af ”daghøjskoletilbud” 

Engang kaldte man de handicappede for u-underviselige. Ønsker Svendborg 

Kommune at stå for det? Deltagerne vil ikke få erstatning, hvis tilbuddet ophører. 

Det vil forringe deres selvstændighed, sundhed og livskvalitet, og for dem, der bor i 

støttecenter og botilbud, vil det øge behovet for socialpædagogisk støtte. Det 

bliver kun dyrere.  

 

Ophør af klubtilbud 

Det er måske det mest populære tilbud til målgruppen, man ønsker at fjerne. Her 

opstår venskaber. Her lærer man og bliver mere livsduelig. Her ophæves 

konflikter. Her festes. Her leves det almindelige liv. Det normale. Det får 

voldsomme konsekvenser for en sårbar målgruppes livskvalitet.  

 

Ophør af øvrige fritidstilbud 

For at spare 54.000 kr. vil man fjerne 29 arrangementer, som rigtig mange deltager 

i. Det giver ikke mening. Som med klubtilbuddene har vi at gøre med det, der gør 

livet normalt for målgruppen.    

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne 

Pårørenderådet anbefaler at vedtage forslaget. 
 

30. Ophør af individuelt Case Management 

Pårørenderådet har ikke forholdt sig til dette forslag. 
 

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen 

Pårørenderåder har ikke forholdt sig til dette forslag. 
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32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år 

Pårørenderådet har ikke forholdt sig til dette forslag.  
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Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Høringssvar fra Samarbejdsudvalget, IMPULS kursuscenter & mødested       

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

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

Reduktion på administration på Dagområdet, vil mindske tilgængeligheden da telefonen 
ikke vil blive taget ved behov. Der er stor forskel på at tale med et levnede menneske i 
telefonen i stedet for en telefonsvarer.

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk
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12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

Høringssvar fra Samarbejdsudvalget, IMPULS kursuscenter & mødested       

Samarbejdsudvalget(SU) har til formål at øge dialogen mellem borgere og personale 
på Impuls og dermed sikre udviklingen af tilbuddet og den enkeltes proces i at komme 
sig. Dette høringssvar er fra borgergruppen.
 
Som menneske bliver det lettere at være til, hvis man oplever en meningsfuld 
hverdag. Impuls medvirker til at skabe dette indhold, både meningsfulde relationer og 
fællesskaber, meningsfulde kurser, meningsfulde arbejdsopgaver. 

Når man lider af en psykisk lidelse kan det ofte være svært selv at skabe struktur på 
ugen. På Impuls får man hjælp til dette og støtte fra personalet.

Vi er 43 borgere der via myndighed er visiteret til Impuls driftsteam på grund 
af væsentlig nedsat funktionsevne. Vi har ønsket og har behov for at arbejde ud fra 
egne mål i driftsteams på Impuls, og får i dag faglig støtte til dette. Hvor får vi dette 
fremover? 
Vi støtter også hinanden da personalet er gode til at lede og motivere i grupper, så 
udviklingen sker både i samarbejde med andre borgere og personalet.
Som borger på Impuls tilbyder vi bl.a. kørsel til andre borger i perioder når de pga. af 
social angst eller andet har svært at komme ud fra de 4 vægge derhjemme. Vi er 
stolte over at være med til at drive ”IMPULS kursuscenter & mødested” til gavn for 
mange andre.
Vi oplever at få støtte og mod til at træne sociale færdigheder i en tryg ramme på 
Impuls. Mange af os har fra tidligere i livet dårlige erfaringer med social kontakt, og 
derfor har mange af os ingen anden social kontakt end Impuls. For nogle er familien 
ikke længere en mulighed for social kontakt, denne kontakt forsvandt da sygdommen 
kom. Personalet har fokus på vores ressourcer og er gode til at sætte dem i spil, dette 
gør vi oplever at vi kan noget, det giver mod til at møde andre og til at leve livet så 
godt som muligt.
                Mike 28 år, udsagn vedr. reduktionsforslaget:

” Er fucking lige startet her for 2 måneder siden, det giver mig indhold, 
noget at stå op til – der bliver forskel på arbejdsliv og fritid. Det er min vej 
ud af isolation”

 Jeff 44 år, udsagn vedr. reduktionsforslaget:
” Er det fordi jeg ikke er noget værd som menneske? Mit manglende 
selvværd bliver bekræftet. Nu havde jeg endelig fundet noget der gav 
mening i livet. ”
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At blive mødt og set som det menneske man er, gør det nemmere at være borger her. 
Der er forståelse for ens psykiske sårbarhed, både ift. det faglige personale og andre 
medborgere. Vi er meget forskellige som mennesker her, men vi afspejler vel bare 
mennesker generelt.

Den psykiske sårbarhed holder ikke fri på bestemte tidspunkter, derfor er der brug for 
forskellige åbningstider = tilgængelighed, det medvirker til at livet er tåleligt. En 
reduktion af mødestedets åbningstider betyder at Impuls ikke er tilgængelig og 
dermed ikke kan hjælpe med en samtale når livet gør ondt. Muligheden for at møde 
ligesindede mindskes. At møde ligesindede gør at vi føler os mindre syge i de svære 
perioder. Ved højtider når andre hygger med familie og venner, har en del af os brug 
for Impuls ellers er ensomheden for smertefuld.
Som psykisk sårbar kan det være svært at overskue madlavningen der hjemme og 
sidde alene ved spisebordet. På Impuls er der mulighed for at træne indkøb, 
madlavning og socialt samvær i mødestedets fællesskab. Vi er ugentlig ml 75-80 
besøgende borgere der bruger mødestedet, og en del ringer og får vejledning af 
personalet.

Anonym kvinde 53 år og Bjarne Hansen:
” Her kan jeg være sammen med mine venner, fordi jeg aldrig tør åbne til 
mit hjem” 

     
Der bruges pt personaleressourcer i et ”Ungetilbud” i mødestedet. Der kommer 20-25 
unge psykisk sårbare i alderen 18-30 år, hver tirsdag. De kommer ud af isolationen og 
får skabt et netværk. Vi støtter op om dette tilbud som er et samarbejde ml 
Botilbuddet Skovsbovej, Unge SPK og Impuls. 

Når vi deltager på de kurser der findes på Impuls, sættes der fokus på noget 
udover os selv, så oplever vi samhørighed, fællesskab og læring. Netværket styrkes 
via fælles læring, udvikling og oplevelser. I den trygge ramme tør vi bringe os selv i 
spil men det kræver fagligt personale.

At komme videre i livet (recovery proces) for os med en psykisk sårbarhed, tager den 
tid det tager- et brækket ben heles på 6 uger, et sårbart sind skal man lære at leve 
med.

Merete:
” Jeg var ikke kommet i gang med at løbe, hvis det ikke var for impuls’ 
tilbud med et løbehold, netop fordi det foregår i en tryg ramme”

Vi håber, at vi som mennesker bliver anerkendt som dem vi er og med det behov vi 
har for støtte til at turde leve livet, med indhold der giver mening og med 
forudsigelighed og i trygge rammer.
Med Impuls kommer vi ud fra de fire vægge og har en dagligdag, der så vidt muligt   
gerne må ligne andres – vi har bare brug for støtte og tryghed i at vide at støtten er 
tilgængelig. Vi oplever at fællesskaberne på Impuls kan rumme vores dårlige dage og 
vi ved at personalet hjælper når livet er for svært.

Vores naboer fra ”Støttecenter Skovbrynet” fortæller at de ville føle sig endnu mere 
isoleret, hvis de ikke havde tilbuddene på Impuls: driftsteams, kursusafdelingen og 
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mødestedet. Det skaber liv, og Impuls er trædestenen til at komme ud fra lejligheden 
og væk fra isolation. Overgangen fra isolation til et fællesskab kan ske i en tryg 
ramme – det er en forudsætning for udvikling.

Vi oplever at Impuls er en del af lokal samfundet. Det vi laver her har værdi for andre 
end os selv. F.eks. kommer vi i Midtbyhallen og spiller Badminton, vi laver opgaver for 
cafeAroma og vi er ved at anlægge en terapihave til gavn for alle borgere i Svendborg 
Kommune. Andre kan netop holde til livet ”derude” fordi de har Impuls som fast 
holdepunkt i livet.
Når man sidder hjemme, kommer alle de negative tanker frem og der er ingen til at 
give adspredelse og ingen at have et fællesskab med – det har vi som mennesker brug 
for, og vi har brug for støtte til dette.

Socialafdelingen arbejder rehabiliterende, og Impuls gør at vi kan leve vores liv så 
selvstændigt som muligt, det giver selvværd.

Så derfor kære politikker, ingen reduktion på Impuls kursuscenter & mødested, 
men gerne udvikling.

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet



Side 5 af 5

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af

Rådet for Socialt udsatte borgere
Evt. generelle bemærkninger
Rådet for Socialt Udsatte er generelt noget rystet over det beskrevne forslag til 
budgetreduktioner. Forklaringen med benchmarking mellem Svendborg Kommune og 
gs. indsatser i kommuner i Region Syddanmark, holder ikke. Hvis beslutningen bliver at 
”lægge sig” på en gs. udgift, vil resultatet altid være den laveste fællesnævner. Er det 
det man vil? I givet fald de beskrevne forslag gennemføres er der absolut intet der 
hedder socialpolitiske indsatser for voksne i udsatte positioner. Så er stort set alt skåret 
væk! Hvordan hænger det sammen med det ambitiøse arbejde der, i samarbejde med 
bl.a. borgere, blev vedtaget sidste år ”Politik for socialt udsatte”. Her beskrives en 
handleplan for 2017-18, som i givet fald kan lægges i skuffen. Endvidere er der netop 
offentliggjort en national sundhedsprofil der desværre konkluderer, at uligheden i 
sundheden er stigende. Alle disse faktorer betyder, at Rådet oplever spareforslagene 
helt uacceptabelt og meget trist for de borgere, som berøres. Borgere, der ofte har 
komplekse problemstillinger. Borgere som generelt er meget ydmyge og præget af 
nøjsomhed. Rådet kan ikke acceptere tanken om, at indsatsen i Svendborg reduceres 
til ”det tålelige”. Rådet ønsker at give den sociale indsats et menneskeligt ansigt, hvor 
empati og næstekærlighed er en målsætning i socialpolitikken. Alle har ret til et 
ordentligt tilbud, også borgere der lever på kanten af vores samfund. Så derfor kære 
udvalg, stop disse forslag om besparelser. Det skaber stor usikkerhed hos 
brugergruppen, som lige nu er meget bekymret for, hvordan de fremadrettet kan klare 
sig, hvis lige netop ”deres tilbud” lukkes!

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning
Det er lidt vanskeligt at gennemskue konsekvenserne af dette forslag. Rådet har forstået at 
der aktuelt er ca. 400 borgere, der aktuelt modtager § 85 bostøtte. Heraf er der ca. 60 
borgere, som har brug for en mere fleksibel indsats. Borgerne har tidligere beskrevet meget 
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lange sagsbehandlingstider ved ansøgning af bostøtte. 
Oprettelse af en ny opsøgende, rådgivende funktion SEL § 12, lyder som en god ide. Der er 
behov for en uvisiteret, fleksibel rådgivende funktion (hvis det forstås rigtigt en form for 
”social vicevært). Flere borgere ønsker en rådgivning uden en lang beskrevet handleplan, 
til at klare ”her og nu” opståede udfordringer. Det kan være et godt alternativt tilbud til den 
gruppe (måske de 60 som ovenfor beskrevet) ikke aktuelt kan profitere af den mere 
strukturerede § 85 indsats.
Men det lyder nærmest umuligt samtidigt at reducere i indsatsen til § 85 bostøtte, når der 
aktuelt beskrives lange sagsbehandlingstider og lange ventetider på støtte. I forvejen 
opleves det aktuelle serviceniveau på bostøtte som et absolut minimum.

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud
Jfr. SEL § 104 skal kommunen tilbyde aktivitets- og samværstilbud, og derfor mener Rådet 
ikke at kommunen opfylder sin forpligtigelse ved en evt. lukning. Der er aktuelt ca. 80 
borgere, der anvender tilbuddet. Hertil kommer en ungegruppe på 20-25 der benytter 
Impuls til gruppemøder og fælles aktiviteter. Hvilket tilbud gives til den gruppe, hvis stedet 
lukkes? Der nævnes § 85 bostøtte – men jfr. Ovenfor er det vist ikke et realistisk alternativ.
Impuls har tilknyttet 3 driftsteams, hvor borgere, som ikke kan – eller er på vej til – at klare 
sig på det ordinære arbejdsmarked. En far, der deltager i køkkenteamet, udtaler til Rådet: 
”Her kan jeg tanke op, så jeg kan være noget for mine børn”. Han oplever at gøre noget for 
andre … her kan man komme og være sig selv”. Han fortæller, at så kan han, på trods af sin 
psykiske sygdom, være noget for sine børn. ”Jeg er ikke min sygdom, men jeg kan leve med 
min sygdom”. Brugerne er meget berørte af truslen om lukning. Flere borgere fortæller om 
tiltagende angst og nervøsitet for fremtiden.
Rådet kan derfor på ingen måde støtte en lukning og/eller reducering af tilbuddet i Impuls. 
Det vil have alt for store menneskelige omkostninger til en stor gruppe psykisk sårbare 
borgere. 

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet
Ja, responsen her svarer stort set til ovennævnte vedrørende Impuls. Stenbruddet er 
primært for misbrugende socialt udsatte borgere. Leder har oplyst, at der netop er 
foretaget tælling, og det kan konstateres, at Stenbruddet har kontakt med 125 borgere  i 
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alt, og at der kommer ca. 30 brugere dagligt. Stenbruddet er eneste tilbud til målgruppen, 
som ikke forudsætter visitation. Her arbejdes med målrettet træning af sociale 
kompetencer og gruppebaserede aktiviteter. Borgeren er velkommen, også selvom de er 
påvirkede. Brugerne udtaler: ” Her passer kasserne til mig – ikke omvendt. Personalet er 
hurtig til at vente, der er ikke ventetid eller tidsbestilling. Det giver mig en fast struktur i min 
hverdag, mulighed for varmt mad sammen med andre og i det hele taget, at få socialt 
samvær med andre ligestillede, hvor jeg accepteres som jeg er”. 
Forslaget om, at borgerne som alternativ kan visiteres til § 85 støtte – hænger jo slet ikke 
sammen med de samtidige foreslåede reduktioner – også på dette område. 

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden
Støttecenter, var oprindeligt normeret til 10 pladser, nu nednormeret til 5 borgere med 
psykiske funktionsnedsættelser tilknyttet Fruerparken i Svendborg.  Det virker reelt at 
revurdere dette tilbud, ud fra de få borgere der frekventerer stedet. MEN – det er vigtigt, 
der sikres alternativ støtte muligheder – både til borgerne individuelt og den samlede 
gruppe. Og igen - er forslaget om visitation til § 85 bostøtte urealistisk, idet der også foreslås 
reduktioner her – jfr. tidligere. 

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen
Det er lidt vanskeligt at vurdere, hvad konsekvensen af dette, meget omfattende, forslag 
er? Rådet har indtryk af, at behandlingscentret aktuelt er et velfungerende 
behandlingstilbud til stofmisbrugere.  Som det forstås så er konsekvensen, at der stort set 
kun kan ydes stofmisbrugsbehandling, og at al forebyggelse og undervisning m.v. 
bortfalder. Endvidere må kvaliteten og personalets muligheder for at opnå en relation med 
borgerne, fremadrettet være stort set umuligt. Og når man så ved positiv effekt af 
stofmisbrugsbehandling, bl.a. er dybt afhængig af, at der kan opnås en god og faglig relation 
mellem borger og behandler – ja, så kan Rådet naturligvis ikke anbefale denne reduktion. 

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen
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27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management
Som tidligere beskrevet er målgruppen netop kendetegnet ved, at have mange komplekse 
problemstillinger (misbrug, psykisk sygdom, hjemløshed, økonomisk rod o.m.a.). Her er 
både ICM og CTI gode metoder. 
CTI er kendetegnet ved at være faseopdelt og tidsbegrænset – typisk op til 9 mdr. Borgeren 
kan se et mål og et tidsperspektiv for hurtigt at blive selvkørende. Men det forudsætter at 
borgeren er motiveret og har en del egen ressourcer, for at kunne gennemføre forløbet.
ICM er kendetegnet ved ikke at være tidsbegrænset, og borgeren har medbestemmelse i 
forhold til at skrue op og ned for omfanget af støtte. Denne metode er absolut nødvendig 
til borgere med mange komplekse problemer og længere hjemløshed bag sig. 

Rådet er af den opfattelse, at ophør med netop denne metode, som er anbefalet og 
afprøvet som særdeles effektiv i forbindelse med Socialministeriets tidligere 
hjemløsestrategi, er halsløs gerning. HVIS det skal lykkes at sikre rehabilitering og placering 
i egen bolig af den udsatte målgruppe, så er det absolut nødvendigt med en individuel 
tilpasset støttefunktion. Alternativt flytter borgeren tilbage til forsorgshjem. 

Og når det så, igen, foreslås at der i stedet tildeles ”ordinær” § 85 støtte, ja så hænger 
ingenting jo sammen – jfr. tidligere om dette tilbud. 

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen
Det må simpelthen ikke ske! Som det er bekendt opfattes ”gadesygeplejersken” som helt 
uundværlig. Brugerne er rystede og Rådet har fået mange henvendelser om netop denne 
funktion.
Gadesygeplejersken er kendt af brugerne, de er trygge ved hende og derfor bruges hun. 
Brugerne er ikke selv opsøgende til almindelige sundhedstilbud bl.a. på grund af mistillid og 
angst for, at de alligevel ikke tages alvorligt. Borgerne i denne gruppe er præget af rigtig 
dårlig sundhedstilstand, og er i risikoen for at dø, hvis der ikke er en opsøgende funktion, 
som ”holder øje med dem”. Gadesygeplejersken har en meget vigtig ledsagefunktion, 
forebyggende indsats o.m.a. I øvrigt er netop denne funktion meget velbeskrevet i det 
fremsendte katalog. 
Så NEJ, udsattesygeplejersken skal IKKE spares væk.

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år
SKP funktionen til psykisk sårbare unge i alderen 16-25 år er en væsentlig funktion, hvis 
man mener noget som helst med forebyggelse overfor unge. Der er tale om unge, uden, 
eller kun sporadisk tilknytning, til netværk, uddannelse og/eller beskæftigelse, og på vej ind 
i et misbrug. 
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Konsekvensen er velbeskrevet – de unge får endnu ringere mulighed for at blive 
selvforsørgende og risikoen er, at de dropper ud af misbrugsbehandling.
Er det målet – NEJ – vel.



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Medarbejderrepræsentanterne i O-MED Socialafdelingen Myndighed v/ FTR Mie Vode 
Moll.

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

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

BESPARELSE PÅ DEN BORGERNÆRE SAGSBEHANDLING TIL HANDICAPPEDE, 
PSYKISK SYGE, UDSATTE OG PENSIONISTER

Besparelsen medfører afskedigelse af en medarbejder i vores myndighedsafdeling inden 
årsskiftet 2019.

Medarbejderne i Socialafdelingen Myndighed er kort beskrevet organiseret i følgende 
teams på baggrund af specialiserede opgaver:  

- Team førtidspension består af 2 medarbejdere, som udreder, behandler, foreligger 
og skriver afgørelser om pension, træffer afgørelser om pleje- og bistandstillæg, 
deltager i rehabiliteringsteamet, varetager sekretærfunktion i afdelingens 
visitationsudvalg, udarbejder statistikker internt samt til STAR, foretager 
indkomstkontrol for pensionister samt yder råd og vejledning om 
pensionslovgivningen.

- Team helbredstillæg består af 3 medarbejdere, som behandler og træffer 
afgørelser om helbredstillæg, udarbejder økonomiske beregninger til 
egenbetalinger for borgere i længerevarende botilbud, vedligeholder 
pensionssystem samt indberetter til dette, forestår kommunale begravelser og 
administrerer økonomien for ca. 160 udsatte pensionister. 

- Team merudgifter består af 2 medarbejdere, som løbende følger op på 
eksisterende bevillinger samt træffer afgørelser om nye ansøgninger om 
merudgifter.

- Team fremskudt sagsbehandling består af 3 medarbejdere, som behandler og 
træffer afgørelse om enkeltydelser og personlige tillæg, yder råd og vejledning til 
særligt udsatte borgere fra kontoret på Svinget samt i Varmestuen om ex. 
udsættelse af bolig og hjemløshed, tovholdere for borgere der er tilknyttet 
bandeexit, god løsladelse, krisecentre, hospice og forsorgshjem, samt yder 
generel råd og vejledning ved sociale begivenheder for borgere der er ikke er 
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tilknyttet Jobcentret.     
- Unge teamet består af 4 medarbejdere, som behandler og træffer afgørelse om 

botilbud, dagtilbud, socialpædagogisk støtte, døgnbehanding for misbrug, 
egenbetaling og yder råd og vejledning til borgere med handicaps, psykisk lidelse, 
misbrug eller udsatte. 1 medarbejder er fællestillidsrepræsentant, hvilket udover 
medlemsrettede aktiviteter medfører deltagelse i O-MED, A-MED, S-MED og H-
MED.

- Handicap teamet består af 6 medarbejdere, som behandler og træffer afgørelse 
om BPA, botilbud, dagtilbud, døvblindekontaktperson, socialpædagogisk støtte, 
nødvendig behandling der ikke ydes i sundhedsvæsnet, døgnbehandling for 
misbrug, ledsagerordning, egenbetaling, magtanvendelser og yder råd og 
vejledning til borgere med handicap. Derudover er teammedlemmer repræsenteret 
i visitationen til specialtandplejen, i hjerneskadekoordinationsteamet samt deltager 
i rehabiliteringsteamet. 

- Psykiatri og misbrugs teamet består af 5 medarbejdere, som behandler og træffer 
afgørelse om botilbud, dagtilbud, socialpædagogisk støtte, døgnbehandling for 
misbrug, egenbetaling, magtanvendelser og yder råd og vejledning til borgere med 
psykisk lidelse eller misbrug. Derudover deltager teammedlemmer i 
rehabiliteringstemaet og i det forpligtende samarbejde med Psykiatrien jf. 
Sundhedsaftalerne. 1 medarbejder deltager aktuelt i projekt om forhandling af 
eksterne kontrakter samt i huslejenævn og pensionsudvalg.

I beskrivelsen af besparelsen fremgår det ikke, hvilket team, der skal afskediges en 
medarbejder i. Konsekvenserne vil derfor være forskellige afhængigt af, hvilken 
medarbejder der vælges. 

En medarbejder mindre vil kunne medføre:
- Længere ventetid på opstart af nye borgersager.
- Flere borgere pr. sagsbehandler hvilket medfører længere sagsbehandlingstid eller 

ringere kvalitet i sagsbehandlingen. Vejledende sagstal fra Dansk 
Socialrådgiverforening følges ikke i alle teams på nuværende tidspunkt. 

- Risiko for manglende lovmedholdelighed. Lovgivningen angiver minimumskrav til 
opfølgning, hvilket allerede er under pres.

- Hjemvisning eller omgørelse af flere sager i Ankestyrelsen på baggrund af mangler 
eller fejl i sagsbehandlingen.

- Svækkelse af den rehabiliterende strategi – Fælles afsæt. 
- Fordyrelse af indsatser grundet længere tid mellem opfølgninger/tilpasning af 

indsats.
- Mindre mulighed for inddragelse af netværk, samarbejdspartnere og frivillige i 

sagerne.
- Risiko for manglende overholdelse af sundhedsaftalen med Psykiatrien i Region 

Syddanmark vedr. indsatsen for psykisk syge.
- Risiko for manglende udmøntning af besparelsesforslag nr. 18,19, 21, 22 og 23, 

da ændring af bevillinger og indsatser til borgere vil kræve sagsbehandling i 
myndighed. 

- Bekymring for medarbejderens arbejdsmiljø og risiko for øget sygefravær.
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Samlet set er medarbejderne enige om, at besparelsen vil koste dyrt menneskeligt og 
økonomisk.
Vi opfordre derfor til, at der ikke spares på den borgernære sagsbehandling.

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen
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25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Medarbejderrepræsentanterne i Socialafdelingens A-MED v/næstforkvinde Mie Vode Moll.

Evt. generelle bemærkninger
Kommunens økonomi er under pres, og I er som vores politikere nødt til at handle.
Hvordan I handler vil have afgørende betydning for den socialpolitik, som Socialafdelingen 
udmønter over for handicappede, psykisk syge og socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune.

For Socialafdelingen er der udarbejdet besparelsesforslag for 21.707 mio. kr. i 2019, hvilket er 
svarende til ca. 7,3 % af vores budget.  
Besparelserne vil som beskrevet i kataloget medføre afskedigelser af medarbejdere, øget 
arbejdspres på de tilbageværende medarbejdere samt påvirke den indsats, som vi yder overfor de 
mest udsatte voksne borgere i vores kommune.  
Vi har valgt ikke at gå ind i de specifikke forslag, men vil henvise jer til høringssvarene fra de berørte 
arbejdspladser. 

Udover besparelserne beskrevet i finansieringskataloget påvirker det årlige effektiviseringskrav på 
0,35 % samt overgangen til rammefinansiering også Socialafdelingens økonomi. 
Ved overgangen fra demografi til rammefinansiering har Socialafdelingen mistet finansieringen af 
indsatser til kommende store årgange af borgere, som aktuelt modtager deres indsats fra Familie 
og Uddannelse. 
Af budgetmaterialet fremgår det, at der endnu ikke er taget stilling til de demografiske 
udfordringer efter 2019. Om vi skal levere sociale indsatser til flere for de samme penge bekymrer 
derfor, da den ændrede finansiering vil betyde ændringer for den faglige kvalitet vi leverer til 
borgerne samt for vores arbejdsvilkår.
Som medarbejdere håber vi på jeres stillingtagen til de demografiske udfordringer, såvel som til de 
forestående besparelser.   

I andre kommuner investerer man i disse år i sociale indsatser med henblik på at opnå besparelser. 
I KL følger de nøje investeringspotentialet, og Socialstyrelsen har for satspuljemidler fået 
udarbejdet den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM). Tankegangen bag modellen er, at 
sociale indsatser kan ses som en social investering. For sociale investeringer opnås der i mange 
tilfælde – ud over de mulige positive menneskelige effekter – også betydelige økonomiske 
gevinster som følge af mindskede udgifter til behandling, støtte, offentlige overførsler mv. Det er 
disse effekter, modellen søger at måle. 
SØM er ikke anvendt ”med omvendt fortegn” i Svendborg Kommunes finansieringskatalog, og de 
afledte økonomiske effekter af besparelserne på kortere og længere sigt er derfor ukendte. Som 
medarbejdere frygter vi, at besparelserne kommer til at koste dyrt menneskeligt og økonomisk.
Vi opfordrer derfor til en grundigere analyse af konsekvenser samt inddragelse af 
investeringsmodeller i kommende finansieringskataloger.  

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk
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Hvis vi kigger udenfor vores egen del af finasieringskataloget, undres vi over, at direktionen har 
ændret på Økonomiudvalgets oprindelige beslutning om størrelsen på måltallet for de enkelte 
områder. Direktionens beslutning betyder, at der i alle overslagsår er en markant forskel på 
indfrielse af måltal for kommunens økonomisk og borgermæssige største områder - Social-og 
Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Vi ønsker at gøre opmærksom på dette faktum, da 
det hos medarbejdere skaber bekymring for, at besparelserne kan ramme medarbejdere og 
borgere på vores område hårdere, end der oprindeligt var lagt op til. 

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud
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20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Frank Edelberg – LEV
Hanna Skovmose – Dansk Handicap Forbund
Estrid Heldager - Muskelsvindfonden 

Evt. generelle bemærkninger

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud
Vi frygter det er en vej til nedlægning af de små støttecentre. Det er borgere med behov 
for opsyn og mulighed for hjælp, da de ikke kan klare sig selv. Beboerne skal mulighed for 
at kunne kontakte en støtteperson i døgnets 24 timer 

8. Samdrift af støttecentre
Vi frygter at en samdrift vil give en stor serviceforringelse, der er i forvejen problemer især 
i ydertimerne 

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud
Nedlægning af køkkenerne sociale botilbud fratager beboerne mulighed for at være en del 
af fællesskabet omkring madlavning og indkøb.

Prisen for mad fra ekstern leverandør er meget høj i forhold til hvad der er 
anbefalet kostpris for en person. det giver ca en fordobling for beboeren i forhold til 
i dag, så deres rådighedsbeløb falder drastisk

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet
Ved lukning af Hjørnet fratager man mange handicappede mulighed for at leve et 
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selvstændigt liv på egne præmisser. 
Man skærer åbningen om aftenen væk hvor mange kommer for at få deres sociale behov 
dækket. Det er handicappede som ikke er tilknyttet andre tilbud, så risikoen for ensomhed 
er stor.
Placeringen på Grønnemoseværkstedet kan give transportproblemer, Hjørnet ligge 
centralt med gode forbindelser til bus både fra opland og byen

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud
En betydelig service forringelse, giver ikke beboerne mulighed for at være en del af 
samfundet udenfor institutionen

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden
Om beskrevet under punkt 7. Vi frygter det er en vej til nedlægning af de små støttecentre. 
Det er borgere med behov for opsyn og mulighed for hjælp, da de ikke kan klare sig selv. 
Beboerne skal mulighed for at kunne kontakte en støtteperson i døgnets 24 timer 

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud
Ved at reducere kraftigt i de særforanstaltninger der er på botilbudene, vil det påvirke de 
enkelte beboere som blive hensat til deres eget selskab og ikke bliver aktiveret men 
nærmere opbevaret

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)
Merudgifter §100 er jo for at handicappede bliver ligestillet med deres jævnaldrende uden 
handicap som ikke har disse udgifter. Ved fratagelse af mulighed for at få merudgifter som 
følge af ens handicap vil man lave A og B mennesker. 
Vigtigt at overholde de lovpligtige krav og regler og ikke lave flere nedskæringer på 
området da man som handicappet har ret til leve på lige fod med andre

22. Revurdering af BPA-sager
Ved revurderings BPA bevillinger og evt færre timer vil der opstå problemer i de 
ansættelsesforhold der er i den enkelte ordning, samt besværliggøre muligheden ved 
ansættelse af hjælpere, især de små ordninger.

Hjælperne har også en privatøkonomi og skal de arbejde mindre eller får mindre i løn 
(rådighedstimer i stedet for fuld løn), så bliver det svære at fasthold hjælperne… i værste 
fald må vagter erstattes af vikar som skal have mere i løn end de fastansatte.

Man vil ved nedskæring forhindrede den handicappede i at fastholde et fleksibelt 
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aktivitetsniveau, som fx deltagelse i aktiviteter ud af huset samt at leve sit liv på lige fod 
med andre. Bare en enkelt times nedskæring kan give den enkelte store problemer i 
dagligdagen og i forhold til de ansatte som pt er deres hjælpere

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne
Ved nedlæggelse af daghøjskole tilbuddet forringer man brugernes mulighed for at opnå 
en høj grad af selvstændighed. Muligheden for at deltage i undervisning på f.eks. AOF og 
VUC er ikke muligt for alle, der foregår undervisningen på store hold hvor der ikke bliver 
taget specielle hensyn og adgangs forholdene er ikke alle steder tilgængelige.
Ophør af klubtilbud fratager brugerne mulighed for at have et netværk med ligestillede. 
Muligheden for at bruge andre tilbud er besværlig og ikke alle foreninger kan tilbyde 
aktiviteter som er egnet til denne gruppe brugere.

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

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

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet
Værestedet Stenbruddet bryder isolation og styrker den enkelte til at indgå i fællesskaber på og 
udenfor værestedet med det sigte at skabe positiv forandring i borgerens liv.
  
Værestedet Stenbruddet henvender sig som det eneste tilbud i kommunen til en bred gruppe af 
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borgere. Primært borgere som har eller har haft et misbrug eller andre komplekse 
problemstillinger, hvilket også er indenfor psykiatri og handicap.  
 
Værestedet benyttes af en ikke visiteret brugerflade på 125 borgere og på daglig basis bruges 
stedet af 23-38 varierende borgere. 

Personalet er uddannet og dækker fagområderne socialrådgivning og socialpædagogik.   

Den socialrådgivende del på stedet, gør at rigtig mange problemer tages i opløbet. Personalet står 
til rådighed og yder støttende brobygning til kommunens øvrige instanser. Samarbejdet mellem 
værestedet og bl.a. jobcenter og socialafdelingen styrker indsatsen for den enkelte bruger. Dette 
samarbejde virker samtidig konfliktnedtrappende. Da personalet har længerevarende kendskab 
og indblik i den enkeltes livssituation, ydes der hjælp til selvhjælp før problemerne vokser 
borgeren over hovedet. Der ydes derfor tidligere og bedre muligheder for hjælp i det offentlige 
system. 

Den pædagogiske del på stedet har fokus på at tilbyde aktiviteter, der kan være med til at 
nedsætte misbrug. Igennem håndværksmæssige, kreative, sociale og sportslige aktiviteter får den 
enkelte opmærksomhed på egne og fællesskabets ressourcer og der skabes rum og optagethed 
for virkelyst og livsglæde. Værestedet udgør et opbyggende helle fra en til tider kaotisk hverdag 
og borgerne styrkes til at indgå i konstruktive fællesskaber og opbygge relationer.  

En reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet vil have alvorlige konsekvenser for mange af 
kommunens borgere og vi bekymres for en voksende frustration imod systemet og flere borgere 
sat på gaden pga. økonomiske skred, øget misbrug, rastløshed, kriminalitet og dødelighed. 

En direkte konsekvens af spareforslaget vil blive en øget tilgang til §85-støtte, flere konflikter på 
jobcenter og borgerservice. 

 
´Målt i tid og kvalitet er værestederne et af de tilbud, der har den stærkeste og længste kontakt 
med brugerne og dermed også det største potentiale for at skabe forandring for brugerne 
overhovedet´ (De små skridts metode 2.0) 

Udsagn fra brugere af stedet til spørgsmålet om hvorfor de kommer på værestedet: 

’Jeg gider ikke sidde derhjemme. Her har man noget at stå op til’, ’det er et sted, hvor man kan 
bygge sig selv op’, ’Her er man accepteret’, ’Fordi her er gode aktivitetstilbud’, ’Man bliver støttet 
og motiveret’, ’Personalet tager affære, når vi kommer og man skal ikke hen og bestille tid til et 
møde og alt muligt’, ’Jeg kommer for at få en kop kaffe og en snak’, ’Man får det lille løft, som er 
mega stort i hverdagen’. 

Slutteligt vil vi pointere at vi på værestedet Stenbruddet ikke ønsker nogle form for besparelser, 
der vil ramme gruppen af socialt udsatte. Det må samtidig understreges at Stenbruddet er et 
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yders rummeligt tilbud, der ved effektuering af besparelser andre steder i kommunens tilbud for 
socialt udsatte, utvivlsomt vil få en større brugerflade, hvorfor vi hverken ser besparelse i form af 
lukning eller reduktion af stilling mulig.  

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management
ICM indsatsen anviser borgere, når de er klar, til værestedet, som det første skridt ud mod det 
omgivende samfund. Der er fortløbende opfølgende samarbejde omkring de borgere der 
påbegynder en hverdag med tilknytning til værestedet. 
Uden ICM funktionen tror vi at de absolut mest udsatte borgere ikke kommer til at modtage den 
rette støtte og hjælp og vil derfor i højere grad opsøge forsorgscenteret, sagsbehandlere, 
jobcenteret og borgerservice.

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen
Gadesygeplejerskens funktion er at skabe relationer og opbygge tillid til en helt særlig 
brugergruppe, som har svært ved at møde det formelle sundhedsvæsen, når dette er nødvendigt.  
I det daglige har hun og vi iværksat ugentlige sundhedsfremmende aktiviteter som cykelture, 
gåture og brug af motionscenter. Uden hendes indsats ser vi et scenarie med flere syge, flere 
dødsfald og øget selvmedicinering i form af forhøjet forbrug af rusmidler.  
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32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år



 
Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget 
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019 

 
Høringsperiode: 11.-30. april 2018 
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til: 
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019” 
 

Høringssvar afgivet af 

Dialogmøde for borgere, der modtager handicaprettet støtte fra Socialafdelingen  

 
Evt. generelle bemærkninger 

Høringssvaret er udarbejdet på Dialogmøde onsdag den 25. april 2018. Mødet 
blev holdt på Grønnemoseværkstederne. Over 30 borgere var mødt op. 
 
Vi synes det er noget svineri der skal spares på handicapområdet. 

 
REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov) 

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen 

Dialogmødet har ikke forholdt sig til dette forslag. 

2. Reduktion på administrationen 

Der er bekymring for at det kan gå ud over borgerne, at der spares på 
sagsbehandlere. Der er bekymring for at det kan medføre flere sagsbehandlerskift 
end allerede i dag.  

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud 

Kan betyde mere stress for administrativt personale og at det kan betyde flere 
sygemeldinger. Bekymring for at det kan medføre mindre hjælp til økonomi for 
borgerne ude på tilbuddene. 

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen 

Kan betyde mere stress for administrativt personale og at det kan betyde flere 
sygemeldinger. Bekymring for at det kan medføre mindre hjælp til økonomi for 
borgerne ude på tilbuddene. 

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
Serviceloven 

Bekymring for at kommunen kan lukke øjnene for vigtige forhold, hvis man skal 
føre tilsyn med sig selv. Vi vil gerne have, at det er et firma, der ikke har noget 
med kommunen at gøre, som fører tilsyn. 

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning 

Det er svært at forstå forslaget. Vi tror ikke på, at forslaget kan gennemføres. 
Bekymret for at vi kommer til at skulle gøre mere selv, som vi har behov for støtte 
til. Håber at de borgere, det vedrører, har det godt med modellen. 
Forslaget giver usikkerhed for borgerne. 

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud 

Der er ikke nogen grund til at betale for et fælleshus, der ikke bliver brugt 
(Kløvermarksvej).  
Vi vil beholde personalet (Solsikkevej/Lyøvej). Vi vil ikke acceptere, at der skal 
fyres personale på Solsikkevej. 
Hvis dette går ud over andre støttecentre er det meget dårligt. Det må det ikke.  
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8. Samdrift af støttecentre 

Bekymring for at personalet bliver mere stresset, fordi de skal tage vare på mere 
(flere steder). 
Bekymring for at de beboere, der har det sværest ikke får den nødvendige hjælp. 
Det vil være meget forvirrende for nogle beboere på støttecentrene. 
Der er bekymring for at det kan betyde, at der f.eks. ikke bliver tid til at hjælpe eller 
lære borgerne med at betale regninger. 
Besparelsen kan betyde mindre rehabilitering for borgerne. 
Det kan blive sværere at få mulighed for at tale med personalet om det, der har 
været svært i løbet af dagen. 

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud 

Det kan være lidt svært at forstå forslaget. Forslaget virker godt, når nu der skal 
spares penge.  

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud 

Lukning af køkkener: Køkkenerne må ikke blive lukket. Køkkenpersonalet laver 
god mad, og de ved hvad borgerne kan lide. Man kan hjælpe til i køkkenet, og der 
er meget god stemning ved at have køkkener. Man kan træne det at lave mad ved 
at have køkkener. Det er ikke særlig rehabiliterende at lukke køkkener, hvor man 
kan træne det at lave mad. Det er vigtigt, at man kan dufte maden, når den bliver 
lavet. 
Højere brugerbetaling. Hvis prisen hæves helt op til det maksimale, bliver det 
meget dyrt. Det må ikke blive dyrere end det er nu.  

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet 

Det er et rigtig dårligt forslag. Der er ikke plads til flere på Grønnemose-
værkstederne. Hvis der kommer 25 oveni de 160, der er på Grønnemose-
værkstederne, får vi pladsmangel. Vi er også bekymret for, at der er mange, der 
ikke vil komme, hvis På Hjørnet flytter. Det er ikke så nemt at komme til 
Grønnemoseværkstederne. Det betyder også, at man ikke får den hjælp, man har 
behov for. En medarbejder kan ikke servicere det samme som to kan. 
Man blander også fritid og arbejde sammen. Grønnemoseværkstederne er en 
arbejdsplads, mens På Hjørnet er et uvisiteret værested. 
Ved at spare lukker man fællesskaber ned, som mange har glæde af. Hvis man 
ikke har tilbuddet kan man blive mere syg, mere ensom og mere deprimeret.  
Der vil være mange, der ikke kan finde et andet tilbud.  
På Hjørnet er meget centralt. Det er Grønnemoseværkstederne ikke. 

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud 

Dialogmødet har ikke forholdt sig til dette forslag. 

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud 

Det er et møgforslag! Borgerne vil ikke få nok støtte. Der vil ikke være tid nok til at 
dem, der har behov får den hjælp de har behov for. 
Det vil være svært at kunne passe på de borgere, der kan blive meget vrede. Det 
vil kunne påvirke naboer og omgivelser på en dårlig måde.  

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet 

Det er en dårlig idé. Hvis Stenbruddet bliver lukket kan det føre til mere misbrug og 
kriminalitet.  

16. Lukning af Café Møllen 

Dialogmødet har ikke forholdt sig til dette forslag. 
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17. Lukning af støttecenter Fruerlunden 

Dialogmødet har ikke forholdt sig til dette forslag. 

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører 

Dialogmødet har ikke forholdt sig til dette forslag. 

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud 

Det er en dårlig ide, for man skal have den støtte, man har behov for.  

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole 

Dialogmødet har ikke forholdt sig til dette forslag. 

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100) 

Dialogmødet har ikke forholdt sig til dette forslag. 

22. Revurdering af BPA-sager 

Det nuværende niveau må ikke blive dårligere. Dem der skal have hjælp, skal 
have den. 

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84 

Dialogmødet har ikke forholdt sig til dette forslag. 

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen 

Dialogmødet har ikke forholdt sig til dette forslag. 

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen 

Dialogmødet har ikke forholdt sig til dette forslag. 

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen 

Dialogmødet har ikke forholdt sig til dette forslag. 

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet 

Dialogmødet har ikke forholdt sig til dette forslag. 

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne 

Ophør af fysioterapi: Den må ikke spares væk. Den gør noget rigtig godt for os, 
som vi ikke kan få andre steder. Det er rigtig skuffende for dem, der i mange år har 
fået speciel fysioterapi. Vi har stor gavn af gruppetilbud. F.eks. Manpower hvor vi 
lærer at styrke vores ryg eller når vi spiller hockey, stikbold eller andet. 
Fysioterapeuten hjælper os i gang med at bruge vores krop. Vi får det bedre af det. 
Fysioterapeuten binder huset sammen, så vi laver en masse på tværs af 
Grønnemoseværkstederne. 
Ophør af ”daghøjskoletilbud”: Den skal have lov til at fortsætte. Vi udvikler os rigtig 
meget ved at være i daghøjskolen. Samtidig kan man få lov til at dyrke sport, som 
man bliver mere frisk af. Det er dårligt at lukke den. Vi bliver bundet sammen og 
får det bedre med hinanden.  
Ophør af klubtilbud: Hvorfor komme med det forslag igen? Vi er glade for at 
komme der. Hvis man er i arbejde, kan man kun deltage, når det er om 
eftermiddagen. Så forsvinder klubben, mister mange af dem, der er i arbejde, et 
sted at komme. 
Ophør af øvrige fritidstilbud: Det er bekymrende. Det er gode tilbud, og man 
kommer til at være sammen med nogen, man ellers ikke er sammen med. Hvis 
man ikke længere kan komme på Sølund, vil det være rigtig dårligt. Vi er sammen 
med ligesindede. Vi er sammen med andre, vi ikke kender. Vi møder dem, vi 
kender fra Facebook. Vi mister også bowling, og det vil vi ikke have lukker. Det er 
et rigtig godt tilbud.  
Reduktion i aktiviteter grundet reduktion i vikaranvendelse: Hvis det betyder, at 
man ikke kan komme til stævner og andre aktiviteter ud af huset, hvis der bliver 
mindre vikarmidler, er vi meget imod forslaget. Det giver stor livskvalitet. 
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Alle forslag er ikke-rehabiliterende. 

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne 

Bekymret for at vedligeholdelsen falder og det bliver derfor dyrere på længere sigt. 
Man skal ikke spare på køretøjer, fordi vi ikke får mulighed for at komme på ture 
og til aktiviteter. Man kan også overveje at investere i mere brandstoføkonomiske 
køretøjer.  

30. Ophør af individuelt Case Management 

Dialogmødet har ikke forholdt sig til dette forslag. 

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen 

Dialogmødet har ikke forholdt sig til dette forslag. 

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år 

Dialogmødet har ikke forholdt sig til dette forslag. 

 
 



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018+
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Line Andreasen og Mette Andreasen

Evt. generelle bemærkninger
Vi har generelt rigtig lidt forståelse for, hvorfor man tænker, at spareforslagene 
skal gå så hårdt ud over de allermest udsatte i Svendborg kommune. Det er en 
gruppe, som har rigtig svært ved at råbe op, og forsvare sig selv. Der er i forvejen 
ikke særlig mange tilbud til denne gruppe, så der bør ikke reduceres yderligere.
I Svendborg kommune er der en politik for socialt udsatte borgere. Måske er det 
en god idé at have den liggende ved siden af sig, mens man overvejer, hvor man 
tænker, at det giver mening at spare.

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
Serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning
For to år siden, var der venteliste på at modtage bostøtte efter § 85, og den gang 
mente man, at det var muligt at afslutte en del borgere, og dermed fjerne 
ventetiden. Realiteten var bare, at det ikke lykkedes at afslutte så mange borgere, 
som man havde tænkt, og derfor blev a-til-a tiden nedsat med 25 % (i hvert fald på 
niveau 2 og 3). Og den er stadig nedsat.
Det betyder faktisk, at der ikke er en sammenhæng mellem det man får at vide, 
når man bliver visiteret til at modtage bostøtte, og det man som borger reelt set 
oplever at modtage. Det er sådan, at der i kvalitetstandarden står:

”Serviceniveauet i Svendborg Kommune er opdelt i 5 forskellige niveauer. 
Niveauerne er opgjort i tidsintervaller, der afspejler det gennemsnitlige tidsforbrug. 
I praksis betyder det, at indsatsen kan variere i indhold og intensitet over tid.”

Men i praksis så udløser et bestemt niveau et bestemt antal besøgsminutter. Det 
er den tid, man som borger egentlig kan forholde sig til, men faktisk først får oplyst 
når man begynder at modtage støtten. (Niveauerne fra kvalitetsstandarden samt 
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hvilket niveau man modtager, bliver sendt til en, når man er bevilliget støtten).

Altså, når man tænker, at man kan ”flytte” en del af borgerne fra § 85, til en anden 
støtte, så har det jo vist sig før, at det ikke var en mulighed. Selvom der jo er en 
lille forskel i, at man vil ”flytte” borgerne over i et andet tilbud.
For personer som modtager støtte efter § 85 eller § 99, er relationen ofte virkelig 
vigtig. Og når man er udsat, har man ofte været igennem rigtig mange forskellige 
relationer, og snakket med mange forskellige mennesker. Ofte så er bostøtten 
den, som har styr på alle trådene til omverden og den virkelighed, som man som 
borger i kommunen skal bevæge sig i. Vi tænker, at hvis man bliver påtvunget et 
skift i relationen, som forslaget ligger op til, så vil det gå ud over tilliden til, at man 
faktisk kan hjælpes.

”Den nye vejledningsfunktion vil blive målrettet borgere der ikke ønsker at arbejde 
med plan og mål for deres sociale indsats.” 
Vi tror der findes en del borgere, for hvem arbejdet med mål, giver rigtig lidt 
mening. Men det betyder nødvendigvis ikke, at de ikke er i målgruppen for at 
modtage støtte efter § 85. 
I Svendborg kommune er målsystemet opbygget efter SMART-målsmetoden, og 
den måde at arbejde med mål på, virker ikke for alle. I en tid, hvor alting handler 
om at udvikle sig og blive bedre, tror vi det er vigtigt, at man husker på, at for 
nogen ligger indsatsen i, bare at holde sig nogenlunde fungerende.
Vi tror ikke det handler om, at der er borgere, som ikke ønsker at arbejde med plan 
og mål for deres sociale indsats, vi tror det handler om, der findes borgere, som 
har det så svært, at det virker alt for uoverskueligt at arbejde så målorienteret.

§ 12 er et rådgivningstilbud og vi tvivler på, at de fleste som modtager støtte efter § 
85 og § 99 kun har behov for rådgivning. 

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud.
Ved at lukke Impuls som visiteret tilbud vil man revisitere 42 bruger, det vil altså 
sige, man skal ud at finde et andet tilbud i kommunen de kan benytte. Hvilke andre 
tilbud i kommunen tænker man, disse brugere hører til ift. målgruppe, og har de 
plads til så mange brugere? De spørgsmål bør man stille sig selv. 

I Svendborg kommunes udsatte politik, står der b.la.:

”Fællesskaber er en vigtig hjørnesten i livet for de fleste. Uden relationer til andre 
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mennesker bliver man ensom, og længerevarende ensomhed kan føre til både 
fysisk og mental sygdom. Derfor vil Svendborg Kommune understøtte 
fællesskaber.”

Hvis man nedlægger drift-teams og reducere åbningstiderne, så ødelægger man 
virkelig mange fællesskaber. Der er behov for et sted hvor man som socialt udsat 
kan være og mødes i trygge rammer. Og der er behov for personale til at sørge for 
at disse rammer forbliver trygge.

Ligegyldigt hvem man er, har man brug for noget at lave i hverdagen som giver 
mening. Når man er socialt udsat, kan det være svært at håndtere det stress og de 
krav, som kræves på en almindelig arbejdsplads. Men behovet for at komme ud og 
se andre mennesker, og være sammen med andre mennesker er der stadig. 
Derfor har vi brug for nogle rammer, som kan rumme at man i perioder er rigtig 
ustabil, og sted hvor man kan komme og tale med andre. Hvis vi ikke har det sted, 
vil det føre til øget ensomhed og mistrivsel. 

Line arbejder på Café Aroma, og der har man besluttet at lukke musikholdet og 
krea ned, med argumentet om, at det skal være mere virksomhedsorienteret. De 
har fået at vide, at de kan benytte tilbuddet på Impuls, men, det giver rigtig lidt 
mening, hvis man så vælger at reducere de uvisiterede tilbud der er på Impuls. Det 
er ikke retfærdigt, at muligheden for at udfolde sig kreativt bliver taget fra brugerne. 
For det at kunne være kreativ - i bred for stand - kan give så meget livsglæde og 
værdi.

Impuls har lige nu et ungetilbud om tirsdagen, som vi og en del andre unge 
benytter sig af. Vi synes det fungerer godt, og folk begynder også lige så stille at 
lave aftaler uden for tilbuddet. Hvilket jo i sig selv gør det til en succes, som vil 
være virkelig ærgerlig at lukke ned. Det giver mening der er noget personale at 
snakke med, at der er rum til at trække sig, at der er et måltid mad, og at der er 
mulighed for at være sammen med nogen på tværs af forskellige aktiviteter.
Vi havde ikke deltaget i det tilbud, hvis det havde været en frivillig forening, der 
havde stået for det. Og jeg tvivler på at de andre unge havde gjort det. Det har en 
betydning, at der er nogen som sætter rammerne, som ved hvad de laver og som 
man kan henvende sig til, hvis man har brug for at snakke.

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole
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21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år
Når unge-SKP’en tager kontakt til en ung, så er det jo fordi, der sidder en ung, som 
har det rigtig svært.
Hvis man nedlægger stillingen, så svigter man alle de unge, som lige nu har 
kontakt med unge-SKP’en, for relationen er især vigtig for denne målgruppe. Der 
kan ligge et stort stykke arbejde i, at få lov til at få kontakt til den unge, og hvis de 
unge mister kontakten pga. en besparelse, så vil det være endnu svære at 
opbygge en ny relation. Det er jo de allermest udsatte unge vi snakker om her, 
hvis forløb man risikerer ødelægge, og sætte den opnåede udvikling over styr.

Ved at nedlægge unge-SKP’en, bliver vejen til at få det bedre svære for de unge, 
som falder igennem systemet, som ikke ved hvor de skal henvende sig, og som 
ikke har ressourcerne til det. 

For et halvt år siden, foreslog man at gøre stillingen til en fuldtidsstilling, og nu 
foreslår man igen at fjerne den. Den gang skrev man:

”I 2016 blev Unge-SKP funktionen etableret som deltidsstilling på 23 timer 
ugentligt. Målgruppen for Unge-SKP er psykisk sårbare unge i alderen 16-25 år, 
som har brug for en opsøgende indsats for at overvinde problemstillinger som 
eksempelvis kontakt til sundhedsvæsnet, uddannelsesstart eller komme ud af 
isolation. Der har siden etablering af Unge-SKP tilbuddet vist sig at være et 
væsentligt større behov, end den nuværende økonomiske ramme giver mulighed 
for at efterkomme.”
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Altså foreslår man lige nu at fjerne et tilbud, som ikke engang har de nødvendige 
ressourcer for at hjælpe flest mulige udsatte unge. Man burde i stedet gøre 
stillingen fuldtids. Og på sigt vil det sikkert spare kommunen for rigtig mange 
penge. Det er trist, at man ikke kan se tidlig (og massiv) indsats, som en 
investering frem for en udgift. 









Svendborg april 2018

Brugerne på Cafe Møllen, Svendborg kommunes værested for tidligere 
misbrugere og pårørende vil gerne fortælle socialudvalget og andre 
kommunal politikerne, hvad Cafe Møllen betyder for dem.

Jan skriver:

Hej Jeg har gennem mange år kommet på Cafe Møllen, for at møde ligesindede brugere, da 
jeg lider af sygdommen afhængighed som dem der også kommer på Cafe Møllen.

Jeg har ikke andre steder at ta hen hvis i lukker for Cafe møllen, har prøvet andre steder i 
byen, men der er de aktive og det smitter af på min adfærd så jeg ikke er rar at være 
sammen med, det kommer til at ligne mit aktive liv, og det ønsker jeg ikke for nogen ikke 
mindst mig selv.

Så derfor denne besked LUK IKKE CAFE MØLLEN DA DET ER DET ENESTE STED I BYEN HVOR 
CLEAN KAN FORBLIVE CLEAN…

Peter siger:

Jeg bor i en lille etværelses lejlighed , men kan holde kontakten vedlige med familie, ved at 
invitere dem på en kop kaffe på Cafe Møllen.

Jeg arbejder som frivillig på værestedet når der er brug for det. Jeg er glad for at der er brug 
for min indsats. Jeg  passer bl.a. Tomat- og agurkeplanter i sommerperioden. Tager avisen 
ind i weekenden og træder til ved sygdom.

Jeg har brug for et sted, hvor jeg kan komme og drikke en kop kaffe og snakke med andre 
mennesker. Et sted hvor der ikke serveres alkohol.

Thomas skriver:

Jeg har kommet på Cafe Møllen/7´eren i ca.14 år. Stedet er vigtigt pga. der ikke er andre 
tilbud som dette. Et tilbud til folk der ikke ønsker at komme steder hvor de er påvirket.  
Mennesker der er ny ædru eller –clean er meget sårbare. Derfor er sådan et sted vigtigt for 
dem.

Frede  skriver:

Jeg har været i stoffri behandling  (samtale og terapi) gennem de sidste 8 år og har været 
totalt isoleret i mere end 6 år, bl.a. pga. socialfobi og angst for at omgås aktive misbrugere. 



Havde jeg ikke fået muligheden for at komme på ”Møllen”, havde jeg ikke været i stand til at 
komme videre i livet. 

Et stoffrit miljø er nødvendigt for at kunne komme videre i livet. Vel at mærke et sted med 
forståelse for historikken.

Ansat skriver:

Værestedet Cafe Møllen har mange funktioner. Ud over at være et fristed for tidligere 
misbrugere og pårørende , arbejder vi med rehabilitering socialtræning og fungerer som 
redningsnet.

Rehabilitering er vigtig når man skal lære at lev et nyt liv uden misbrug. Det kan være at få 
vagter på cafe Møllen som frivillig og at  snakke om hvordan man får lavet nye rutiner i sit 
liv. Sund mad, motion, søvn og måske et rygestopkursus. Hvordan får man tiden til at gå, når 
man ikke skal skaffe penge og stoffer. Hvad kan man sætte i stedet. Nye venner,  interesser 
og hobbyer.

Socialtræning går ud på at lære hvordan man omgås andre mennesker. Hvordan man 
behandler hinanden, hvordan man undgår konflikter eller løser dem. Taler ordentligt til 
hinanden, behandler hinanden med respekt og tage hensyn til hinanden. 

Nogle brugere har diagnoser, som angst og ADHD. Andre døjer med smerter i kroppen efter 
et stresset liv som misbruger. For at støtte op om den slags problematikker, afholder vi, 
sammen med Gadesygeplejersken og specialister på området, temadage (højst et par timer) 
om f.eks. sundhed, angst og smerter.

Redningsnettet kommer frem , når en bruger støder på problemer  og går i gammel adfærd, 
hvor de troede de ”løste” problemer med misbrug. Nu kan de komme på Cafe Møllen, hvor 
de kan tale med andre brugere der har været i samme situation og får støttende  hjælp, til 
at komme videre uden misbrug.

Når en bruger, på værestedet Cafe Møllen, har et tilbagefald, går det samtidig ud over hele 
familien, der er lige så sårbar over for misbrug, som misbrugeren selv. Ud over at det er en 
familietragedie koster det også mange penge at hjælpe hele familien videre.

m.v.h. 

Brugerne på værestedet Cafe Møllen

Karen Kastrup/ansat
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 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019” 
 

Høringssvar afgivet af 

Behandlingscenter Svendborg, Dronningholmsvej 60A, 5700 Svendborg 

 
Evt. generelle bemærkninger 

Nedenfor følger høringssvar vedr. punkt 4 og 24:  

 

Efterspørgslen på behandling i Voksenafdelingen har aldrig 

været større  

Kan Politikernes svar på at løse denne massive behandlingsopgave virkelig 

være besparelser?! 

På behandlingscentret har det været muligt at etablere gode og relevante tilbud til den voksne gruppe 

af borgere, der søger behandling, til trods for at sparekniven ved forskellige lejligheder er blevet svunget 

hen over behandlingscentret.  

For første gang nogensinde har Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen kunne registre over 

190 indskrevne borgere, og traditionen tro svinges sparekniven endnu engang, men denne gang i et 

omfang uden sidestykke. Der er ingen tvivl om, at det markant vil forandre det tilbud, som vi kender i 

dag.  

Udsigten til en besparelse på den sundhedsfaglige indsats vil i første omgang sætte behandlingscentret 

under massivt pres i forhold til at overholde gældende lovgivning vedr. ordination af 

afhængighedsskabende lægemidler samt behandlingsgarantien.  

For at undgå det Esbjergensiske skrækscenarie der bestod i et særdeles omkostningsfyldt påbud fra 

Styrelsen for Patientsikkerhed, forudser vi her på behandlingscentret, at alle sundhedsfaglige aktiviteter 

fremadrettet kommer til at være rettet mod administration af substitutionsmedicin. Det vil betyde, at 

en lang række andre sundhedsfaglige tilbud, som centret tilbyder i dag - det være sig at alt fra gratis 

prævention, leverbehandling og 10 andre tilbud der i mellem, helt vil udgå. Konsekvensen heraf er, at 

vores borgere, der har et misbrug af cannabis, centralstimulerende stoffer og alkohol, helt må undvære 

den sundhedsfaglige indsats.     

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk
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På baggrund af dyrt købte erfaringer fra fordomstid, har 

Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen den seneste 

årrække arbejdet med en gruppeopdeling af de borgere, der 

modtager substitutionsmedicin. Det har betydet, at der har været plads til de sårbare, plads til en 

forsvarlige konflikthåndtering i de mange tilfælde, hvor der har været behov dette - og endelig plads til 

dem, som havde kræfterne til at arbejde målrettet mod stoffrihed. Vi frygter, at vi er på vej tilbage mod 

et tilbud, hvor alle samles i én udleveringsenhed, hvor det vil være de stærkeste, der overlever, og hvor 

laveste fællesnævner vil dominere vores tilbud. Kunne en reaktion på denne udvikling blive, at vores 

borgere blev mere tilbøjelige til at søge døgnbehandling?  

At fjerne muligheden for aftenåbent står i dyb kontrast til samfundets øvrige interesse om at bibeholde 

vores borgere i beskæftigelse. Aftenåbent er for dem der grundet uddannelse eller arbejde ikke har 

mulighed for at komme på behandlingscentret inden for normal åbningstid. Vi har her en unik chance 

for at understøtte den enkelte borgers integration på arbejdsmarkedet, hvilket - om ikke andet ud fra et 

samfundsøkonomisk perspektiv - er en fantastisk god investering.  

Afvikling af aftenåbent vil umiddelbart også føre til en afvikling af vores pårørendetilbud. En udvikling 

der står i dyb kontrast til den rehabiliterende tilgang, der er arbejdet så hårdt på at introducere i 

Socialafdelingen de seneste år. Det civile samfund herunder de pårørende kan være et værdifuldt aktiv 

i behandlingen, og det kan være afgørende for den enkelte borgers behandlingsforløb. 

Er reduktionen af de administrative timer for vores HK’ere et udtryk for, at vi er ved at få bugt med de 

mange bureaukratiske arbejdsgange? Nej. Aldrig har behandlingscentret skulle udfylde så mange 

formularer for blot at understøtte vores egen eksistens - og berettigelse. Det vil vi øjensynligt skulle blive 

ved med at gøre. For hvis HK’erne fremadrettet ikke kan nå at gøre det, som de er bedst til, så vil 

opgaverne blive tildelt dem, der er dårligst til det - nemlig behandlerne. Hvis det så bare var så enkelt, 

at én sparet HK-time var lig med en times mindre behandling, men det er det ikke.  Her på 

behandlingscentret er vi normeret til 150 klienter, men vi ligger kontinuerligt på et niveau med 180 

indskrevne borgere. Det betyder, at arbejdspresset er øget på alle medarbejdere i huset, og det 

administrative område har i forvejen færre minutter pr. klient sammenlignet med andre lignende tilbud 

på området.   

Specifikke benchmarkberegninger viser, at behandlingstilbuddet på Behandlingscenter Svendborg skulle 

være et usædvanligt dyrt tilbud. Noget tyder på, at vi rent faktisk lever i en postfaktuel tidsalder, og i 

bedste detektor-stil må vi have lov til at spørge: ”Kan det virkelig passe???”.   

I vores optik har udregningerne ikke taget højde for det korrekte befolkningsgrundlag, idet 

befolkningerne på Langeland og Ærø ikke er inkluderet i beregningerne. Endvidere er udgifterne til 

udsattesygeplejersken medregnet, hvilket vi undrer os over, idet denne funktion ikke aflønnes eller ledes 

under Behandlingscenter Svendborg.  

Vi har derfor taget os den frihed at udfærdige et alternativt - og efter vores optik langt mere relevant - 

bud på et benchmarkniveau.  

Afslutningsvist vil vi herfra blot konstatere, at der ikke er noget så værdifuldt som dygtige HK’ere. 
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REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov) 

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Reduktion på administrationen 

 

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud 

 

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen 

 

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven 

 

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning 

 

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud 

 

8. Samdrift af støttecentre 

 

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud 

 

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud 

 

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet 

 

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud 

 

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud 

 

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet 

 

16. Lukning af Café Møllen 

Den nyeste benchmark på baggrund af tal fra 2016 er oplyst til at være 413. 

Dette er imidlertid ikke korrekt, da Behandlingscenter Svendborg også er et 

tilbud til borgere fra Langeland Kommune og Ærø Kommune. Tager man 

dette i betragtning, vil benchmarken i stedet være 320 for 2016 og 293 for 

2017. Landsgennemsnittet er til sammenligning 272 for 2016. Derudover 

skal man tage med i betragtningen, at der i Svendborg Kommune politisk er 

blevet vedtaget en kvalitetsstandard, som bl.a. indeholder et Harmreduction-

tilbud, et pårørendetilbud og at man derudover har valgt at prioritere flere 

sundhedsfaglige ressourcer i behandlingstilbuddet, idet det politisk er lagt til 

grund, at det giver de bedste forudsætninger for vedvarende 

behandlingsresultater. Dette vil selvfølgelig øge Behandlingscenter 

Svendborgs udgiftsniveau i sammenligning med andre behandlingscentre. 
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17. Lukning af støttecenter Fruerlunden 

 

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører 

 

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud 

 

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole 

 

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100) 

 

22. Revurdering af BPA-sager 

 

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84 

 

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen 

 

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen 

 

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen 

 

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet 

 

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne 

 

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne 

 

30. Ophør af individuelt Case Management 

 

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen 

 

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år 

 
 



 
Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget 
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019 

 
Høringsperiode: 11.-30. april 2018 
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til: 
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019” 
 

Høringssvar afgivet af 

Brugerrådet 
Behandlingscenter Svendborg, Dronningholmsvej 60A, 5700 Svendborg 

 
Evt. generelle bemærkninger 

Se Brugerrådets høringssvar pkt. 24. 
REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov) 

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Reduktion på administrationen 

 

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud 

 

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen 

 

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven 

 

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning 

 

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud 

 

8. Samdrift af støttecentre 

 

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud 

 

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud 

 

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet 

 

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud 

 

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud 

 

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet 

 

16. Lukning af Café Møllen 

 

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden 
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18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører 

 

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud 

 

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole 

 

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100) 

 

22. Revurdering af BPA-sager 

 

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84 

 

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen 

 

 Frels os fra de gode gamle dage  
Dengang vi blev stuvet sammen som kvæg og skulle stå i en 

kødrand af elendighed for at få udleveret den daglige 
substitutionsmedicin.  
Dengang eksisterede der kun ét behandlingstilbud efter devisen ”onesize fits 

them all - take it or leave it”. Der er stadigvæk borgere her på Behandlings-
centret, der husker, hvordan det var. Nogle af os kan huske, hvordan vi 

luskede rundt omkring det gamle Behandlingscenter, før vi turde gå ind ad 
døren. Vi vidste ikke altid, hvem vi ville støde på først - behandleren eller 
pusheren. Så lidt ironisk sagt, var det ikke altid vi lige vidste, om vi ville få 

bank eller behandling.  
 

Sådan har det ikke været i lang tid, og selv om nogle af borgerne har været i 
behandling i en årrække, så er det ikke ensbetydende med, at behandlingen 

ikke virker, eller at det er ligegyldigt, hvad det er, vi får tilbudt.  
 
Med udsigt til de omfattende besparelser på det sundhedsfaglige personale, 

frygter vi, at vi er på vej tilbage til et tilbud, hvor der ikke længere er 
mulighed for at blive tilknyttet et gruppetilbud, der passer til de enkelte 

borgeres behov. Denne mulighed har stor betydning for, at vi kan blive 
fastholdt i behandlingen, hvilket igen kan være afgørende for det enkelte 
menneskes mulighed for overlevelse.  

 
Misbrug er for mange af os et udtryk for en flugt. Mange af os er rygende 

angste for at forholde os til os selv psykisk såvel som fysisk. Vi er derfor 
meget afhængige af, at andre ser os. Med de seneste års bemanding har 
Behandlingscentrets sundhedspersonale haft det overskud, der skal til for at 

observere os og registrere, når vi er blevet syge og hjælpe os til at bygge bro 
til egen læge og hospitalerne (læs bare den seneste brugerundersøgelse, der 

udelukkende omhandler den sundhedsfaglige indsats). Det har reddet liv og 
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medført, at mange af os har oplevet at få en værdig behandling i et 
sundhedssystem, som ellers kan være meget vanskelig for os at være i.  
 

Vi frygter, at den sundhedsfaglige behandling fremadrettet udelukkende 
kommer til at handle om udlevering af metadon og suboxone, hvor personalet 

ikke længere har samme mulighed for at se os og fornemme os, hvilket vil 
blive fatalt for nogle af os. Endelig må vi også konstatere, at gruppen af 
mennesker, der er i CCA-behandling (cannabis, centralstimulerende stoffer og 

alkohol), helt kommer til at undvære den sundhedsfaglige indsats.  
 
Dem der ikke har fået tilkendt pension, har de seneste år kunne mærke et stigende 

pres fra jobcentre i forhold til at få os tilbage på arbejdsmarkedet. Det er derfor 

samtidigt svært at forstå kommunens ønske om at fjerne aftentilbuddet som er 

målrettet dem, der er i arbejde. Risikerer vi ikke også bare, at de mister deres job til 

misbruget i stedet for at støtte dem i at blive i deres nuværende beskæftigelse? 

 

Det er ikke os alle, der har kontakt til vores familier, men for dem der har, er 

det rart at vide, at der er et tilbud til dem. Et sted hvor de kan få hjælp til at 
finde ud af, hvordan de skal forholde sig til et familiemedlem, der er i misbrug, 
så de kan være en støtte og ikke bare være genstand for dårlig samvittighed. 

Vi frygter ligeledes, at dette vil forsvinde i forbindelse med afviklingen af 
Behandlingscentrets aftenåben.  

 
Til sidst vil vi - som et samlet brugerråd - opfordre jer politikere til at læse 
vores brugerundersøgelser. Undersøgelserne viser, at der er relativ stor 

tilfredshed med behandlingstilbuddet, som det er lige nu og her. Som 
brugerråd ønsker vi selvfølgelig, at vores tilbud bliver endnu bedre, og p.t. er 

vores spinkle håb, at I som politikere i det mindste ikke gør vores tilbud 
dårligere.  
 
 

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen 

 

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen 

 

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet 

 

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne 

 

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne 

 

30. Ophør af individuelt Case Management 

 

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen 

 

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år 

 
 



 
Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget 
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019 

 
Høringsperiode: 11.-30. april 2018 
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til: 
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019” 
 

Høringssvar afgivet af 

Mette Østerberg, Projektchef for den Boligsociale Helhedsplan 2018 – 2021, 
omfattende boligområderne: Skovparken, Elmevænget, Bispeløkken/Priorvej, 
Sanddalsparken, Munkevænget, Jægermarken, Hjerteparken. 

 
Evt. generelle bemærkninger 

Høringssvaret vedrører punkt 6, 31, 32 – samme svar er afgivet til alle tre punkter. 
REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov) 

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Reduktion på administrationen 

 

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud 

 

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen 

 

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven 

 

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning 

Vedr. reduktionsforslag 6, 31, 32:  
 

Fællessekretariatet for Den Boligsociale Helhedsplan vurderer, at disse reduktionsforslag 
kan have konsekvenser for de boligområder, som den boligsociale helhedsplan omfatter. 
Der er især en bekymring for fleksibiliteten i den opsøgende indsats og muligheden for 
hurtigt at håndtere opståede problematikker med særligt udsatte beboere i 
boligområderne inden de eskalerer. 
  
Der bor relativt mange udsatte beboere i disse boligområder og det er opfattelsen, at 
antallet af udsatte beboere er stigende i boligområderne, som i 2017 havde en 
nettotilflytning af beboere på offentlig forsørgelse. En relativt stor andel af de udsatte 
beboere vurderes at være er unge voksne (18-29 år). 
 
Medarbejderne i Fællessekretariatet samarbejder med Støtte-kontaktpersonerne om den 
opsøgende indsats i forhold til beboere, som har udfordringer i form af eksempelvis 
misbrug, social isolation, udadreagerende adfærd og andre psykiske problemstillinger. 
Uden en opsøgende indsats er disse beboere i stor risiko for at blive sat ud af deres 
lejlighed pga. eksempelvis huslejerestance, misligholdelse af lejemål eller truende adfærd 
overfor andre beboere. Hertil kommer den utryghed, som deres adfærd skaber hos andre 
beboere i boligområderne, hvoraf en stor del er udsatte og sårbare familier. På sigt kan 
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dette også få konsekvenser i form af yderligere udfordringer i fht. tiltrækning og 
fastholdelse af især mere ressourcestærke beboere til boligområderne.  
 

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud 

 

8. Samdrift af støttecentre 

 

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud 

 

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud 

 

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet 

 

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud 

 

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud 

 

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet 

 

16. Lukning af Café Møllen 

 

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden 

 

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører 

 

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud 

 

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole 

 

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100) 

 

22. Revurdering af BPA-sager 

 

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84 

 

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen 

 

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen 

 

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen 

 

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet 

 

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne 

 

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne 
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30. Ophør af individuelt Case Management 

 

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen  
Vedr. reduktionsforslag 6, 31, 32:  

 
Fællessekretariatet for den boligsociale helhedsplan vurderer, at disse reduktionsforslag 
kan have konsekvenser for de boligområder, som den boligsociale helhedsplan omfatter 
Der er især en bekymring for fleksibiliteten i den opsøgende indsats og muligheden for 
hurtigt at håndtere opståede problematikker med særligt udsatte beboere i 
boligområderne inden de eskalerer. 
  
Der bor relativt mange udsatte beboere i disse boligområder og det er opfattelsen, at 
antallet af udsatte beboere er stigende i boligområderne, som i 2017 havde en 
nettotilflytning af beboere på offentlig forsørgelse. En relativt stor andel af de udsatte 
beboere vurderes at være unge voksne (18-29 år). 
 
Medarbejderne i Fællessekretariatet samarbejder med Støtte-kontaktpersonerne om den 
opsøgende indsats i forhold til beboere, som har udfordringer i form af eksempelvis 
misbrug, social isolation, udadreagerende adfærd og andre psykiske problemstillinger. 
Uden en opsøgende indsats er disse beboere i stor risiko for at blive sat ud af deres 
lejlighed pga. eksempelvis huslejerestance, misligholdelse af lejemål eller truende adfærd 
overfor andre beboere. Hertil kommer den utryghed, som deres adfærd skaber hos andre 
beboere i boligområderne, hvoraf en stor del er udsatte og sårbare familier. På sigt kan 
dette også få konsekvenser i form af yderligere udfordringer i fht. tiltrækning og 
fastholdelse af især mere ressourcestærke beboere til boligområderne.  
 
 

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år  
 

Vedr. reduktionsforslag 6, 31, 32:  
 

Fællessekretariatet for den boligsociale helhedsplan vurderer, at disse reduktionsforslag 
kan have konsekvenser for de boligområder, som den boligsociale helhedsplan omfatter 
Der er især en bekymring for fleksibiliteten i den opsøgende indsats og muligheden for 
hurtigt at håndtere opståede problematikker med særligt udsatte beboere i 
boligområderne inden de eskalerer. 
  
Der bor relativt mange udsatte beboere i disse boligområder og det er opfattelsen, at 
antallet af udsatte beboere er stigende i boligområderne, som i 2017 havde en 
nettotilflytning af beboere på offentlig forsørgelse. En relativt stor andel af de udsatte 
beboere vurderes at være unge voksne (18-29 år). 
 
Medarbejderne i Fællessekretariatet samarbejder med Støtte-kontaktpersonerne om den 
opsøgende indsats i forhold til beboere, som har udfordringer i form af eksempelvis 
misbrug, social isolation, udadreagerende adfærd og andre psykiske problemstillinger. 
Uden en opsøgende indsats er disse beboere i stor risiko for at blive sat ud af deres 
lejlighed pga. eksempelvis huslejerestance, misligholdelse af lejemål eller truende adfærd 
overfor andre beboere. Hertil kommer den utryghed, som deres adfærd skaber hos andre 
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beboere i boligområderne, hvoraf en stor del er udsatte og sårbare familier. På sigt kan 
dette også få konsekvenser i form af yderligere udfordringer i fht. tiltrækning og 
fastholdelse af især mere ressourcestærke beboere til boligområderne.  
  

 
 



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Personalet på Cafe Aroma

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

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

Følgende høringssvar er bygget op som følger:
1: Anmærkninger til problematikker rejst som følge af beskrivelsen af 
reduktionsforslaget.
2: Faglige argumentation ift. at bevare tilbuddet til den påvirkede målgruppe, samt 
personaleressourcerne hertil.
3: Konstruktive forslag mod fremtiden.

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk
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Ad. Pkt. 1: 
Der beskrives i reduktionsforslaget, at det foreslås at nedlægge Impuls’ visiterede 
tilbud, og at de 42 aktuelle brugere vil blive revisiteret og evt. få tilbud om andet 
aktivitets- og samværstilbud. Der beskrives dog ikke hvilket tilbud her evt. kan 
være tale om, der påpeges ikke et eneste forslag om hvor dette tilbud kan være og 
hvorvidt der kan være plads til alle 42 aktuelle brugere, som har ønsket et 
samarbejde med Socialafdelingen om en rehabiliterende indsats. Der ses tilmed 
forslag om at reducere og lukke flere af kommunens øvrige aktivitets- og 
samværstilbud, hvilket gør det svært at få øje på hvilket andet tilbud kommunen vil 
give til de allermest udsatte borgere. 

Som konsekvens af lukning af det visiterede tilbud beskrives det, at Impuls ikke 
længere kan forestå vedligehold af den parklignende grund, mm. Der beskrives 
ikke, hvilken konsekvens dette vil medføre for bygningerne og området, samt hos 
hvilke andre afdelinger i kommunen dette vil medføre en forventet merudgift. Der 
vil fortsat være en driftsmæssig opgave at løse på matriklen, da der beskrives, at 
det uvisiterede tilbud vil bestå, om end i mindre omfang.

Ad. Pkt. 2:
Som det beskrives i sagsfremstillingen er formålet med Impuls at styrke borgerens 
kompetencer i at leve et så selvstændigt liv som muligt, bryde isolation og styrke 
borgerens sociale kompetencer. Når der ikke i reduktionsforslaget kan nævnes et 
tilsvarende aktivitets- og samværs tilbud, vil selvstændighedstræningen for de 
allermest udsatte borgere blive afskaffet, da man vælger at lukke for det visiterede 
tilbud. Konsekvensen af ikke visiterede tilbud er, at man ikke længere har hånd i 
målgruppen eller har indflydelse på udviklingen. Der bliver ikke opstillet mål i 
samarbejde med Socialafdelingens myndighedssagsbehandlere og der vil dermed 
ikke være en faglig udvikling at måle, for videre erfaringsgrundlag, vidensdeling og 
udviklingsmuligheder. 
Ligeledes vil træningen i at bidrage til, inkluderes i og deltage i det 
omkringliggende samfund blive afskaffet og hvilken konsekvens vil det medføre? 
Det vil med stor sandsynlighed mindst føre til en konsekvens med en øget 
ansøgning om individuel bostøtte, da det vil medføre øget isolation for en stor 
andel at brugerne. 
Alle påberåber flere fællesskaber og noget at være sammen om. Udvikling sker i 
samarbejde med andre og i arbejdet om og med det fælles tredje. Hvis vi fjerner 
det fælles tredje, hvor ender vi så? Man overlader brugerne til isolation og 
forværring i psykisk tilstand og hvor vil de søge hjælp og støtte? Er det på 
psykiatrisk afdeling og hvad vil det koste kommunen for flere indlæggelser og et 
stigende pres i psykiatrien. Eller vil konsekvensen i yderste tilfælde medføre 
drastiske og uigenkaldelige handlinger?

Hvor ses fagligheden bedst udnyttet ift. den rehabiliterende indsats og Fælles 
Afsæt, som Social og Sundhedsudvalget godkendte i juni 2014? Fælles Afsæt skal 
skabe en ramme for mødet mellem borgere og sociale tilbud og bygger på 5 
bærende principper, nemlig: 
Træning til forandring, selvbestemmelse og mening, mere støtte end beskyttelse, 
fokus på samskabelse og mere effekt af indsatser. De foreløbige tilbagemeldinger 
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lyder på at borgerne oplever bedre indflydelse, koordination og sammenhæng. Tre 
så stærke og vigtige markører ift. selvstændighed og bidrag til samfundet er 
essentielle at bygge videre på og skabe tilbud ud fra – også tilbud på tværs.

Og her må vi ikke glemme Svendborg kommunes overordnede værdigrundlag, 
nemlig Borgeren i centrum, Helhed i opgaveløsningen, Læring og udvikling og 
Trivsel.

Ad. Pkt.3:
Reduktionsforslaget er mangelfuldt og savner ideer og konstruktive forslag til en  
overordnet og visionær plan for fremtiden, både ift. kommunens socialpolitik, 
veludnyttede personaleressourcer og fremtiden for matriklen Holbøllsminde.
Det bærer præg af, at der skal findes nogle hurtige penge til at lukke nogle store 
huller, som måske alligevel ikke bliver lukket, når man ser på det store billede. 
Det savner faglig integritet ift. den indsats der dagligt og fagligt bliver udført på 
Impuls. 
Historien bag årsagen til opstarten af distriktspsykiatrien, de nedlagte 
sengepladser, et øget fokus på rehabilitering og selvstændighedstræning i eget 
hjem med deltagelse i det omkringliggende samfund savnes. 
Den målgruppe vi taler om, er kronisk psykisk syge, de svageste i vores samfund, 
og de har ret til en plads.
Derfor kunne det være meget mere konstruktivt og spændende at tale om at 
tænke i nye baner med de eksisterende tilbud, fremfor at lukke dem ned. I stedet 
for snævert at se på personaleressourcer kunne det være langt mere frugtbart at 
se på placering af tilbud, bygningsudgifter, samarbejdsmuligheder på tværs af 
tilbud, koordinering af uudnyttede muligheder på tværs af kommunale matrikler og 
bedre udnyttelse af eksisterende lokaler.
Vi skal ikke være så bange for at ”blande os” i hinandens hverdag, for det er 
gennem fusion og samarbejde at nye muligheder opstår.
At skabe en helhed i vores socialpolitik, med afsæt i vores værdigrundlag, at samle 
kræfterne for at udvikle gunstige og velbenyttede tilbud til vores borgere og skabe 
dynamik og vidensdeling imellem vores fagligt dygtige og højt engagerede 
personaler. Personaleressourcerne er vigtige brikker for at skabe sunde og 
holdbare relationer og dermed resultater for borgerne. De er embedsfolk for 
kommunen og procesdrivende aktører, men rammerne for det vigtige arbejde som 
de udfører, kan der udvikles på. 

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud
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20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år
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Vi tilhører de såkaldte kolde hænder.

 Men vores kolde hænder er kittet, der binder tingene sammen på vores 
arbejdspladser! Derfor er det ikke et forslag, vi kan forstå, at man ønsker 

at gennemføre

FORDI:

 Den samlede besparelse på administrationen vil (max) være 37 timer = 
20,7 %. En af os 6 medarbejdere er i fleksjob og  kan ikke arbejde mere. 
D.v.s. der er 4 medabejdere tilbage, der skal varetage op til 37 timers 
ekstra arbejde – en forøgelse i arbejdspres på 25%. 
Er det acceptable vilkår for vores funktion?

 Opgaverne forsvinder ikke, men skal løses af andre. Hvis en administrativ 
medarbejder mangler, vil de administrative opgaver, skulle løses af 
personale i bodelen, pårørende eller ledelse. 
Timer der kommer til at gå fra de varme hænder. 
Hvad betyder det for den samlede kvalitet i opgaveløsningen?

 I dag er fuldmagter og aftaler omkring den enkelte borgers økonomi 
samlet hos administrative medarbejdere. Det sikrer ensartethed og 
minimerer risiko for fejl og svind.
Medarbejdere på bostederne har skiftende arbejdstider, hvilket vil betyde 
involvering af mange forskellige personaler ift. borgerens økonomi. Det 
vil forringe kvaliteten af støtten til økonomi. 
Vi vil minde om, at det politisk blev besluttet, at Socialafdelingen i 2014 
gennemførte et revisionsprojekt for bl.a. at sikre arbejdsgange, mistanke 
om svig og redelighed i forvaltningen af borgerens økonomi.
Reduktionen vil i praksis betyde, vi ikke kan overholde de udstukne 
procedurer
Hvad vil det betyde for personalets, beboernes og pårørendes 
tryghed og sikkerhed omkring økonomi? 

 Vi som administrative medarbejdere sørger for, at ledelsen kan bedrive 
ledelse, og vores kolleger i bodelen kan tage sig af beboerne og de 



opgaver, vi tilsammen er bestilt til at udføre – en vigtig brik i det 
puslespil, der tilsammen udgør vores arbejdsplads.
Man vil mangle en tovholder/opsamler på mange opgaver f.eks. vagtplan, 
ansættelser, budgetopfølgning, beboermidler, da vi har det samlede 
overblik over daglig drift. 
Hvad vil det betyde for omverdenens oplevelse af, at Svendborg 
Kommunes tilbud i dag er kendetegnet ved trygge og sikre 
administrative arbejdsgange?

 Mindre ledelsesstøtte på i forvejen store ledelsesområder. 
Hvad vil det betyde for den enkelte afdelingsleder, der i forvejen har 
travlt? Særligt i lyset af, at Svendborg Kommune har gennemført en 
stor reduktion i antallet af ledere. Det kan kun lade sig gøre ved at 
sikre supporten til denne.

 Mindre støtte til beboere og pårørende ift. beboerøkonomi. 
Hvad vil det betyde for det gode liv for en beboergruppe, der har 
behov for støtte?

 Der er en medarbejder i flexjob på Skovsbovej på 16 timer, der ikke er 
taget højde for, og som stopper den 31/10-18. De timer skal også lægges 
ud til resterende administrative medarbejdere, såfremt stillingen ikke 
genbesættes. 
Hvad vil det betyde, at forslaget risikerer at medføre reduktion på 53 
timer i alt? 

Modforslag:

Vi foreslår, at stillingen på Skovsbovej ikke bliver genbesat og at man 
derved kan spare 16 timer. 

Vi ved godt, at det ikke giver den samme besparelse. Vi anerkender 
kommunes økonomiske udfordringer. Ved at gennemføre denne 
besparelse, har vi bidraget forholdsvis meget, men vi kan stadig sikre 
solid administrativ support for lederne, medarbejderne og ikke mindst 
beboerne. 

Det kan godt være, at vi betegnes som kolde hænder, men vores 
håndtryk er varme. Det har alle glæde af!



Administrative medarbejdere i Socialafdelingen Botilbud:

Hazim Rizvanovic
Tina Kjær Ottosen
Maria Wils
Mette Kobberrød
Anne-Margrethe Lykkebo
Lotte Engedal



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Pårørenderådet for Ryttervej 51-53, 5700 Svendborg

Evt. generelle bemærkninger
Høringssvaret er udarbejdet af pårørenderådet.

Vi indgiver dette høringssvar, da vi er meget bekymrede for reduktionsforslagene 
ifb. med det budget for 2019, der er fremlagt til høring.

Ryttervej skal i forvejen spare 0,35 pct. årligt af det samlede budget. Denne 
besparelse har været pålagt Ryttervej igennem flere år, og kommer udover de 
fremsendte reduktionsforslag med budgettet for 2019.

I Svendborg Kommunes handicappolitik er det anført: 

”Det er et overordnet mål med handicappolitikken, at der sættes fokus på at 
tilvejebringe muligheder for, at mennesker med en funktionsnedsættelse kan leve 
en tilværelse med lige muligheder og ud fra egne præmisser så nær det normale 
som muligt. ”

Vi synes ikke, at kommunens overordnede handicappolitik stemmer overens med 
de fremlagte besparelsesforslag.

Det er pårørenderådets opfattelse, at flere og flere opgaver med beboerne bliver 
pålagt de pårørende, da der ikke på Ryttervej er ressourcer til de mange opgaver 
med beboerne. 

 

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk
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4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
Serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud
Pårørenderådet kan ikke anbefale at Ryttervejs produktionskøkken lukkes.

Vi lægger stor vægt på værdien af at bevarer køkkenet, bl.a. at køkkenet indgår i 
dagtilbuddet, har sansestimulerende effekt, inddrager beboerne, giver stor 
indflydelser på valg af retter, har stor betydning for glutenallergikere, og højtider 
mv. 
Udvalget skal være opmærksomme på, at denne målgruppe skal bo på et tilbud 
hele livet, mens ældre bor på plejehjem i den sidste livsfase, og derfor også i en 
betydeligere kortere årrække. 

Det gode Madhus kan ikke levere alle måltider til Ryttervej, da de alene kan levere 
frokost og aftensmad, hvorfor der stadig skal opretholdes personale til delvis 
køkkendrift.

Pårørenderådet vil gerne foreslå, at der sker en gradvis stigning af beboernes 
andel af forarbejdningstillægget, som alternativ til at produktionskøkkenet lukkes. 
Det skal dog bemærkes, at såfremt forarbejdningstillægget hæves til det 
maksimale, vil dette betyde en kraftig reduktion af beboernes individuelle 
rådighedsbeløb.

Vi er meget tilfredse med Ryttervejs køkken. Ryttervejs køkken har desuden lige 
fået et økologisk bronzemærke.

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud
Pårørenderådet vurderer, at omfanget af pædagogiske indsatser i forvejen ikke er 
højt.
Det er et absurd forslag, for man kan ikke skrue ned for beboernes behov ud fra 
ugedag! Det vil derfor få meget store konsekvenser, hvis forslaget vedtages.
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Det gælder f.eks. omsorgssvigt, manglende skærmning, konfliktoptrapning, 
belastning af pårørende, der vil skulle træde mere til og sandsynligvis vil have 
beboerne oftere på besøg og dermed påvirke alles livskvalitet.
Denne målgruppe kan ikke udsætte deres behov. Man kan ikke sige ”vent med at 
blive sur til på mandag”, når personalet har tid til at støtte dig.
Pårørenderådet opfordrer udvalget til at genlæse konsekvenserne, som er 
beskrevet i forslaget. 

Pårørenderådet oplever et stort sygefravær på Ryttervej. Ved et øget arbejdspres 
vil dette indebære et endnu større pres på personalet og med frygt for et endnu 
større sygefravær. 

Det er vores opfattelse, at Ryttervej vil have karakter af et opbevaringssted, og 
ikke et botilbud, hvis spareforslaget vedtages.

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud
Pårørenderådet mener, at når en borger får særforanstaltninger, er det fordi 
vedkommende er vurderet at have dette behov.

Særforanstaltninger gives til svage borgere.

Vi påpeger, at færre særforanstaltninger vil ramme beboerne og deres evne til at 
vedligeholde færdigheder. Det tager lang tid at sikre færdigheder og kort tid at 
fjerne dem.

Vi mener ikke at forslaget skal vedtages. Såfremt udvalget vedtager forslaget 
opfordrer vi til, at de mest ressourcesvage borgere friholdes.

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen
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25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år





Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Pårørenderådet Vestereng: Dorrit Knudsen, Christian Barkholt, Bjarne Gitz, Gerd 
Wognsen, Inge Hansen, Inge Margrethe Pedersen

 
Evt. generelle bemærkninger

Vedlagt bilag fra en pårørende

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

Pårørenderådet på Vestereng ønsker en fortsat bevarelse af produktionskøkkenet på 
Vestereng, da køkkenet er omdrejningspunktet og nerven i beboernes hverdag. 
Pårørenderådet har svært ved at se besparelsen, der da der jo fortsat skal bruges 
personale til at bestille maden, håndtering, egenkontrol, rengøring samt servering af 
maden. 

Det daglige måltid er ét af beboernes højdepunkter, i en hverdag hvor mange aktiviteter i 
forvejen er reduceret.

Pårørenderådet er bekymret for det sociale aspekt omkring måltiderne, da beboerne ikke 
formår selv at skabe disse rammer. Dette kræver at personalet har tid til at etablere dem 
for/sammen med dem. Pårørenderådet kan være bekymret for at beboerne kommer til at 
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opleve ensomhed og isolation. Det vil yderligere skabe stor utryghed blandt mange 
beboere, da denne målgruppe har svært ved at omstille sig, til så markante forandringer 
omkring måltider.

Besparelses forslaget dækker kun 25 % af det daglige behov for måltider, da beboerne på 
Vestereng, ud over de 3 hovedmåltider, har brug for mange små mellemmåltider på alle 
tider af døgnet, grundet deres handicap, psykiske problemstillinger og demens. Hvem skal 
stå for dette?

Pårørenderådet er bekymrede for helbredsmæssige konsekvenser ved 
besparelsesforslaget, da mange beboere ikke formår at mærke egne behov samt styre 
mængder af kostindtag. Vi kan være bekymrede for husets diabetikere, de småt-spisende, 
de demente og alle dem med særlige kost behov. 
Vi i pårørenderådet oplever hver gang vi kommer på Vestereng, hvor stor en betydning 
køkkenet og måltiderne har for vores nærmeste. De udstråler en høj livskvalitet og trivsel, 
og den ønsker vi ikke sat over styr.

Pårørenderådet foreslår, at man kigger på Svendborg kommunes egen kantine. Det 
tilskud som kantinen får, kunne spares væk, og maden kunne bestilles fra det Gode 
Madhus ligesom man foreslår man skal på bostederne. Det må også kunne give en 
besparelse.

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

Én af værdierne i Svendborg kommunes handicap politik er ”Borgeren i centrum betyder, 
at vi yder en individuelt tilpasset støtte, omsorg og pleje. Vi lægger vægt på rummelighed, 
og stræber efter, at hver bruger kan leve sit liv på egne præmisser alene og i de 
fællesskaber, vi tilbyder” Pårørenderådet på Vestereng frygter, mistrivsel og dårlig 
livskvalitet, hvis denne besparelse effektueres. Vi finder at dette strider imod værdierne.
Pårørenderådet har eksisteret i mange år, og vi har igennem årene oplevet en løbende 
reducering af aktiviteter i weekender og på helligdage, og oplever ikke længere, at dette 
foregår. Derfor kan vi ikke se, at der kan reduceres yderligere med den begrundelse.

Hvis besparelsen effektueres, vil det udløse stor bekymring og utryghed for vores nære 
kære. Noget af det vi frygter er, at der ikke bliver tid til at løse konflikter mellem beboerne. 
Når de demente forlader Vestereng, hvem skal så gå med dem, og sørge for, at de 
kommer sikkert hjem igen? Hvem skal hjælpe og trøste, når vores nærmeste bliver angste 
og kede af det - hvor er nærværet? Hvor er trivslen henne i alt dette? 
Vi frygter, at det udelukkende er de allermest basale og absolut nødvendige behov, der 
kan tilgodeses, hvis besparelsen gennemføres. Det vil vi ikke acceptere, da det er en 
meget sårbar gruppe mennesker, som slet ikke, på nogen måde kan tage vare på sig selv.
Hvis personalet mister arbejdsglæden, hvilken effekt vil det så få på beboerne på 
Vestereng? 
Vi finder at besparelsesforslaget strider imod kommunens egne værdier om ”Det gode liv” 
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og at være en Cittaslow kommune. Hvordan ser man disse værdier forenet med en så 
voldsom besparelse?

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år
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Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

Reduktion af kolde hænder = reduktion af varme hænder!

 Administrative opgaver forsvinder ikke og pålægges andet personale = mindre 
tid til borgernære opgaver

 Ingen gennemgående person = mindre støtte til at varetage borgernes 
økonomi. Vesterengs øvrige medarbejdere har skiftende arbejdstider, og 
mange vil blive involveret i borgernes økonomi, hvilket ikke er 
hensigtsmæssigt ift. risiko for svig, fejl m.m. Altså forringelse af kvaliteten ift. 
borgerens økonomi.
Socialafdelingen gennemførte et revisionsprojekt for bl.a. at sikre disse 
arbejdsgange ift. borgerens økonomi.

 LokalMED frygter flere fejl i indberetninger vedr. ferie, løn, tillæg, vagtplan

 Lokal viden og sparring vil gå tabt, da administration har vigtig 
tovholderfunktion omkring daglig drift

 Øget tidsforbrug omkring ajourføring af overenskomster, hvilket vil reducere i 
tiden til borgerne

 Mindre ledelsesstøtte på et område som i forvejen er belastet af mange 
administrative opgaver ud over den daglige drift og faglige ledelse af området

 Vi gør opmærksom på, at administration og ledelse på Vestereng over tid er 
væsentligt reduceret
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Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

Det må være en selvfølge, at man kan få serveret mad der er frisk og veltillavet, når 
samfundet tager vare på ens person!

Derfor må det være et minimum af krav, at den mad man skal spise, er lavet der hvor 
man bor. Tænk at bo et sted, hvor der ikke laves mad, alene manglen på dufte, vil være 
et stort savn.

 Vesterengs beboere har en gennemsnitsalder er pt. 74, 6 år, hvilket fordrer et 
særligt fokus på kost tilpasset ældre udviklingshæmmede. Beboerne på 
Vestereng har brug for daglig, individuel kosttilpasning grundet deres alder, 
handicap og sygdomsbillede. Ved reguleret og sund kost ses fravær af sygdom 
og mindre medicinering.

 Køkkenet kan levere enhver form for specialkost hjemmelavet og med meget 
kort varsel. 
Hvem skal tage sig af dette? Og hvem har den rette viden om det?

 Besparelsesforslaget vil kræve, at andet personale i huset vil skulle bruge tid 
på at: bestille mad til den enkelte beboer, flere indkøb til mellemmåltider (og 
hvor skal det opbevares?), bruge mere tid på at læse op på, om der er sket 
ændringer i den enkelte beboers behov for særlig kost (sker løbende på 
Vestereng), yderligere oprydning/rengøring efter måltider. Dvs., at det vil 
fjerne tid fra beboerne = reducering af varme hænder. 
Hvor ses besparelsen? 

 Beboerne vil opleve færre sansestimuli, hvis duftene, deltagelsen og synet af 
tilberedning af kosten fjernes fra køkkenet

 For målgruppen på Vestereng forsvinder medinddragelsen og en del af det 
gode liv, når man ikke længere er en del af produktionen af ens eget måltid.

 I socialafdelingen har alle medarbejdere været igennem et 
rehabiliteringsforløb Fælles afsæt, og Vesterengs køkken er et område, hvor 
rehabilitering har gode kår. Hér kan beboerne løse små og store opgaver, 
såsom lave rasp, skrælle grøntsager, lægge vasketøj sammen, tørre borde af og 
indkøb i Brugsen. Alt sammen opgaver som styrker den enkelte beboers 
selvstændighed og selvværd. 

 Ved at fjerne produktionskøkkenet på Vestereng fjernes helheden i 
opgaveløsningen



Vesterengs LokalMED tilslutter sig forslaget om at indføre forarbejdningstillæg på kosten, 
for at bevare produktionskøkkenet 
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Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

Hvis besparelsesforslaget vedtages, forudser vi følgende konsekvenser på Vestereng:

Forslaget er i vores øjne ikke gennemførbart. Vi forudser, man er nødt til at skære 
bredt og fordele reduktionen ud over 365 dage om året. Dette på et område der i 
forvejen ikke er præget af overskud og ressourcer.

 Besparelsesforslaget vil have den konsekvens, at der udelukkende vil være ressourcer 
til absolut minimal, basal pleje. 
Hvordan stemmer det overens med det gode liv?

 Manglende tilgængelighed af personale vil udløse konflikter og udad reagerende 
adfærd beboerne imellem samt mod personalet

 Vi frygter, at der ikke er ressourcer nok i huset til at gå med de demente beboere, der 
forlader matriklen. Flere af de gængse alarmtyper er afprøvet på målgruppen uden 
held. De demente beboere kan ikke overskue konsekvenserne af at forlade matriklen 
alene, og de er ikke trafiksikre

 Ved indlæggelser har Vesterengs målgruppe brug for, at personalet kan være med i 
processen omkring selve indlæggelsen og overlevering af informationer, da mange af 
beboerne ikke har verbalt sprog, bliver utrygge, mangel af pårørende, eller pårørende 
pga. af alder ikke kan være behjælpelige. 
Hvem forestiller man sig, skal varetage denne opgave fremover?

 Flere af Vesterengs beboere har psykiatriske problemstillinger og kan ikke 
behovsudsætte. Det fordrer tæt personalekontakt for at mindske angst, utryghed og 
udad reagerende adfærd 

 21 ud af 29 beboere på Vestereng har brug for personalestøtte omkring alle måltider 
for at undgå over/under spisning og fejlsynkning. 
Hvordan skal disse behov tilgodeses ved færre personaleressourcer?

 Mange af Vesterengs demente beboere bliver angste og urolige sidst på dagen, og har 
brug for, at der er tilgængeligt personale til at skabe ro og tryghed. 
Hvordan kan man arbejde med at sætte borgeren i centrum, afhjælpe angst og urolig 
adfærd med færre personaleressourcer?



 I Svendborg kommune skrives der i vores visioner, at man arbejder rehabiliterende 
med denne målgruppe. Dette kræver store ressourcer for at opretholde den 
nødvendige struktur og støtte for borgerne, hvilket vi ikke ser som muligt med en 
reduktion af personaletimer i weekender/helligdage men også generelt.

Beboerne på Vestereng har et stort og komplekst plejebehov, som ofte kræver 2 
personaleressourcer for at gennemføre plejen. Besparelses forslaget vil påvirke Vesterengs 
personales fysiske arbejdsmiljø – bl.a. øge risiko for arbejdsskader, samt det psykiske 
arbejdsmiljø, såsom stress og udbrændthed. 
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Reduceret betaling for særforanstaltninger på Botilbud: 

Hvis besparelsesforslaget vedtages, forudser vi følgende konsekvenser på Vestereng:

 Særforanstaltning tildelt på baggrund af problematik ved for eksempel kronisk 
sygdom, vil fortsat være nødvendig, da borgeres sygdomsbillede ikke ændrer 
sig ved besparelse. En besparelse vil kunne medføre forværring i 
sygdomsbilledet, da særforanstaltninger ofte anvendes forebyggende.

 Man kan forudse utilfredshed og utryghed fra pårørendes side ved en fjernelse 
af en særforanstaltning.

Vi foreslår differentieret taksberegningsmodel, så det reelle behov tilgodeses gennem 
taksterne i stedet for særforanstaltninger. 

Indsendt af LokalMED Vestereng

Conny Hansen

Rikke Pedersen

Lotte Engedal

Jeanet Jensen

Line Andersen

Tove Sørensen

Trine Isager



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Sydbos Lokale MED
Roger Lundberg TR SL
Annette Nielsen TR FOA
Heidi Jytte Hansen AMR
Ulla Charlotte Brandt AMR
Cathrine Pedersen Medarbejdervalgt
Suzanne Pia Nielsen Medarbejdervalgt

Evt. generelle bemærkninger
Vi anerkender, vi er en del af en politisk organisation, som har beslutningskompetencerne 
i forhold til, hvor serviceniveauet skal ligge. Vi beklager dog, at der politisk er valgt at 
reducere kraftigt på det sociale område og dermed lade de svageste borgere betale. 

Vi koncentrerer vores høringssvar om 3 af de områder, hvor vores arbejde og vores 
borgere er mest direkte berørt.

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen.

2. Reduktion på administrationen.

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud.
Det foreslås at reducere med 37 timer ugentligt. De såkaldte kolde hænder er vigtige for 
os, de medarbejdere, der arbejder i direkte kontakt med borgerne. Hvis vi, de såkaldte 
varme hænder, skal til at løse flere administrative opgaver, går tiden fra borgerne. 
De medarbejdere, der er uddannede til at løse administrative opgaver, er også altid de 
mest kvalificerede og hurtigste til at løse disse. 
Hvis de varme hænder skal til at løse flere administrative opgaver, vil det indebære to ting: 
1 - de bliver af ringere kvalitet, 2 – det tager længere tid, tid der går fra den direkte 
borgerkontakt. 
At spare på de administrative medarbejdere vil i sidste ende betyde, der spares endnu 
mere på de pædagogiske medarbejderes tid med borgerne, hvilket fjerner de varme 
hænder yderligere fra det arbejde, de rent faktisk er ansatte til at udføre. 

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen.

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk
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Serviceloven.

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning.

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud.

8. Samdrift af støttecentre.

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud.

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud.
Sydbo er et højt specialiseret tilbud, hvor der bor borgere med 2 og 3 dobbelte diagnoser. 
Fælles for alle borgere er, maden er det noget af det helt centrale i deres hverdag. Som 
følge af den høje kompleksitet i deres handicaps, er der ligeledes en specialisering i 
køkkenet i form af kostvejledere. Cirka halvdelen af borgerne på Sydbo er på diæt, hvilket 
betyder færre eller flere kalorier. Derudover er der borgere der får findelt, hakket og 
blendet mad m.m.
Kerneopgaven kalder også på specialisering i forhold til ernæring, hvilket vi har etableret 
på Sydbo.

På Sydbo er det et mål, at al mad tilberedes af friske råvarer, hvor det er muligt.
Vi har ved etablering af vores hus, for godt 3 år siden, ligeledes tænkt mange tanker.
Borgerne skal:

- Have mulighed for at få frisk og veltilberedt mad hver dag.
- Kunne dufte, hvilken mad der tilberedes i hele huset.
- Kunne se, hvad der laves af mad enten ved fysisk at være til stede i køkkenet, 

eller også ved at kunne se, hvad der tilberedes gennem det integrerede vindue fra 
cafeen og ind til køkkenet. 

- Kunne vækkes i deres sanser, hvilket sker ud fra ovenstående. Derudover vækker 
nytilberedt mad langt flere sanser end mad fra et eksternt køkken.

- Kunne ønske om de fx ønsker sild eller kylling til frokost, hvilket er en vigtig faktor i 
forhold til retten til selv- og medbestemmelse. 

Vores bekymringer er meget store for borgerne på Sydbo, hvis ikke vi kan levere denne 
ydelse, da mad er et helt centralt og basalt behov, de har.
At få leveret mad eksternt fra vil endvidere betyde, det pædagogiske og sundhedsfaglige 
personale vil skulle varme, tilberede og servere mad m.m. Denne ydelse ligger lige nu hos 
vores ernæringsassistenter, som er specialiseret i at levere denne ydelse til netop vores 
borgere. Pålægges opgaven det pædagogiske og sundhedsfaglige personale, vil det igen 
tage tid fra de borgerrelaterede opgaver, som de egentlig er ansatte til. 
Konsekvensen af færre varme hænder til borgerne vil betyde den høje specialisering, som 
borgerne har behov for, forsvinder. 

Forøgelsen af opkrævning af forarbejdestillægget til det maksimale 3.110-3.600 kr. per 
måned per borger vil, som skrevet, betyde en reduktion i borgernes individuelle 
rådighedsbeløb på 1.130-2.237 kr. per måned. Vores borgere lever af deres pension. For 
mange en førtidspension og for andre en folkepension. Meget få af vores borgere har haft 
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muligheden for at være på arbejdsmarkedet og optjene eller opspare til pension. Dette 
betyder, nogle af de i forvejen fattigste borgere bliver endnu fattigere, og dermed mister 
muligheder for at leve et bare nogenlunde ligeværdigt liv. Kan vi leve med det? 

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet.

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud.

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud.
I socialpædagogikken er filosofien, at alle mennesker udgør en ressource i samfundet. 
Det være sig samfundets marginaliserede, stofmisbrugere, hjemløse, socialt udsatte, 
anbragte børn og unge eller som hos os børn og voksne med fysiske og psykiske 
handicaps. Alle kan bidrage til samfundet, men mulighederne er bedre med et liv 
inkluderet i fællesskabet. 
Næsten alle borgere som bor på Sydbo, eller andre lignende botilbud, bor her for livet. Der 
er intet før eller efter. Rigtig mange af vores borgere kommer her som helt unge og har 
udsigt til at blive boende resten af deres liv. Den største kilde til et aktivt liv, så godt det nu 
kan lade sig gøre, er personalet på botilbuddene. Nogle borgere har heldigvis dygtige og 
engagerede pårørende, som laver masser af ting med deres kære, men med de massive 
psykiske og fysiske handikaps, som mange har, er det begrænset, hvor meget man som 
pårørende alligevel kan gøre. At spare på det pædagogiske personale i weekender og på 
helligdage kommer at betyde en væsentligt reduceret livskvalitet for mange af vores 
borgere. 
Med spareplanerne er vi meget bekymrede for, at Svendborg Kommunes sårbare borgere 
bliver ekskluderet og ikke inkluderet i samfundet.

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen
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25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år



From:                                 Lene Mortensen
Sent:                                  1 May 2018 07:49:46 +0200
To:                                      Lene Mortensen
Subject:                             VS: Spareforslag vedr. budget 2019

 
Fra: Social og Sundhed 
Sendt: 25. april 2018 09:35
Til: Lene Mortensen <lene.mortensen@svendborg.dk>
Emne: VS: Spareforslag vedr. budget 2019
  
Fra: birgitte Wend Hansen [mailto:birgittewendhansen@gmail.com] 
Sendt: 24. april 2018 13:57
Til: Social og Sundhed <social@svendborg.dk>
Emne: Spareforslag vedr. budget 2019

 
Jeg ønsker at gøre indsigelse mod spareforslag nr. 31 Udsattesygeplejerske og forslag nr. 32 Nedlæggelse af 
uge SKP. Det giver slet ikke mening af spare så få midler på et område, der i forvejen får så lidt hjælp. Det er 
aldrig et god ide at sparke på folk der ligger ned i forvejen. Hvis I vil vide mere om psykisk sårbare 
mennesker så spørg Ole Sørensen fra Langeland kommune.
Jeg vil i stedet foreslå at man nedlægger kantinen på rådhuset og får mad leveret fra Det Gode Madhus, det 
er tilsyneladende godt nok til alle kommunen ældre borgere, så kan de ansatte vel også spise det.
 
Det har desværre ikke været muligt at bruge de link der er på hjemmesiden til høringssvar.
 
Venlig hilsen
Birgitte Wend Hansen
 
Sendt fra Mail til Windows 10
 

mailto:birgittewendhansen@gmail.com
mailto:social@svendborg.dk
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Brugerne af På Hjørnet

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

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk


Side 2 af 3

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne
Vi er bekymrede for om de brugere, der har brug for en støtteperson med hjælp til 
læge, post og private samtaler, ikke vil få støtte nok, hvis På Hjørnet lukkes og 
halveres i tid. 
Vi er også bekymrede for, hvis ikke der længere er et socialt tilbud, at man vil være 
mere isoleret og ensom. Vi har godt venskab På Hjørnet, og det vil blive savnet, hvis 
det lukker. 
Vi vil være kede af, hvis klubben På Hjørnet lukker. Vi har glæde af mad og 
aktiviteterne. 
På hjørnet ligger centralt for alle. Det er Grønnemoseværkstederne ikke. 
Vi ved ikke hvad kommunen forestiller sig, at vi kun skulle have brug for at sidde i en 
rundkreds og taleåbent om vores problemer. Vi har brug for private samtaler med en 
vejleder. 
Vi har svært ved at se, hvordan alle de brugere, der kommer På Hjørnet, skal kunne 
klare sig med kun en vejleder.
Vi er bange for at der vil komme flere tilfælde at psykisk syge, personer med 
angst/depression, alkohol, piller, stoffer, selvmord, selvskadende mm. 
Det duer for de personer, der arbejder på Grønnemoseværkstederne, at deres 
fritidstilbud foregår samme sted. Det vil også være et problem for de personer, der 
går i skole, har arbejde, er i fleksjob mv. at benytte sig at tilbuddet, hvis det lukker kl. 
15.30.
Selvom vi er forskellige mennesker med forskellige udfordringer, er vi alle sammen 
lige På Hjørnet. 
Hvad med de personer, der er ”for gode” til at modtage hjemmevejledning? De 
kommer i klemme.
Vi er godt tilfredse med de medarbejdere, der er På Hjørnet.
Hvem tænker på os svage i systemet??
Hvor havner alle de penge, som der bliver sparet væk af?
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Hvis I skal spare, kan I så ikke spare på de personaler, der ikke har kontakt med 
borgere i Svendborg. 

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Personalet fra På Hjørnet, Vestergade 40, 5700 Svendborg

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

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

Høringssvar fra personalet fra På Hjørnet, Vestergade 40 vedr. 
besparelser
Først skal det nævnes, at På Hjørnet i den form den har nu, allerede er et reduceret 
tilbud, hvor man i 2012 gik fra §85 hjemmevejledning til §104, aktivitet og samvær 
for en større gruppe borgere med kognitive funktionsnedsættelser. Målgruppen er 
siden hen blevet udvidet til også at gælde normaltbegavede med misbrug og/eller 
personer med psykiatriske diagnoser, som en konsekvens af at gå fra at være et 
visiteret til uvisiteret tilbud.

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk
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Pt. betjener vi ca. 65 borgere, som modtager individuel støtte og vejledning På 
Hjørnet jf. §104. Hvis besparelsen vedtages bliver tiden til vejledning med borgere 
effektivt nedsat fra ca. 45 timer ugentligt til 15 timer til samme antal borgere. Vi er 
ligeledes et værested og har gruppe- og klubtilbud for borgere, der modtager §85 
hjemmevejledning, eller som bor på §107 støttecenter. 

På Hjørnet er centralt beliggende, hvor det er let at komme til og fra med offentlig 
transport, modsat Grønnemoseværkstederne (GVS). Det vil samtidig blive sværere for 
borgerne at benytte sig af byens øvrige tilbud, mhp. Selvstændighed/ selvhjulpenhed i 
livet med rehabilitering for øje. Generelt er de fleste borgere, der benytter sig af På 
Hjørnet, i beskæftigelse, i uddannelse eller ressourceforløb og vil have sværere ved at 
benytte sig af værested og vejledning, hvis der ikke længere er åbent fra kl. 15.30-
20.30. Uden et tilbud, der er åbent eftermiddag/aften, er det vores bekymring, at det 
vil forstærke følelsen af ensomhed og mistrivsel hos mange.

Vi ser også nogle udfordringer i forhold til at skulle etablere et §104 tilbud på GVS. 
Dels er der miljøskiftet fra arbejde/skole til fritid for borgeren, hvilket er medvirkende 
til at skabe et frirum til refleksion og træning af sociale kompetencer. Dels ser vi en 
mangel på egnede lokaler og samtalerum mm. Kunne der findes egnede lokaler 
centralt i byen, ville det være en langt bedre løsning, end at flytte På Hjørnet til GVS. 
Der er desuden en udfordring ved at lukke På Hjørnet og flytte det ud på GVS, da GVS 
er takstfinansieret og På Hjørnet er rammefinansieret. Da der samtidig er indskrevet 
borgere fra andre kommuner på GVS, bliver en finansiering temmelig kompliceret. 
Der er lagt op til at Fritidsdelen skal spares væk. Se høringssvar vedr. Fritidstilbud.
Det har vist sig at være en fordel, når borgere afsluttes i §85 regi, at de har kunne 
overgå til På Hjørnet støttet af deres hjemmevejleder. Overgangen til §104 og 
afslutning på §85 kan ellers føles noget brat for borgerne og øge risikoen for at falde 
tilbage i dårlige vaner. På Hjørnet er det lykkedes at give borgere en positiv oplevelse 
af at komme videre fra §85 til §104, hvilket er med til at forstærke den rehabiliterende 
indsats.

Endelig skal vi nævne vores bekymring for gruppen af 40+ og seniorer, der benytter 
sig af På Hjørnet, som er det eneste tilbud de har. Hvor der er alternative tilbud til de 
unge i form af UFL klub hver anden mandag på CSV og i Impuls regi, hvor der startede 
en ungeklub op for nyligt. 

Til slut kan vi retorisk spørge: Hvis vi vil rehabilitering i socialafdelingen, er det så den 
rigtige vej at gå i forhold til det menneskelige perspektiv om ordentlighed og 
værdighed for den enkelte at gennemføre disse besparelser?  Også i forhold til det 
økonomiske perspektiv, er det spørgsmålet om ikke det vil blive dyrere for kommunen 
på den lange bane?

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen
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17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

Høringssvar fra personalet På Hjørnet vedr. 
Fritidstilbud 
Der er lagt op til at Fritidsdelen skal spares væk. For borgerne På Hjørnet betyder det 
enden på de klubarrangementer, der har fyldt eftermiddage og aftener tirsdage og 
torsdage de sidste 6 år, hvor mange har glæde af fællesspisning og netværks- og 
læringsfremmende klubaftener i et trygt miljø blandt ligestillede, hvor der trænes og 
vedligeholdes almene færdigheder i samspil med andre omkring ”Det gode liv”. 
Borgerne inddrages i planlægning af aktiviteter og gruppetilbud med rehabilitering for 
øje.
Vores største bekymring i forhold til lukningen af klubben På Hjørnet, er risikoen for 
stigende social isolation og ensomhed blandt borgerne, samt at borgerne mister/får 
reduceret de færdigheder de har tilegnet sig. Udover det sociale tilbud, bliver der 
udført en hel del brandslukning: ex. mægling i sociale konflikter og jeg støttende 
samtaler. Vi har forsøgt i flere omgange, at overføre netværksdelen fra klubben til 
borgernes sociale liv, men har måtte erfare, at det kræver kontinuerlig støtte, hvis det 
skal bære.
Derfor opfordrer personalet På Hjørnet til at de to ugentlige klubaftener kan fortsætte.

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management
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31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Lokal MED-udvalg på Grønnemoseværkstederne, efter møder med hele 
personalegruppen.

Evt. generelle bemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i juni 2014 Socialafdelingens 
rehabiliteringsstrategi – Fælles Afsæt. 

Fælles Afsæt er et svar på forandringer og udfordringer på det sociale område i 
disse år. Strategien er samtidig en ramme for mødet mellem borgere og sociale 
tilbud, hvor målet er størst mulig selvstændighed og meningsfuldhed for det 
enkelte menneske. Det overordnede mål for rehabilitering i Socialafdelingen er 
derfor, at alle borgere opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Strategien bygger på 5 bærende principper. Disse er

 Mere træning til forandring
 Mere selvbestemmelse og mening
 Mere støtte end beskyttelse
 Mere fokus på samskabelse
 Mere effekt af indsatser

Såfremt forslagene til besparelser på Grønnemoseværkstedernes serviceniveau 
bliver vedtaget, vil det betyde en forringelse af brugernes og personalets 
muligheder for at arbejde med indsatsmål, som bliver bestilt af 
myndighedsafdelingen for at sikre fokus på brugerens udvikling og vedligehold.
 
Der henvises til de enkelte bemærkninger under punkt 28 og 29.

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

I administrationen på Grønnemoseværkstederne udføres der opgaver for: 

 Grønnemoseværkstederne (Aktivitets-, Samværs- og Beskæftigelsestilbud 
§§103/104)

 På Hjørnet (Værested med åben rådgivning §104)
 Hovedværket (Beskæftigelsestilbud til senhjerneskadede)
 Afdeling Vejledning og Støtte (Hjemmevejlederteam §85).

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk
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Opgaverne er for en stor del udlagt fra centralt niveau til administrationen på 
Grønnemoseværkstederne – det gælder budget/regnskab, bogholderi og 
personaleadministration. Lokalt er der også opgaver som opkrævning af kørsel for 
110 borgere hver måned (myndighedsopgave), og bogholderi/budgetopfølgning 
vedr. Grønnemoseværkstedernes ejendom (CETS-opgave). Derudover er der 
opgaver forbundet med drift af Grønnemoseværkstedernes 
produktionsvirksomhed.

Vi har været igennem ”nedskæringer” - flere opgaver/områder er kommet til uden 
tilførsel af timer. 

Vi er en lille enhed (2 medarbejdere) som udfører mange driftsopgaver med 
deadlines. Opgaver der skal løses - hvis ikke decentralt så centralt. 

Vi er alvorlig bekymret for om driften lokalt kan sikres, hvis der reduceres i vores 
timer eller der presses flere opgaver ind. Arbejdsmiljøet sættes under pres med 
store omkostninger til følge og opnås der så egentlig en besparelse på bundlinjen?

Vi beder derfor om at besparelsesforslaget genovervejes.

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

Konsekvenser/problematikker ved overflytning af ”På Hjørnet” til 
Grønnemoseværkstederne.
 Pladsmangel.
 Blanding af visiterede (GVS) og uvisiterede (På Hjørnet) ydelser kan blive 

problematisk i forbindelse med den daglige drift af GVS, og afholdelse af 
arrangementer.

Personalet på Værestedet ”På Hjørnet” fremsender deres høringssvar særskilt.

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

Ophør af fysioterapi på GVS.

Fysioterapien fremmer generelt den rehabiliterende tilgang – Fælles Afsæt

Konsekvenser ved ophør af fysioterapi:

Ud over de i finansieringskataloget beskrevne konsekvenser, kan Lokal MED på 
GVS supplere med følgende bemærkninger.

 Besparelse af fysioterapeut stilling på GVS kan medføre fremskyndet 
tilbagegang af mobilitet hos de multihandicappede brugere, som vil resultere i 
reduceret funktions- og aktivitetsniveau.
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 For den multihandicappede bruger er der store risici for ændringer i 
bevægeapparatet, som vil føre til et øget, fremskyndet behov for ændringer i 
de personlige hjælpemidler og dermed større økonomiske omkostninger

 Besparelsen på fysioterapeut stillingen på GVS kan medføre et større behov 
for vederlagsfri fysioterapi  

Ophør af Daghøjskoletilbud på GVS.

Daghøjskoletilbuddet fremmer generelt den rehabiliterende tilgang – Fælles Afsæt

Konsekvenser ved ophør af daghøjskoletilbud:

Ud over de i finansieringskataloget beskrevne konsekvenser, kan Lokal MED på 
GVS supplere med følgende bemærkninger.

 Det vil blive vanskeligere for brugerne at tilegne sig målrettet arbejdsrelevant 
viden og kompetencer, der kan omsættes på arbejdsmarkedet uden støttende 
rammer.

 Brugerne vil blive begrænset i at opnå så høj grad af selvstændighed, sundhed 
og livskvalitet, som ellers ville have været muligt.

Ophør af klub- og øvrige fritidstilbud.

Generelt set fremmer fritidstilbuddene, rehabiliteringsstrategien - Fælles Afsæt.

Konsekvenser ved ophør af klub- og fritidstilbud:

Ud over de i finansieringskataloget beskrevne konsekvenser, kan Lokal MED på 
GVS supplere med følgende bemærkninger.

 Brugerne får reduceret mulighed for social træning. 
 Reduceret mulighed for samvær med ligestillede.
 Reducerede muligheder for støttede fritidstilbud.
 Større risiko for ensomhed og isolation.
 Reducerede muligheder for at deltage i netværksskabende arrangementer.

Reduktion i aktiviteter grundet reduktion i vikaranvendelse.

Aktiviteterne fremmer den rehabiliterende tilgang – Fælles Afsæt.

Ud over de i finansieringskataloget beskrevne konsekvenser, kan Lokal MED på 
GVS supplere med følgende bemærkninger.

Konsekvens for brugerne ved reduktion af vikaranvendelse:

 Reducerer muligheder for oplevelser med støttende rammer i egen-kultur.
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 Manglende struktur og forudsigelighed ved personalefravær kan påvirke 
brugerne i negativ retning i form flere konflikter og udad reagerende adfærd.

 Færre muligheder for at mødes med andre i identitetsskabende sociale 
sammenhænge. 

 Kan medføre mindre samfundsmæssig læring og færre oplevelser.

Konsekvens for personale ved reduktion af vikaranvendelse:

 Reduceret mulighed for at opfylde bestilte indsatsmål, der er knyttet til 
planlagte aktiviteter – af større eller mindre karakter.

 Risiko for øget stresspåvirkning som følge af større arbejdspres, hvilket kan 
medføre øget sygefravær.

 Forringelse af det psykiske arbejdsmiljø.

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne.

Konsekvenser ved reduktion af budget til bygningsdrift hvis forslaget bliver 
gennemført

                 I forhold til køretøjer:

 Manglende vedligehold eller nyanskaffelser af køretøjer har betydning for 
beskæftigelsen og opkvalificering af brugernes kompetencer.   

 Reduceret mulighed for at opfylde bestilte indsatsmål knyttet op til brug af bus, 
lastbil og traktor

I forhold til bygningsmassen:

 Det bemærkes, at der stadig mangler udskiftning af ca. 1/3 del af vinduerne på 
GVS.

 Pga. slitage og ælde er der behov for løbende renovering indvendig som 
udvendig. 

Specielt i forhold til Grønnemosegården:

Grønnemoseværkstederne har en afdeling på Hellet 14 – også kaldet 
Grønnemosegården. Ejendommen bliver lejet af kommunen, men afholdelsen af 
udgifter til vedligeholdelse og bygningsdrift påhviler GVS. 
Bygningsmassen er i meget dårlig forfatning, og man må påregne større løbende 
udgifter til renovering for at kunne opretholde en arbejdsmiljømæssig forsvarlig 
stand.

 Manglende renovering af Gården kan få konsekvenser for arbejdsmiljøet og 
arbejdsklimaet.
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Høringssvar til Svendborg Kommune angående nedskæringer på 
hjemløseområdet

SAND – De hjemløses landsorganisation erfarer, at der i budgetforhandlingerne er stillet forslag om at 
skære kraftigt ned på adskillige tilbud til hjemløse. 
SAND er selvsagt mod nedskæringer, der rammer hjemløse. Hjemløse er kendetegnet ved at de skal 
have støtte på flere forskellige områder. Nedskæringer på et område, kan vise sig at have negative 
konsekvenser på områder, I ikke kan forudse. Vi finder ydermere nogle af de foreslåede nedskæringer 
decideret tåbelige, hvis formålet er at have færre udgifter på hjemløseområdet. De harmonerer desuden 
heller ikke med andre af kommunens udmeldinger. 

ICM metoden
Det foreslås bl.a. at afskaffe ICM-metoden og kun have CTI-metoden tilbage af de tre metoder, 
Socialstyrelsen arbejder med under Housing First tilgangen. Socialstyrelsen skriver selv om metoden: 

”ICM-metodens målgruppe adskiller sig fra CTI-metodens målgruppe, ved kun i nogen grad at være i 
stand til at benytte det eksisterende støttesystem, mens CTI-metodens målgruppe således i højere grad 
er i stand til at benytte eksisterende tilbud, og kun har behov for støtte til at opbygge og fastholde 
kontakten til sådanne tilbud i en kortere periode.” (Intensive case management Manual, Socialstyrelsen, 
s.9)

Målgruppen for ICM-metoden er altså mindre ressourcestærk end målgruppen for CTI. ACT-metoden, 
som er den tredje bostøttemetode under Housing First tilgangen, tilbydes de mindst ressourcestærke 
hjemløse, når de skal i bolig. Det er paradoksalt, at I deltager i Socialstyrelsens udbredelsesprojekt af 
Housing First, samtidig med at I afskaffer en af de bostøttemetoder, den opererer med. Det er 
skræmmende, at I til trods for den faglige viden I må have erhvervet gennem jeres deltagelse, alligevel 
ønsker at afskaffe ICM-metoden. De tre bostøttemetoder under Housing First tilgangen supplerer 
hinanden. De skal bruges på forskellige borgergrupper. I har alle borgergrupper i Svendborg Kommune.

Fagligt set er det SANDs erfaring, at den almindelige bostøtte efter § 85 har en meget lav intensitet og 
ikke er til at skrue op og ned for, som det er tilfældet med bostøtte i en klassisk Housing First tilgang. Vi 
har erfaring for at bostøttemetoderne under Housing First tilgangen i langt højere grad kan håndtere de 
problemer hjemløse borgere har. Det er der flere årsager til. 

- De tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. 
- Borgeren har i højere grad har mulighed for at skrue op og ned for omfanget af støtten. 
- Støtten er tidsubegrænset. Det giver en enorm tryghed for borgeren at vide at støtten ikke 

ophører om et halvt år eller om ni måneder. 
- Borgeren efterlyser en gennemgående person i kontakten til kommunen. De oplever ofte at det 

er svært for borgeren at komme i kontakt med kommune, forstå kommunens budskaber og at 
honorere kommunens krav.

En af de store anker ved CTI-metoden er at den er tidsbegrænset. Nogle hjemløse fravælger den 
ligefrem fordi de ikke ønsker at opbygge en relation til en socialarbejder for se den blive revet ned 9 
måneder senere. Tidsbegrænsningen i CTI-metoden er problematisk for målgruppen for ICM.
I ikke bare gå ud fra at den type borgere der tidligere har fået ICM kan klare sig med CTI eller ordinær § 
85 støtte. De har, hvis udredningen er præcis, netop brug for et langt kontinuerligt forløb, hvor flere 
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kommunale instanser typisk er i spil. Instanser som borgeren ofte har svært ved at forholde sig til uden 
case managerens støtte.
Ved at spare denne type støtte væk vil man tabe en bestemt type borgere på gulvet. De henvises til 
gaden eller til en § 110 boform, hvorfor man må påregne at få øgede udgifter på sygehusindlæggelse, 
psykiatrisk behandling og på misbrugsbehandling. Vi må antage, at det giver et markant fald i 
livskvaliteten for de berørte borgere. 

Modstridende melding
Svendborg kommune har i udkastet til en visionsaftale, skrevet at man vil arbejde for strukturer, der 
understøtter socialt udsattes deltagelse i lokalsamfundet. Hjemløse er netop kendetegnet ved 
manglende deltagelse i lokalsamfundets institutioner. En dygtig ICM - medarbejder kan netop 
understøtte en aktiv tilværelse, hvor den hjemløses egne ressourcer sættes i spil i en reintegrativ 
proces.

Der ligger også et forslag om at begrænse åbningstiden for værestedet Stenbruddet/lukke stedet. Et 
værested er det daglige holdepunkt for mange brugere. Uden det vil ensomheden overtage og det vil 
øge sandsynligheden betydeligt for at de vil falde tilbage i misbrug eller anden skadelig levevis. 
Værestedets ansatte, frivillige og brugere, kan desuden hjælpe den enkelte bruger med at få løst 
dagligdags udfordringer. Det kan være at få et måltid nærende mad, lave aftaler med kommunen, få 
taget sig sammen til at rydde op. Det er alle de små ting man laver i sin hverdag, som udsatte borgere 
har svært ved. Hvis de ikke bliver gjort, bliver livet svært og hårdt, og den nemme løsning, der købes på 
flasker, kan synes mere attraktiv. 
I skriver selv at en lukning af stedet vil gøre det vanskeligt for brugerne,” at opretholde et socialt og 
psykisk funktionsniveau, så de kan klare sig uden støtte.” (Finansieringskatalog, s. 37 – 38) 

I er også klar over at det vil øge deres behov for at få § 85 støtte. 

Vi kan konkludere, at I er særdeles oplyste om at I forringer en gruppe af kommunes mest udsatte 
borgeres livskvalitet, mindsker deres muligheder for at blive reintegreret i samfundet betragteligt – til 
trods for jeres egne intentioner og de lovgivningsmæssige forpligtelser I er underlagt i Serviceloven – og 
I vil med al sandsynlighed forøge samfundets samlede udgifter til gruppen af berørte borgere, hvis I 
lader kortsigtede besparelser have forrang for en langsigtet økonomisk ansvarlig politik og en human 
indsats på hjemløseområdet. 

d.19.4.18/SAND
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Høring-budget 2019
Høringssvar fra medarbejder på Støttecenter Fruerlunden.

Undertegnede vil hermed lave indsigelse mod en nedlæggelse af Støttecenter Fruerlunden , som 
foreslået i sparekataloget.

Støttecenteret er et veldrevet tilbud.

De visiterede borgere har en medicinkrævende, kronisk og psykiatrisk diagnose samt et spinkelt 
netværk.

Borgerne profiterer af , at være en del af et fællesskab i nærmiljøet, og at have en tæt kontakt, støtte 
samt samarbejde med en psykiatri-faglig medarbejder.

Tilbuddet forebygger isolation og indlæggelser og kompletterer den medicinske behandling.

En nedlæggelse af støttecenteret vil i væsentlig grad forringe borgernes livskvalitet og hverdagsliv.

Med venlig hilsen

Berit Garmo.



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Udsatte og misbrugsbostøtterne – § 85 Herunder ICM metode.

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

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet
Vi fraråder en lukning af værestedet Stenbruddet. Dette tilbud er uvisiteret og især 
indenfor § 85 støtteindsats, har tilbuddet særlig betydning for ICM målgruppen. 
Tilbuddet henvender sig nemlig især til - og rummer samtidig denne borgergruppe 
med komplekse problemstillinger. Derudover tænker vi, at ved en lukning af 
Stenbruddet, vil tilgangen til almindelig § 85 støtte indsats øges. 

16. Lukning af Café Møllen
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17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management
Vi kan ikke anbefale, at man besparer og dermed ophører med at kunne tilbyde 
ICM funktionen på udsatte/misbrugsområdet.

ICM indsatsen er særlig brugbar for borgergruppen med komplekse og kaotiske 
problemstillinger og som har behov for en massiv indsats, da de ikke magter samt 
har svært ved at indgå i almindelige tilbud og støtteindsatser, fx §85. 
Bostøtteindsats jf. § 85 er i dag rammesat med udgangspunkt i at samarbejde 
struktureret og målrettet med borgerne om delmål. 

ICM indsatsen er erfaringsmæssigt den mindst indgribende indsats ift borgere med 
meget kaotiske og komplekse problemstillinger. Indsatsen er meget kompleks og 
netop tilrettelagt denne målgruppe af borgere, som har brug for en langt større 
fleksibilitet. 
Intensiteten i metoden udgør flere støttetimer med den enkelte borger, som 
dermed skaber mere relation og flere resultater samt udvikling. 

Hvis indsatsen tages væk, kommer det til at koste meget mere andre steder, da 
målgruppen i langt større grad vil indskrives på forsorgscentre samt hyppigere vil 
opsøge, bl.a. myndighedssagsbehandlere, jobcenteret og ydelsesafdelingen. 

Der ses ved metode brug en mulighed for stabilisering af den hjemløses 
boligsituation kombineret med individuel støtte som et vigtigt element. Samtidig 
understøtter metoden den enkelte i at minimere isolation og social deroute.

Metoden har samtidig vist sig at have en konflikt dæmpende effekt i kontakten 



mellem borgere og off. myndigheder, herunder borgerservice. 

Hvis man ophører med metoden, er vi blandt andet bekymret for hvor vidt 
grundlaget for, at målgruppen kan få den relevante støtte, ikke længere er mulig. 
I dag medfører ICM metoden i væsentlig grad, at målgruppen bliver i stand til at 
beholde bolig, samt kunne overgå til de allerede etablerede støttetilbud og/eller 
indgå i almindelige tilbud i lokal samfundet.

Ved ophør af ICM metoden er vi samtidig væsentligt bekymrede for, at målgruppen 
dermed ikke kan tilbydes den nødvendige og særlige relevante støtte, hvorfor der 
kan være en betydelig risiko for yderligere marginalisering.   

ICM funktionen har vist sig at være tidsbesparende og ressource besparende for 
samarbejdspartnere, internt som eksternt. Netop den koordinerende rolle i ICM 
metoden medfører hurtigere sagsgang i samarbejde med samarbejdspartnere. 

Derudover kan vi være bekymrede for, at personalet på udsatte/misbrugs området 
risikerer at reduceres til et minimum, hvilket kan være sårbart ift. hvad målgruppen 
i fremtiden vil kunne tilbydes af mindst indgribende karakter. 
På baggrund af ovenstående vil vi stærkt anbefale at ICM funktionen og dermed 
metoden fortsætter.

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen
Vi kan ikke støtte op om at nedlægge funktionen. Udsatte sygeplejerske funktionen 
støtter og hjælper de mest sundhedsmæssigt udsatte og sårbare borgere der ofte 
ikke selv er i stand til at benytte det etablerede sundhedssystem. Det sikrer 
sundhed, værdighed og menneskeliv for den meget udsatte borgergruppe.

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år



Min vurdering af ICM indsatsen.  
 
Jeg har haft det meget svært i min tilværelse. Igennem de sidste 12 år har været i en tilstand 
af komplet menneskelig konkurs.  
Jeg har søgt om hjælp ved utallige lejligheder og blevet hægtet på halvhjertet  kommunale 
“tilbud”  
De fleste af dem har været, ærligt, noget bras..  
 
For hvordan kan man hjælpe folk når man knap nok har tid til at lære deres navn at kende? 
Når man sidder med et blødende hjerte og vrænger sin sjæl ud til en sagsbehandler, som 
kalder dig ved et andet navn, og ligner en der bare vil have fri.. Nej, så klapper man i som en 
østers.  
Fordi, så føles det ikke som om det bliver gjort for os, men for at det ser godt ud på papiret. 
Og hvorfor så overhovedet prøve altså?  
Det skal lige siges at jeg ved godt at det er et kæmpe bureaukratisk puslespil at få alle 
brikker til falde på plads, og holde budgettet. Men hvorfor så ikke benytte nogle af de sociale 
værktøjer som er til rådighed?  
 
Jeg kan lige fortælle lidt om min udvikling.  
Efter 5017 gang, til møde på kommunen.  
 
Jeg får tilbudt en støtte-kontaktperson fra ICM, og tænker med det samme “åh gud, mere af 
det pjat”, men acceptere det og håber da også at det kan hjælpe mig. Men jeg har, af 
erfaring, lært ikke at have forventninger til sådan noget.  
 
Men jeg møder så Charlotte, som blev tilknyttet mig, og kan allerede der mærke at det her er 
mere dybtgående.  
 
Det skal lige siges at jeg på dette tidspunkt er hjemløs, broke og så deprimeret at alle farver 
var grå i min verden.  
 
Men efter få måneder med den nye indsats gav det resultater. Jeg fik mere selvtillid, fik talt 
om nogle ting der gjorde mig deprimeret, og ikke mindst, jeg blev guidet igennem labyrinten, 
også kaldet borgerservice. Og der gik ikke mange uger  så fik en lejlighed (som jeg stadig 
bor i).  
 
Da jeg havde fået sat mig til rette og havde fået den basale tryghed der er ved at have et 
hjem, begyndte vi rigtigt at udarbejde min situation og finde på løsninger.  
Igen kunne det ikke have ladet sig gøre uden den indsats jeg fra Charlotte, da hun kender 
systemet og kunne hjælpe mig igen det.  
 
Og jeg ville være gået død i det 117 gange havde jeg stået med det alene, men med hjælp 
fra bostøtteindsatsen fik jeg banet mig vej gennem labyrinten, endnu engang.  
 
Denne gang var resultatet, at jeg kom i mesterlære som tjener på et fire stjernet hotel.  
 



Nu med lejlighed og læreplads, ser min fremtid lys ud. Jeg står op hver morgen og elsker at 
leve, nyder at klare mig og ikke mindst takker jeg ICM, og Charlotte, for, ja at redde min 
tilværelse. 
For uden deres støtte havde jeg stadig være hjemløs, faretruende deprimeret og et dræn på 
samfundet.  
 
Så hvis man ønsker folk skal have samme mulighed for at vende deres liv til det bedre, bør 
redskaberne der virker, ikke fjernes?  
For ICM virker, og det er vel det der pointen med mit indlæg her.. Jeg har ikke løsningen på 
diverse finansielle hårknuder, men at skære en indsats væk som virker og virker godt, det 
virker bare dumt og ugennemtænkt.  
 
Venligste Hilsner en håbefuld borger 



                      Høringssvar
                                                                                                                   Grønnemoseværkstedet 23-04-2018

Til: Social- og Sundhedsudvalget 

Angående besparelsesforslagene til budget 2019

Fra: Grønnemoseværkstedernes Medarbejderråd(brugerråd) – udarbejdet af Talsmandsgruppen – 
Talsmandsgruppen er valgt af Medarbejderrådet til blandt andet at varetage udtalelser der ikke på 
grund af tidsrammen, kan udarbejdes i Medarbejderrådet.

Personalet tilknyttet Medarbejderrådet har varetaget sekretærfunktionen og støttet processen.

Indledning

Vi vil gerne udtrykke vores bekymring for Grønnemoseværkstedets hele funktion - her er gennem de 
senere år blevet sparet gentagne gange og med de spareforslag der nu ligger ser det ud til at blive 
svært at holde en vis kvalitet - Det er den gode kombination mellem motion - aktiviteter og arbejde 
der giver den gode kvalitet.

Det bliver svært at fastholde rehabiliteringen når der ikke er stabilitet i personalegruppen - 
rådgivning – hjælp og støtte reduceres - det vil påvirke både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Vi er chokeret over at kommunale besparelser nu er kommet dertil at de svageste mennesker i 
kommunen ikke længere vil kunne komme ud sammen med andre – det passiviserer os.

Det vi har allermest lyst til er faktisk at invitere jer politikere herud for at i kan se hvad vi laver og på 
den måde få et indblik i de konsekvenser besparelser vil få! I skal være velkomne, men hvis i ikke har 
tid så er vores svar her.

Ingen fysioterapeut

Vil i første omgang gå ud over de svageste medarbejdere på Grønnemoseværkstedet – der er mange 
personlige udsagn der peger på at en kendt fysioterapeut er vigtig for den fysiske tilstand så den 
enkelte kan deltage i de forskellige ting og arrangementer – ingen fysioterapeut vil påvirke 
rehabiliteringen i negativ retning. 

Fravær af fysioterapeutens viden om løfteteknik - arbejdsstillinger og rygproblemer vil blive svært at 
undvære i huset.

Ingen Daghøjskole 

Vil betyde at der ikke længere vil være mulighed for at vi kan dygtiggøre os i alle mulige retninger 
f.eks.:  Mestringskurser – sund mad – idræt – hækkeklipning og teater



Der er rigtigt mange af os medarbejdere der er glade for daghøjskolen og det afbræk i dagligdagen 
den giver mulighed for – en pause fra sit faste arbejdssted kan give tid til eftertanke og give 
anledning til nye valg og retninger i sit liv.

Mindre vikardækning 

Vil betyde mere stres både for personale og medarbejdere – personalet bliver meget overfladiske 
når de har travlt og så får vi ikke den hjælp og støtte vi har behov for og slet ikke til tiden – det går 
ud over det psykiske arbejdsmiljø både for Personale og Medarbejdere. Vi finder det vigtigt at 
understrege at arbejdsmiljølovgivningen er gældende også for os!

Det vil også betyde at Aktiviteter vil blive aflyst og at vi måske ikke længere kan deltage i 
idrætsstævnerne rundt på Fyn (Svømning – cykling – løb og hockey) og andre arrangementer.

Færre penge til vedligehold 

Vil betyde at vores biler langsomt vil blive dårligere – så kan vi ikke komme ud og opleve nogle ting – 
vi er meget afhængige af vores varebil da vi henter og bringer varer ved dem vi arbejder for f.eks. 
Royal Biscuit – Tinby – Mach Barren og Ideal Line hvis vi ikke kan hente og bringe mister vi mange 
gode opgaver og dermed indtægter. På Gården er vi helt afhængige af vores traktorer i forbindelse 
med brændeproduktion – dele af maskinparken er af ældre dato.

Ophør af fritidstilbud 

Vil betyde at en stor gruppe vil stå uden fritidsaktiviteter hvor vi mødes på tværs af bostederne – 
vores sociale netværk bliver begrænset – vi er bange for ensomhed og isolation for den enkelte.

Reduktion af administrative………. 

Det er godt at kunne komme op på kontoret og få afklaret f. eks. spørgsmål om løn – og 
kørselsbetaling. Hvis vi ikke kan gå på kontoret skal vi ringe et andet sted hen og det er svært at 
finde ud af.

Meget af arbejdet på kontorgangen er allerede lagt ud til personalerne – det har ikke givet mindre 
stres. 

Kontakt til værkstedet skal kunne foregå på et telefonnummer

Vi hjælper kontoret det giver nogle gode arbejdsopgaver

Besparelser på ”På Hjørnet”

Der er i forvejen rigtigt mange mennesker på Grønnemoseværkstedet i dagtimerne – nogle dage er 
der trængsel – vi kan ikke være i kantinen – det vil blive svært at holde tingene adskilt – det bliver 
fritid og arbejde samtidigt, samme sted.

Det er svært at se hvor der er lokaler til det.

Vi mister en butik hvor der også sælges varer produceret på Grønnemoseværkstedet

På vegne af Grønnemoseværkstedets Medarbejderråd 

Bernt Vollbrecht – Berit Rasmussen – Michaell Pedersen – Kim Baunkilde Sørensen



Høring – Budget 2019

Høringssvar til Social- og sundhedsudvalgets budget, afgivet af Gitte Nielsen, mor til Lisbeth 
boende på SYDBO.

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

Køkkenet på SYDBO er lig med livskvalitet for beboere med varige nedsatte funktionsevner.
Det giver livskvalitet at kunne dufte, hvad der tilberedes i køkkenet, personalet er også en del 
af beboernes daglige liv, de kender beboerne og beboerne kan have indflydelse på valget af 
menuer.

Hvis køkkenet lukkes har beboerne frit valg af leverandører og der er leverandører af frisklavet 
mad i nærområdet, så det vil ikke med sikkerhed betyde valg af ”det gode madhus”.

Det vil også have betydning for beboernes rådighedsbeløb, f.eks har de der er 
folkepensionister ikke have råd til mad hver dag.

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

Omfanget af pædagogiske indsatser er allerede på et minimum i weekender og på helligdage.

For ca. 2½ år siden var Det Sociale Tilsyn på uanmeldt besøg i weekenden (efter en anmeldelse fra 
en pårørende) det resulterede i at der udover de 2 faste personaler i weekenden blev 
opnormeret med én person i en vagt fra kl 10.00 til kl  20.00, det gjorde at konfliktniveauet 
faldt og livskvaliteten blev bedre.

Beboerne på SYDBO er nogle af de svageste borgere i vores samfund og de har et 
dokumenteret stort behov for pædagogisk støtte.

Besparelsen får også den effekt at det dygtige personale søger væk fra bostedet, fordi de ikke 
får tid til at bruge deres store pædagogiske viden, fordi de i stedet skal bruge deres tid på 
pleje- og omsorgsopgaver. (Det skete på det gamle Strandvænget).

På SYDBO er 80% af beboerne fra andre betalingskommuner, som betaler for den store støtte 
som beboerne har behov for. Konsekvensen kan blive at beboerne flyttes til 
betalingskommunen og det giver INGEN besparelser, da tomme boliger koster Svendborg 
Kommune mange penge hver måned (ca 50.000 kr pr måned, pr lejlighed).

Samtidig vil andre kommuner ikke visitere borgere til bosteder i Svendborg Kommune, da den 
nødvendige pædagogiske indsats ikke mere tilbydes borgerne.

På SYDBO er beboernes behov for støtte nøje dokumenteret og hvis besparelserne kommer til at betyde at 
noget af støtten bliver frataget beboerne, bliver det en sag for Det Sociale Tilsyn.

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

Særforanstaltninger er et nøje beskrevet behov, som skal understøtte borgeren i adfærd, så konflikter med 
andre beboere kan undgås.

Besparelser på dette område, kan komme til betyde mere magtanvendelse eller tvangsmedicinering af 
borgeren.



Svendborg Kommune har bosteder med et højt kvalificeret personale til at varetage de svageste 
borgeres behov for specialiceret støtte, som andre kommuner visiterer deres borgere til.

Hvorfor ikke være de bedste på området, i stedet for at forringe tilbuddene og blive de dårligste, så 
andre kommuner hjemtager deres borgere.

Med venlig hilsen

Gitte Nielsen
Monnetvej 8
5700 Svendborg



Høringsperiode: 11.-30. april 2018 
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til: 
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019” 
 

Høringssvar afgivet af 

Medudvalget på Botilbuddet Skovsbovej. 

 
Evt. generelle bemærkninger 

Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

 
REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET 

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov) 

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen 

 
På Botilbuddet Skovsbovej er ledelsen tilgængelig 24-7, hvilket bl.a. betyder hurtig 
handling, kvalitetsfuld sparring og tryghed i belastede situationer. Disse situationer 
indeholder fx trusler, indlæggelse, vold og overfald både mod personalet og 
beboerne imellem.  
 
Et klassisk eksempel: En beboer i psykose og affekt reagerer og responderer 
tydeligt, og positiv, på ledelsens tilstedeværelse i situationen. Tilstedeværelsen 
virker konflikt nedtrappende, og er med til at forhindre at situationen udvikler sig 
yderligere.  
Ledelsens aktive tilstedeværelse, i særligt tilspidsede situationer, hvor det er 
ledelsen der træffer den afgørende beslutning, minimerer risikoen for voldelige 
episoder mod personalet. Derudover fremmer det personalets muligheder for 
relations arbejde med den enkelte beboer. 
 
På Botilbuddet Skovsbovej profiterer både beboere og personale af at ledelsen er 
synlig og tilgængelig, deres dør er altid åben. På trods af botilbuddets størrelse er 
det altid muligt at få sparring fra en leder. De deltager i møder med 
samarbejdspartnere, retspsykiatrien og politiet, og er med ved afhøringer, 
visitationer og retsmøder.   
Ledelsen har et bredt kendskab til den daglige drift på alle afdelinger. De har 
kendskab til beboernes hverdag og deres pårørende, hvilket understøtter et trygt 
miljø og et godt samarbejde.  
 
Reduktionsforslaget til færre ledere på Botilbuddet Skovsbovej vil udfordre 
ovenstående i en så væsentlig grad at personalets sikkerhed kommer i spil.  
    

 

2. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud 
 

Vores yderst kompetente sekretær varetager: 

• Modtagelse af gæster og lign. Det gælder både pårørende, handlende, 

postbude, vareindlevering m.m., da vi har låste døre til administrationen på 

grund af personlige oplysninger. 

• Udlejning/bookning af lokaler. Dette kræver et nøje kendskab til husets 

rytme og et overblik over alle bookninger.  

• Besvarer dagligt mange spørgsmål fra personalet, og i perioder også fra 

beboerne. 

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk


• Bruger ofte 10 minutter på en beboer, som bare har lyst til at tale med en, 

der ikke taler om medicin eller tavlestruktur. Dette har stor betydning for 

beboerne. 

• Besvarer dagligt telefonopkald indgået på hovednummeret. Her får flere 

samarbejdspartnere svar på alle deres spørgsmål og bliver trygt ført videre. 

• Bistår de beboere, der har brug for hjælp til økonomisk forvaltning, hvor der 

er afgivet fuldmagt. Denne opgave er et tillidsspørgsmål, og kan kun 

varetages af en person.  

• Yder lederen regnskabsmæssig assistance og sparring, hvilket kræver et 

indgående kendskab til botilbuddets drift. Det er altafgørende for 

botilbuddet at økonomien er gennemskuelig og stabil.   

• Står for betaling i ØS. Der skal stort kendskab til stedet for at være sikker 

på, at regningerne er til Botilbuddet Skovsbovej. Det kan koste dyrt, hvis 

kendskabet mangler. 

• Oplæring af kontorassistenter. 

• Varetager den daglige sparring med økonomikonsulenterne, så der hele 

tiden kan blive afstemt forventningerne til årets resultat. 

• Laver huslejeberegninger til kommunerne, når beboerne har været ved 

sekretæren med de papirer, der indeholder de oplysninger, som ligger til 

grund for beregningerne. 

•  Er i dialog med de eksterne kommuner og yder dem stor service. 

• Arbejder med, og i, mange IT programmer, som det pædagogiske og 

sundhedsfaglige personale ikke vil være i stand til. Dette arbejde gør bl.a. 

at samtlige beboere har styr på, og er trykke ved, deres bolig forhold. 

 

Ovenstående og mange andre betydningsfulde opgaver varetager vores sekretær 

dagligt.  

Reduktionsforslaget vil fjerne varetagelsen af alt ovenstående.  

Det vil fjerne den daglige røde tråd/sikkerhedslinen i personalegruppens arbejde, 

den vil reducere beboernes selvstændighed væsentligt og fjerne det tydelige, 

strukturerede og sikre økonomiske overblik hele botilbuddet har brug for. 

 

 

3. Samdrift af støttecentre 

 

I det daglige arbejde med borgergruppen på det psykiatriske Støttecenter 

Skovbrynet værdsætter borgergruppen de målrettede delmålsydelser som 

personalet leverer, men vægter også personalets tilstedeværelse og den kendte 

relation til fast personale i gældende åbningstid. Det være sig når personalet 

kompetent med forudgående kendskab til beboergruppen og den enkelte borger, 

har mulighed for fx. at mindske konflikter. Personalet understøtter og ledsager 

borgerne ved psykiatriske og somatiske problemstillinger og muliggør brug af 

tilbud til det almene samfund.  

 

Den nuværende bemanding og organisering har medvirket til at gøre det fagligt 

muligt for personalet på Støttecenter Skovbrynet at rumme borgere med væsentlig 

tyngde i problematikker. Det være sig aktive psykoser, misbrugsproblematikker, 

isolationstendens, læderet netværk, kognitive udfordringer, 

personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, hjerneskade og selvskadende 



adfærd. Desuden kan der være væsentlige sundhedsmæssige udfordringer som 

diabetes m.m.. 

 

Ovenstående muliggør at den uhomogene beboer, på trods af psykiatriske 

problemstillinger, kan klare sig med begrænset støtte. 

Borgerne bekræfter, at det er af afgørende betydning, at personalet har erfaring 

med psykiatriarbejde, mulighed for at være tilstede i kontakten og forsat være 

tilgængelige på nuværende niveau i tilbuddet. 

 

Forslag om samdrift af støttecentre og evt. reduktion i personalets tilstedeværelse 

vil væsentlig udfordre den faglige tilgang og beboernes evne til at klare sig i den 

selvstændige ramme. Vurderingen er, at en eventuelt reduceret støtte og 

borgerens negative påvirkning heraf, ikke kun vil være kendetegnet ved en 

overgangsfase.   

 

Vedr. forslag om reduktion af vikarbudget.  

Dette giver yderligere anledning til bekymring om, hvorvidt ovenstående forsat vil 

kunne løses forsvarligt inden for rammen.  

 

4. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud 

 

På Skovsbovej, hvor der laves mad midt i beboernes hjem(fællesrummet), har 

beboerne mulighed for at deltage i køkkenarbejdet. Det kan være som en fast 

opgave, eller når der spontan opstår et behov for en aktivitet som afledning af 

stemmer eller angst. Det er noget flere beboere profiterer af og som kun vil 

eksistere, så længe der er et aktivt køkken på Skovsbovej. 

Køkkenets funktion på Skovsbovej handler således om andet og meget mere end 

blot fysisk at mætte nogle psykisk syge beboere. 

 

Som en mulig konsekvens af lukning af produktionskøkkenerne og øget 

brugerbetaling for maden på Botilbuddet Skovsbovej - maden til de psykisk 

svageste borgere i kommunen - ser vi, at en del af borgerne enten vil vælge et 

mad alternativ udenfor Skovsbovejs tilbud eller helt vælge maden fra. 

Dette vil kunne medføre: 

• Dårlig ernæring. 

• Flere livsstilssygdomme fx diabetes, overvægt, hjerte- karsygdomme, 

forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol. 

• Stress og angst ved tanken om ikke at få maden serveret, men selv at 

skulle handle og evt. tilberede den. 

• Flere indlæggelser af både fysiske og psykiske årsager. 

• Manglende socialt samvær, hvis borgerne ikke mødes og spiser sammen. 

• Manglende struktur på hverdagen, når der ikke længere er faste spisetider. 

• Dårligere livskvalitet. 

• Problemer vedrørende hygiejne, idet de færreste af borgerne er i stand til 

at opretholde en tilstrækkelig god hygiejne i forhold til at opbevare og 

opvarme mad. Et problem der ligeledes vil være gældende for de borgere 

der vælger at få mad fra ”Det gode Madhus”. 

 



På baggrund af dette mener vi, det vil have for store konsekvenser for beboerne at 

lukke køkkenerne på Skovsbovej. En model med øget brugerbetaling vil dog være 

den løsning der har færrest sundhedsmæssige konsekvenser for beboergruppen. 

 

5. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud 

 
Beboerne på Skovsbovej har samme behov for personaleressourcer i hverdagene 
som i weekenderne. Deres behov er ofte akutte og kan fx bestå i:  
 

• Ledsagelse til blodprøvetagning ved pludselig opstået feber og heraf 
reducering i den daglige medicin, da det ellers kan være livstruende. 
 

• Psykotiske gennembrud med udadreagerende adfærd hos en beboer, hvor 
personalet, af sikkerhedsmæssige årsager, skal være flere tilstede. 

 

 

• Indlæggelser, hvor beboeren har svært ved at samarbejde og, hvor politiet 
og vagtlæge bliver tilkaldt.  
 

• Beboeren har selvskadende adfærd, hvilket bevirker at personale 
kontakten i disse perioder skal være en til en. 

 
På Skovsbovej kan personalet ikke frasige sig opgaver på grund af 
weekender/helligdage, da beboernes sygdom, herunder vilkår og behov, ikke er 
kalender eller døgn styret. 
 
Ovenstående opgaver varetages i dag af en yderst kompetent personalegruppe, 
der i tæt samarbejde med ledelsen, alle ugens syv dage, sørger for at den enkelte 
beboer, på trods af ovenstående udfordringer, kan være tryg i sin hverdag. 
 
Reduktionsforslaget til færre personale timer på Botilbuddet Skovsbovej vil 
udfordre ovenstående i en så væsentlig grad at personalets arbejdsmiljø og 
sikkerhed kommer i spil. Beboernes trivsel, udvikling og støtte forringes ligeledes 
og kan medføre hyppigere indlæggelser og konflikter. Desuden er der stor risiko 
for at nærområdet bliver yderligere belastet af forstyrrelser, så som indtrængen på 
privat grund, larm og grænseoverskridende adfærd fra og af beboerne. 

 

 









Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Personalet i Alkoholbehandlingen Svendborg. 

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

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion i 
de uvisiterede tilbud

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden
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18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter Svendborg, 
Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

Høringssvar på sparekatalog i Svendborg Kommune 
fra personalet i Alkoholbehandlingen, Skt. Jørgensvej 15.

Fakta om alkohol
 Hver tiende dansker har et skadeligt alkoholforbrug (i alt 585.000 personer)

 632.000 danskere er vokset op i familier med alkoholproblemer.

 1-2 børn i hver skoleklasse har en forældre, der drikker for meget. 

 Personer der drikker over genstandsgrænserne har sammenlagt 325.000 

sygedage om året. 

 Samfundet taber 7,3 mia. kr. om året i produktion, som følge af alkoholrelateret 

død, sygdom og førtidspension. 
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Kilde : Alkohol og Samfund

Dette høringssvar er udarbejdet af personalet fra 
Alkoholbehandlingen i Svendborg Kommune. 

Vi er 1 sekretær og 5 alkoholbehandlere der tilbyder et højt, specialiseret 
behandlingstilbud til borgere og deres familier.

Vi er ansat i et kommunalt ambulatorie med daglige åbningstider og vi har 
et sekretariat der tager imod borgeren når han/hun henvender sig 
personligt eller telefonisk.

Som personalegruppe i Alkoholbehandlingen kan vi ikke anbefale at der 
skal spares på alkoholbehandlingens ressourcer. En besparelse vil få 
mange, negative konsekvenser for de borgere der er i behandling og de 
borgere som får højt kvalificeret og gratis alkoholbehandling. Vi kan se at 
det vil betyde en forringelse i forhold til blandt andet:

 At vi vil være mindre tilgængelige. (Indførelse af en mulig lukkedag)
 Forringelse af udviklingsarbejdet og dermed kvalitet i tilbuddet. 
 Manglende ressourcer til tidlig opsporing. 
 Ringere muligheder for at arbejde forebyggende.
 At vi vil få sværere ved at overholde vore forpligtelser i de 2 projekter vi har 

investeret i pr. 01.01.2018, der handler om internetbaseret alkoholbehandling og 
om pårørendebehandling

 Manglende ressourcer til den rehabiliterende indsats. 

Nationalt har Sundhedsstyrelsen i de senere år været med til at lave 
kvalitet og ensrettethed i særlige uddannelser for kommunale 
alkoholbehandlere, hvilket har været et kæmpe løft. Overalt i 
kommunerne bliver der på socialområdet satset på rehabilitering som 
noget alle synes, giver mening at arbejde hen mod. Alkoholbehandling er i 
den grad en vigtig faktor i det begreb, da alkohol påvirker alle parametre 
omkring et menneske eller en familie, der er ramt af alkohol afhængighed. 
Det influerer på parforhold, der forliser, børn der svigtes, arbejde der ikke 
kan passes, økonomi der ikke kan hænge sammen, kriminalitet, ulykker i 
trafikken, i hjemmet osv…

Men at tilbyde alkoholbehandling skal ikke betragtes som blot endnu en 
samfundsudgift, for i virkeligheden er det investering i at få mennesker og 
hele familier, der er ramt af alkoholisme, tilbage som velfungerende 
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familiemedlemmer, børn og unge der kan studere og få en uddannelse, 
medarbejdere tilbage på arbejdsmarkedet eller komme på ret køl socialt 
og økonomisk. Det kan kun være en samfundsbesparelse på sigt.

Vi kan i Alkoholbehandlingen ønske, at der i stedet for besparelser vil blive 
tilført ressourcer så mange flere borgere kan få gratis og kvalificeret 
behandling i Svendborg Kommune. 

Vi ønsker at være et attraktivt tilbud så alle borgere med 
alkoholproblemer i alle sværhedsgrader får lyst til at henvende sig for råd, 
vejledning og behandling. 

Spørgsmålet er – hvordan kan det IKKE betale sig at investere mere i 
alkoholbehandling?

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Lokal-MED Team øst handicap

Evt. generelle bemærkninger
Team øst handicap, består af støttecentre Gammel Skårupvej, Lyøvej, Solsikkevej, 
Storkehavevej og botilbud Søndergade

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Ingen kommentarer

2. Reduktion på administrationen
Ingen kommentarer

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud
Reduktionen af administrativt personale vil betyde at opgaverne skal 
fordeles ud til ledelse eller medarbejdere, så det i sidste ende vil betyde at 
der vil være mindre tid hos borgeren. På vores område kan vi se at KMD kan 
uddeligeres og borgernes økonomi. 
Ulempe, der går tid fra borgerne. Håndteringen af borgernes økonomi 
forringes og besværliggøres, da loven siger at vi ikke har rettigheder til at 
må gøre det for borgeren. Der kan ske store fejl ved at mange forskellige er 
ind over økonomien, da personalet ikke er uddannet til denne håndtering.
 

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen
Ingen kommentarer

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven
Ingen kommentarer

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning
Ingen kommentarer

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud
Hvis fem pædagoger skal løse seks pædagogers opgaver omkring borgerne, 
vil den faglige indsats begrænses. Ulempe, borgerne isoleres og ensomhed 
vil være konsekvensen. Samt fundamentet i relations arbejdet vil blive 
svære. Da borger gruppen på Solsikkevej er ældre, vil social ensomhed og 
isolation have stor konsekvens. Besparelsen på vikarforbrug vil gøre det 
endnu mere sårbart for borgerne både på Solsikkevej og Lyøvej, der vil være 
dage hvor personalet ikke vil være der for borgerne på Lyøvej. 
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8. Samdrift af støttecentre
Arbejdsmiljøet forringes da man i perioder vil være så få personaler til 
mange borgere. Opgaverne som skal løses på tværs af Støttecentre, vil ikke 
være kunne løses optimalt. Og igen vil utryghed, ensomhed og psykiske 
reaktioner være en konsekvens af mindre personaletid hos den enkelte 
borger.
Det vil give en større indsats ift. Psykiatrien/sygehuset da borgerne vil 
reagere med psykisk pres, da de ikke kan få det støtte de har behov for ift. 
Indsatsmål bestilt af sagsbehandleren. 

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud
I Team øst vil det være hensigtsmæssigt at der vil være et samlet tilsyn, i 
stedet for fem tilsyn om året. Det vil kunne give en stor besparelse, samt det 
vil kunne frigive ressourcer for både ledelse og personale til at udføre andre 
opgaver. Fordelen ved at det er et tilsyn årligt, er at det er en overordnet 
organisation Team øst med samme faglige tilgang og ledelse på fem 
matrikler. Der vil derfor være mange gentagelser som vil kunne spares, især 
omkring dokumentation.

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud
Ingen kommentarer

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet
Det vil få konsekvens for borgerne som kommer på værestedet På Hjørnet, 
det netværk som i forvejen er begrænset, vil forsvinde. Isolation og 
ensomhed vil opstå, da dem som bruger På Hjørnet ikke kan benytte de 
større tilbud, pga. deres psykiske handicap.

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud
Ingen kommentarer

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud
Ingen kommentarer

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet
Ingen kommentarer

16. Lukning af Café Møllen
Ingen kommentarer

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden
Ingen kommentarer

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører
Ingen kommentarer

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud
De borgere som har særforanstaltninger har nogle komplekse udfordringer i 
deres adfærd, som kan give sig til udtryk ved, at de har behov for 
skærmning, struktur og forudsigelighed. Det vil give aggressiv adfærd, 
trusler, destruktiv adfærd og dårligt arbejdsmiljø for borgere og personale, 
hvis de ikke får den støtte de har behov for. Hvilket også vil gå ud over de 
øvrige borgere i tilbuddet.
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20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

Ingen kommentarer
21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

Ingen kommentarer
22. Revurdering af BPA-sager

Ingen kommentarer
23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

Ingen kommentarer
24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 

Svendborg, Voksenafdelingen
Ingen kommentarer

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen
Ingen kommentarer

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen
Ingen kommentarer

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet
Ingen kommentarer

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne
Ingen kommentarer

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne
Ingen kommentarer

30. Ophør af individuelt Case Management
Ingen kommentarer

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen
Ingen kommentarer

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år
Ingen kommentarer



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af

ERFA-gruppen af ernæringsfaglig personale i køkkenerne på Sydbo, Vestereng, Skovsbovej og Ryttervej

Evt. generelle bemærkninger

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

Det ernæringsfaglige personale er bekymrede for, hvad besparelserne 
vil betyde:

- Flytter man bare rundt på opgaverne omkring mad fra det ernæringsfaglige 
personale til andre personalegrupper? Det vil i så fald ikke give de ønskede 
besparelser.

- Vil der være forskel på de tilbud, som borgerne får nu, og de fremtidige i forhold til 
habilitering/rehabilitering? Den flexibilitet, der ligger i det nuværende tilbud, er 
der stor bekymring om, kan fortsætte. Flexibiliteten betyder fx særkost til borgere 
med komplekse problemer af både medicinsk, pædagogisk, fysisk og psykisk 
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karakter, og hurtige ændringer af denne om nødvendigt. 

- Køkkenet som hjemmets hjerte betyder tryghed for borgerne. Vi stiller ikke krav, 
men kan være en tryg og god kontakt. Desuden giver duften og synet af mad 
underfremstillingsprocessen sanseindtryk, som borgerne ellers ikke vil få.

- Mad og drikke er en vigtig del af det gode Cittaslow-liv, Svendborg gerne vil stå 
for. Derfor skal det også gerne være en del af vore handicappede medmenneskers 
liv og hverdag.

Det ernæringsfaglige personale vil også gerne pege fremad:

- Det er vedtaget af kommunalbestyrelsen, at alle køkkener skal have det økologiske 
spisemærke i bronze indenfor 2 år. Alle de berørte køkkener kan uden yderligere 
udgifter for hverken borgere eller kommune omlægges i løbet af kort tid. 
Køkkenet på Ryttervej har allerede fået mærket.

- Kommunen er forpligtet på at uddanne elever i sine forskellige afdelinger. 
Køkkenerne med døgnkost, på de berørte institutioner kan tilsammen med en 
koncernaftale aftale uddanne ernæringsassistentelever fra Svendborg 
Erhvervsskole til en 100% uddannelse.

- I forbindelse med rehabiliteringen af borgerne giver køkkenerne mulighed for små 
opgaver. Her ligger der igen en sansestimulering. Det giver også borgerne en 
følelse af nytte og værdi.

- Køkkenerne i Svendborg kommune dækker nu borgere fra vugge til grav og det 
ernæringsfaglige personale opsamler stor og vigtig viden, som bør samles og gives 
videre til andre videnspersoner, der arbejder med kost. Det kunne være 
Kostscreening, Diabeteskost, Sund fordøjelse og psykiatri (hjernemad). Alt 
sammen viden der kan understøtte den sundhedspolitik, kommunen fører.

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet
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16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Pia t. Hansen og Nis Michael Mikkelsen
Psykiatriske SKPer §99 Afdeling for vejledning og støtte.

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

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning 

Det er med stor undren vi erfarer at den psykiatriske Støtte Kontaktpersonsordning er foreslået 
mere end halveret, i hosliggende sparekatalog.

Vi opsøger de svageste og mest isolerede borgere i kommunen og har gennem de sidste år 
oplevet et stigende pres på vores ordning, både med hensyn til kompleksitet og antal borgere. 
Selv om vi er blevet begunstiget af en ”unge-SKP” på vort område, har vi har den sidste tid talt 
om, at vi grundet arbejdspresset i teamet, burde opnormeres. 
Når vi får en henvendelse, er vi af sikkerhedsmæssige grunde altid 2 ude ved borgeren første 
gang. I flere tilfælde er det nødvendigt at forblive 2 på opgaven. Denne arbejdsmetode vil med 
omlægningen blive vanskeliggjort.
SKP-ordningen har de seneste 5 år været i forbindelse med over 400 borgere. 33 % af disse 
borgere er efter kortere eller længere indsats blevet selvhjulpne. Det er der besparelsen på 
bostøtten er!

Med udrulningen af den foreslåede reduktion af SKP-ordningen, kan vi forudse at antallet af 
borgere der kan indskrives nødvendigvis vil blive væsentligt reduceret. Vi kan tillige forudse at
den brobygning og det samarbejde vi i gennem tiden har oparbejdet med feks. Boligselskaber, 
læger mm. vil ophøre og direkte opsøgende arbejde vil blive vanskeligt når borgerstammen er 
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fyldt op. 
Samtidig vil vores i forvejen belastende arbejde bliver hårdere, når der ikke er umiddelbar, 
nødvendig, kollegial sparring tilstede. 

6.

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion i de 
uvisiterede tilbud

I forbindelse med besparelsesforslaget på dagområdet, erfarer vi at Mødestedet IMPULS´ 
åbningstid reduceres voldsomt.  Vi, SKP-ordningen, har gennem tiderne brugt Mødestedet som 
den eneste mulighed, for vore isolerede borgeres første skridt ud af isolationen.  Her har borgerne 
kunne indtage et måltid og blive mødt af fagligt kvalificeret personale. 
Denne trædesten på vej ud i livet, håber vi ikke bliver indskrænket. 

12.

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84



Side 3 af 3

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Samrådet Grønnemoseværkstedet. Anette B. Andersen, Elsebeth Christensen, 
Anni Henriksen

Evt. generelle bemærkninger
Vi har i samrådet forholdt os til serviceloven, sundhedsloven og Svendborg 
kommunes handicappolitik.

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
Serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet
Som det fremgår af sagsfremstillingen, er formålet med ”på hjørnet”, at styrke denne 
udsatte gruppe borgeres kompetencer i at leve så selvstændigt som muligt og på egne 
præmisser. Med udgangspunkt i dette. samt Svendborg kommunes handikappolitik, 
findes det således udfordrende at gennemskue rationalet bag besparelsesforslaget.
Besparelsen vil betyde en væsentlig og uhensigtsmæssig forringelse af levevilkårene 
for mange af de borgere der hidtil har benyttet tilbuddet. Dette af flere årsager:

- Det er svært at gennemskue hvilke lokaler på Grønnemoseværkstederne som har 
kapacitet til at huse yderligere 25-30 mennesker i en hyggelig og samtidig faciliterende 
atmosfære. 
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- Transport til den nye lokation som ligger afsides sammenlignet med tidligere lokation. 
Dette vil af holde en del af de regelmæssige brugere fra at benytte tilbuddet.

- Åbningstider reduceret. Dette vil afholde regelmæssige brugere fra at benytte tilbuddet.
- Idet klubaftenerne bortfalder, vil der således heller ikke længere blive afholdt bowling, 

fællesspisning, biografture m.m. Det vurderes at dette er en væsentlig og uacceptabel 
forringelse af brugernes kulturelle og samværsmæssige oplevelsesmuligheder.

- Forringelserne på det individuelle niveau vurderes ligeledes at være uhensigtsmæssige. 
Det er svært at få øje på hvordan et visiteret dagtilbud/individuel bostøtte kan være et 
besparende tiltag. Hjørnet var netop et tiltag som skulle reducere behovet herfor. 
Desuden opleves sagsbehandlingen vedrørende ansøgninger om individuel 
bostøtte/dagtilbud som værende -for mange – et uopnåeligt socialt tilbud, og kræver 
vedholdenhed fra ressourcestærke pårørende.

- Kan bemandingen på Grønnemoseværkstederne imødekomme behovet når der reduceres 
i puljen med 37 t/uge?

Jævnfør servicelovens kapitel 19, antages det ikke at beskyttet beskæftigelse og 
aktivitets/samværstilbud er det samme, hvorfor det findes uacceptabelt at forringe 
netop sidstnævnte i så høj en grad som besparelsesforslaget berammer.

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen
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26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne
Fysioterapi
Det er ikke en kommunal forpligtigelse at tilbyde vederlagsfri fysioterapeutisk træning 
til ikke-lægehenviste borgere. Dog kan det i lyset at Svendborg kommunes 
rehabiliterende og sundhedsbevarende/fremmende sigte, forekomme uforståeligt at 
den fysioterapeutiske træning på Grønnemoseværkstederne fremlægges som 
besparelse.  

Daghøjskoletilbud
Af Svendborg kommunes handikappolitik fremgår det at det er et overordnet mål at 
sætte fokus på at tilvejebringe muligheder for, at mennesker med en 
funktionsnedsættelse kan leve en tilværelse med lige muligheder og ud fra egne 
præmisser så nær det normale som muligt.
I daghøjskolen sættes der fokus på sund levevis, idræt/bevægelse, mestring, job, 
m.m. – tilbud som det for en stor del af borgere med nedsat funktionsevne vil være 
tæt på umuligt at opsøge og frekventere. Vi finder det i forlængelse heraf svært at 
forstå argumenterne bag dette besparelsesforslag.

Klubtilbud og øvrige fritidstilbud
Se høringssvar under 1. punkt

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år



Høringssvar vedr. punkt 6. Bostøtte 

Jeg skriver på vegne af nogle af de borgere der ikke føler de har sproget eller ressourcerne til at ytre 
sig. Når der snakkes om reduktion af bostøtter/hjemmevejledere, lyder det fra borgerne: Skal jeg så 
have en ny hvis du bliver fyret? Ja vil mit svar umiddelbart være. Det afføder uro da det med at 
møde nye mennesker er en stor udfordring, det kan tage halve og hele år at åbne op for en fremmed 
og med de vanskeligheder disse borgere har, og med det de har med i en tung rygsæk, kræver det en 
del at betro sig, åbne op for et menneske, selvom de godt ved at det er det der skal til før støtten 
kan gives.

Som bostøtte ved jeg det nytter. Det er oftest med langsomme skridt, og resultater kan oftest først 
ses over år, men uden denne indsats ville mange overlades til ensomhed, isolation fra samfundet og 
andre mennesker. Der er tale om mennesker med komplekse problemstillinger, der har brug for en 
støtte der kan tilpasses løbende, en støtte som er rummelig og en støtte der kan være der når det 
hele brænder på.

Vh Tina Rasmussen, psykiatrisk bostøtte



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018

Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

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

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

Høringssvar fra Socialafdelingens stabsafdeling vedr. finansieringskatalog for budget 2019
I finansieringskataloget for budget 2019 indgår et forslag vedr. besparelse på administrationen på 
Socialområdet. Forslaget indeholder besparelse af to stillinger, som skal findes enten i Socialafdelingens stab 
eller myndighedsafdeling. 

Staben består af syv medarbejdere, hvis arbejdsopgaver er mangeartede og meget forskellige.  Staben 
understøtter alle lederniveauer i Socialafdelingen og bidrager til sammenhængskraft på tværs af 
Socialafdelingen. Socialområdet er kendt for at været et område, som er præget af høj kompleksitet, og det 
stiller store krav til styring af en af kommunens store borgerettede serviceområder (budget på ca. 320 mio. 
kr.). Nuværende sammensætning i staben sikrer tværfaglig understøttelse, hvilket gør, at Socialafdelingen har 
en sikker drift og økonomisk balance.  Grundet specialisering og forskellig faglighed vil ganske få opgaver 
kunne løses af en anden kollega. En besparelse i staben kan blandt andet betyde udgiftsstigninger på 
socialområdet og en lavere sammenhæng i Socialafdelingens samlede faglige niveau. 
Sammenlignet med andre kommuner på størrelse med Svendborg, har Socialafdelingen i forvejen en lille 
stab, hvorfor en besparelse i staben vil kunne føre til styringsmæssige udfordringer i hele organisationen. 

Overordnet falder vores opgaver i nedenstående grupper:

Bogholderi og økonomistyring
Vi har en stor aktie i, at Socialafdelingens budget har været i balance i en meget lang årrække. Vi laver 
detaljeret økonomistyring af betalinger til kommunens tilbud samt til eksterne tilbud i andre kommuner eller i 
det private (også kaldet mellemkommunale refusioner). Dette løser vi for både Jobcenter, Social- og 
Ældreområdet.
På Socialområdet er der et omfattende køb og salg af botilbudspladser mellem kommunerne. 
Socialafdelingen køber eksterne pladser for 122 mio. kr. årligt og sælger pladser til andre kommuner for 51 
mio. kr. årligt. Grundet en kompliceret lovgivning kan Socialafdelingen let risikere at komme til at betale for 
andre kommuners borgere. Vi følger køb og salg tæt og sikrer, at kommunen kun betaler for egne borgere, og 
at andre kommuner betaler for den service, de køber hos Svendborg Kommune.
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Målrettet forhandling af kontrakter og matchning med eksterne tilbud 
Udgiften til køb af tilbud fra andre kommuner, regionerne og private leverandører har i en længere periode 
været stigende. Vi laver målrettet forhandling af kontrakter, matchning af tilbud og sikrer samtidig, at 
borgerne får den ydelse de er berettiget til. Forhandlerfunktionen er blandt andet den der skal sikre, at 
besparelsesforslag nr. 18 på Socialområdet kan gennemføres. 

Implementering, undervisning og drift af fagligt IT-system
Socialafdelingen købte sidste år et nyt fagligt IT-system, som anvendes af samtlige medarbejdere i 
Socialafdelingen. Staben har ansvaret for at implementere systemet og sikre den fremtidige daglige drift. 
Systemet sikrer faglig sammenhæng i hele afdelingen, en ensartet sagsbehandling, større datasikkerhed samt 
kvalificeret ledelsesinformation. 

Ledelsesbetjening samt betjening af Handicapråd, Udsatteråd og politisk niveau
Vi understøtter ledelse og det politisk niveau med fx politiske dagsordenspunkter, tilblivelse af områdets 
politikker, yder sekretærbistand til ledelsen, Handicapråd og Udsatteråd samt administration af § 18 puljerne 
til frivilligområdet. Desuden understøtter og styrer vi tværfaglige processer og projekter i Socialafdelingen og 
på tværs af kommunen. 

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud

8. Samdrift af støttecentre

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion i de 
uvisiterede tilbud

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)



22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter Svendborg, 
Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. Budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018
Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
LMU (Medarbejdersiden) Team Vest. Socialafdelingen Botilbud.

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

REDUKTIONSFORSLAG – SOCIALOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion af ledelse i Socialafdelingen
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Reduktion på administrationen

3. Reduktion af administrativt personale i Socialafdelingen, Botilbud
Ved reduktion af det administrative personale vil der være opgaver, som skal 
udføres af personalet på støttecentrene. På støttecentrene er der ikke de rette 
kompetencer til stede. Der vil derfor være brug for at støttecentrene skal 
kompensere for de manglede kompetencer. Den manglede viden til at løse de 
administrative opgaver vil dels være mere tidskrævende i opgaveløsningen, men 
der vil også være en risiko flere fejl. Selve opgaven vil blive udført med en 
manglede faglig viden og det vil afspejle sig i det faglig indhold.

4. Reduktion i administrative funktioner på dagområdet i Socialafdelingen

5. Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, jfr. 
serviceloven

6. Omlægning af indsats – fra socialpædagogisk støtte til råd og vejledning

7. Tilpasning af støttecentre i Socialafdelingen, Botilbud.
I oplægget bliver der lagt op til en afvikling af støttecenteret Kløvermarksvej pga. 
lav belægning. I stedet for at afvikle kløvermarksvej kunne en model Ala Esbjerg 
Modellen tænkes ind her. Fremfor at tænke det som et decideret støttecenter 
kunne man tænke det som et støttemiljø. Geografisk vil det kunne være et tilbud 
for borgere i Svendborg vest, hvor der vil kunne tilbydes et § 85 tilbud med 
gruppebaseret miljø, som vil kunne udvikle et støttemiljø. Hvori borgere vil kunne 
blive inspireret af hinanden og inspirere andre. I rehabilitering er der fokus på 
netværksopbygning og et sådan miljø vil kunne understøtte dette. Borgere vil via 
en fælles mødested kunne skabe sig nogle relationer, som vil kunne opbygge et 
meningsfuld og selvstændigt liv. 

8. Samdrift af støttecentre.
I forvejen er der et lav vikar forbrug på vores område, så en yderligere tilpasning vil 
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have følgende påvirkninger for vores borgere. I spidsbelastninger såsom ferie og 
sygdom vil de sårbare borger mangle en kontinuerlig indsats. Det vil påvirke den 
faglig indsats overfor borgeren, som vil kunne reagere uhensigtsmæssigt på den 
manglede faglige indsats. I forhold til særforanstaltninger vil det være en yderligere 
belastning, da borgerne er ekstra sårbare. Den manglede faglige indsats vil 
efterfølgende kræve en større og mere intens indsats for igen at genoprette et 
kontinuerligt forløb til glæde for borgerne. Af tidligere erfaringer med disse 
særforanstaltninger ved vi, at manglende faglig indsats vil udløse en kædereaktion 
som følge af en reaktion hos borgeren. Det vil være en større psykiske belastning 
hos personalet, som skal arbejde med borgeren efterfølgende. Det vil påvirke det 
psykiske arbejdsmiljø, som vil have indflydelse på mængede af 
langtidssygmeldingerne og general trivsel på arbejdspladsen. Erfaringerne viser 
også, at der vil være et yderligere pres fra pårørende og deres frustration over den 
manglede indsats. 

9. Reduktion i udgifter til Socialtilsyn Syd vedr. ændret godkendelse af tilbud

10. Lukning af produktionskøkkener på sociale botilbud

11. Servicereduktion på værestedet På Hjørnet

12. Lukning af Impuls som visiteret aktivitets- og samværstilbud samt servicereduktion 
i de uvisiterede tilbud

13. Servicereduktion i pædagogiske indsatser på Botilbud

14. +15. Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet

16. Lukning af Café Møllen

17. Lukning af støttecenter Fruerlunden

18. Reduceret køb af ydelser hos eksterne leverandører

19. Reduceret betaling for særforanstaltninger på botilbud.
At reducere i støtte til i forvejen meget sårbare borgere, vil ikke kun have 
indflydelse på borgeren, men vil også medfører et øget stress og konflikt niveau 
hos de øvrige borger på støttecentrene. Idet reducere af støtten kan udløse 
tidligere uhensigtsmæssig adfærd. Der ikke vil være den samme mulighed for, at 
kunne skærme alle borgerne i støttecenteret, idet særforanstaltningen vil kræve en 
større opmærksomhed. Det øget konflikt niveau blandt borgerne vil påvirke deres 
trivsel. En lav trivsel blandt borgerne medfører, at de stress symptomer som vil 
vise sig, vil påvirker deres trivsel og mulighed for at kunne være i en positiv og 
kontinuerlig udvikling. 
Erfaringer viser at lav trivsel hos borgerne giver et øge pres på samarbejdet 
mellem pårørende og personalet. Idet de pårørende bliver meget frustreret over 
den manglede indsats. Tidligere erfaringerne viser at lav trivsel påvirker 
sygefraværet og langstidssygemeldinger hos personalet.
Vi vil gerne opfordre til en overvejelse om at der kan tænkes i en special enhed. 
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En enhed vil kunne have udbytte af den synenergi, som er i at være en gruppe 
med den specialiseret viden.

20. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole

21. Reduceret udgifter til bevilling af merudgifter (SEL §100)

22. Revurdering af BPA-sager

23. Reduktion i budgettet til aflastning, jfr. Servicelovens § 84

24. Personalemæssig reduktion og ophør af aftenåbent i Behandlingscenter 
Svendborg, Voksenafdelingen

25. Reduktion i psykologfunktion i Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdelingen

26. Personalemæssig reduktion i Alkoholbehandlingen

27. Optimering af lejeforhold på misbrugsområdet

28. Reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne
Ophør af klubtilbud. Borgerne bruger hjørnet en del og skal der spares på dette 
kunne en reduktion være en kortere åbningstid om aften.
Fritidstilbuddet. Ophør af øvrige fritidstilbud. Fritidstilbuddet er understøttede i 
netværksværk opbygningen og vil derfor ikke understøtte den rehabilitering tilgang 
til borgerne, såfremt det ophør. 

29. Reduktion af budget til bygningsdrift på Grønnemoseværkstederne

30. Ophør af individuelt Case Management

31. Nedlæggelse af udsattesygeplejerskefunktionen

32. Nedlæggelse af støtte- og kontaktperson-funktionen for unge mellem 16-25 år


	Høringssvar fra LAP - socialområdet ( 2018/105210 )
	Høringssvar fra Steven Legene - socialområdet ( 2018/100844 )
	L-MED Botilbud Ryttervej
	Høringssvar fra brugere af Impuls - socialområdet ( 2018/99899 )
	Høringssvar fra Uffe Christensen - socialområdet ( 2018/99880 )
	Høringssvar fra beboerne på Skovsbovej - socialområdet ( 2018/99662 )
	Høringssvar fra Eva Joanna Brande - socialområdet ( 2018/99654 )
	Høringssvar fra personalegruppen på Impuls - socialområdet ( 2018/99652 )
	Høringssvar fra SAND Sydfyn - socialområdet ( 2018/99650 )
	Høringssvar fra SAND Sydfyn - hjemløse - socialområdet ( 2018/99649 )
	Høringssvar fra Ungeafdelingen administrative funktioner - socialområdet ( 2018/99632 )
	Høringssvar fra sygeplejerskerne Hjemmepleje Vest - Socialområdet ( 2018/99622 )
	Høringssvar - fra OmrådeMED Socialafdelingen Botilbud - socialområdet ( 2018/99618 )
	Høringssvar fra Handicaprådet - Socialområdet ( 2018/99584 )
	Høringsvar fra tillidsrepræsentanter Socialafd. bo og dag - socialområdet ( 2018/99576 )
	Høringssvar fra FOA Sydfyn - socialområdet ( 2018/99569 )
	Høringssvar fra ULF-lokal-kreds - socialområdet ( 2018/99566 )
	Høringssvar fra Lokal-MED, dagtilbud - socialområdet ( 2018/99563 )
	Høringssvar - Stemme fra en ung (Michelle) - socialområdet ( 2018/99558 )
	Høringssvar fra Borgere der modtager §85-99 - socialområdet ( 2018/99554 )
	Høringssvar fra hhv. Mia og Andrea - socialområdet ( 2018/99537 )
	Høringssvar fra personalet i Ungeafdelingen, Behandlingscentret - socialområdet ( 2018/99535 )
	Høringssvar fra personalet på Forsorgscenter Sydfyn - socialområdet ( 2018/99532 )
	Høringssvar fra Per Christensen - socialområdet ( 2018/99530 )
	Høringssvar fra forældre og pårørende til beboerne på Solsikkevej - socialområdet ( 2018/99529 )
	Høringssvar fra Det ernæringsfaglige personale på Ryttervej - socialområdet ( 2018/99502 )
	Høringssvar fra Område-Med, Socialafdelingens dagtilbud ( 2018/99498 )
	Høringssvar fra Bedre Psykiatri - Socialområdet ( 2018/99453 )
	Høringssvar fra Dialogforum Socialpsykiatri - socialområdet ( 2018/99438 )
	Høringssvar fra Pårørenderådet på Handicapområdet - socialområdet ( 2018/99424 )
	Høringssvar fra borgerne i Samarbejdsudvalget på Impuls - socialområdet ( 2018/99410 )
	Høringssvar fra Udsatterådet - Socialområdet ( 2018/99349 )
	Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i O-MED - Socialområdet ( 2018/99340 )
	Høringsvar fra medarbejderrepræsentanterne i A-MED - socialområdet ( 2018/99325 )
	Høringsvar fra LEV, Dansk Handicap Forbund og Muskelsvindfonden - Socialområdet ( 2018/99286 )
	Høringssvar Værestedet Stenbruddet - socialområdet ( 2018/99258 )
	Høringssvar dialogmøde på handicapområdet - Socialområdet ( 2018/99448 )
	Høringssvar fra Line og Mette Andreasen - socialområdet ( 2018/99222 )
	Underskrifter til bevarelse af Café Møllen - bilag til pkt. 31 Socialområdet ( 2018/99217 )
	Høringssvar fra brugerne på Værestedet Cafe Møllen - Socialområdet ( 2018/99152 )
	Høringssvar fra personalet på Behandlingscenter Svendborg - Socialområdet ( 2018/99149 )
	Høringssvar fra Brugerrådet på Behandlingscenter Svendborg - Socialområdet ( 2018/99147 )
	Høringssvar fra Domea vedr. Den Boligsociale Helhedsplan - socialområdet ( 2018/99140 )
	Høringssvar fra personalet på Café Aroma - Socialområdet ( 2018/99112 )
	Høringsvar fra adm.teamet i Socialafdelingens Botilbud - Socialområdet ( 2018/99085 )
	Høringssvar fra Pårørenderådet Ryttervej 51-53 - Socialområdet ( 2018/99080 )
	Høringssvar fra pårørende på Vestereng Inge Hansen - Socialområdet ( 2018/99076 )
	Høringssvar fra Pårørenderåd, Vestereng - Socialområdet ( 2018/99075 )
	Høringssvar fra Vesterengs MED-udvalg - Socialområdet ( 2018/99072 )
	Høringssvar fra L-MED på Sydbo - Soocialområdet ( 2018/99069 )
	Høringssvar fra Birgitte Wend Hansen - Socialområdet ( 2018/99066 )
	Høringsvar fra brugerne På Hjørnet - socialområdet ( 2018/99061 )
	Høringssvar fra personalet På Hjørnet - socialområdet ( 2018/99054 )
	Høringssvar fra Lokal MED-udvalg på Grønnempseværkstederme ( 2018/94980 )
	Høringssvar fra SAND - De hjemløses landsorganisation - socialområdet ( 2018/94854 )
	Høringsvar fra Berit Garmo vedr. Støttecenter Fruerlunden - socialområdet ( 2018/93797 )
	Høringssvar fra Udsatte og misbrugsbostøtterne - § 85 ( 2018/93473 )
	Høringssvar fra bruger vedr. ICM indsatsen ( 2018/93468 )
	Høringssvar fra Grønnemoseværkstedernes Medarbejderråd - Talsmandsgruppen - Høringssvar fra talsmandsgruppen på Grønnemoseværkstederne.docx ( 2018/93230 )
	Høringsvar fra pårørende - socialområdet ( 2018/92912 )
	Høringsvar fra MED-udvalget Botilbuddet Skovsbovej - socialområdet ( 2018/92733 )
	Høringssvar fra pårørende Kirsten Clausen - socialområdet ( 2018/92290 )
	Høringssvar fra personalet i Alkoholbehandling, Svendborg - Socialområdet ( 2018/92287 )
	Høringssvar fra Lokal-MED Team Øst - Socialområdet ( 2018/91148 )
	Høring - Socialområdet - ernæringsfagligt personale ( 2018/90650 )
	Høringssvar - socialomraadet - fra Psykiatriske SKP'er ( 2018/89967 )
	Høring - socialomraadet - Samrådet Grønnemoseværkstederne ( 2018/89963 )
	Høringssvar vedr. socdialområdet fra Bostøtte, Skovbrynet ( 2018/88475 )
	Høringssvar fra staben Socialafdelingen ( 2018/88461 )
	Høringssvar Team Vest - socialomraadet ( 2018/87971 )

