
Social- og Sundhedsudvalget
1000 kr.

Pol. Org. Nr. Tekst 2022 2023 2024 2025 Bemærkn.

005.00.01 Ældreområdet -11.800 -11.870 -11.870 -11.870
1 Madservice borgerbetaling -550 -670 -670 -670
2 Rengøring fællesarealer -450 -900 -900 -900
3 Mellemkommunale -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
4 Velfærdsteknologi -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
5 Kørsel effektivis. -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
6 Sygeplejeklinikker -700 -700 -700 -700
7 Ramme plejecentre -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
8 Lukning af dagcenter -750 -1.400 -1.400 -1.400
9 Kølemad på alle plejecentre -350 -700 -700 -700
10 Rehabilitering -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
11 Cafémedarbejdere -200 -400 -400 -400
12 Engangsbesparelse -1.700 0 0 0

005.00.02 Socialområdet -6.200 -6.200 -6.200 -6.200
13 Madservice botil. -670 -800 -800 -800
14 Madpriser -75 -75 -75 -75
15 Udsattesygeplejer. -210 -275 -275 -275
16 Kørselseffektivis. -200 -320 -320 -320
17 Reduktion Impuls -35 -70 -70 -70
18 Merudgifter -450 -450 -450 -450
19 Fritidstilbud -100 -100 -100 -100
20 Fællesarealer -225 -300 -300 -300
21 Fælles psykolog -205 -410 -410 -410
22 Takster Botilbud -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
23 Styrk. af indsats. -750 -1.000 -1.000 -1.000
24 Tomgang -300 -300 -300 -300
25 Eksterne forh. -300 -300 -300 -300
26 Rammebesparelse -600 -600 -600 -600
27 Engangsbesparelse -880 0 0 0

005.00.03 Sundhedsområdet -1.195 -1.195 -1.195 -1.195
28 §18 -300 -300 -300 -300
29 Sund Sex Skolen -155 -210 -210 -210
30 Træningscenter -450 -685 -685 -685
31 Engangsbesparelse -290 0 0 0

I alt Drift -19.195 -19.265 -19.265 -19.265

REDUKTIONSFORSLAG - DRIFT
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Ældreområdet:   
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
1. Madservice borgerbetaling -550 -670 -670 -670
2. Rengøring fællesarealer -450 -900 -900 -900
3. Mellemkommunale -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
4. Velfærdsteknologi -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
5. Kørsel effektivisering -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
6. Sygeplejeklinikker -700 -700 -700 -700
7. Ramme plejecentre -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
8. Lukning af dagcenter* -750 -1.400 -1.400 -1.400
9. Kølemad på alle plejecentre -350 -700 -700 -700
10. Rehabilitering -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
11. Cafemedarbejdere* -200 -400 -400 -400
12. Engangsbesparelse -1.700
I alt -11.800 -11.870 -11.870 -11.870  
+ = udgift, - = indtægt 
*) Hvis både besparelse vedr. lukning af dagcenter og vedr. cafemedarbejdere vælges, vil den samlede 
besparelse blive reduceret med 0,125 mio. kr. 
 
1. Madservice borgerbetaling 
 
Kort resumé: 
Prisen for madservice på ældreområdet fastsættes én gang årligt. I den beregnede pris 
for 2022 på 52,50 kr. for en almindelig hovedret indgår et kommunalt tilskud på 5,25 kr. 
En nedsættelse af det kommunale tilskud med 2 kr., så prisen stiger til 54,50 kr. pr. 
hovedret, vil give en forøget indtægt på 670.000 kr. årligt, der kan indgå som 
besparelse. I 2022 forventes besparelsen at kunne effektueres fra 1. marts. 
 
Sagsfremstilling:  
Efter bestemmelserne i serviceloven stilles krav om fastsættelse af priserne for 
madservice på ældreområdet mindst en gang årligt. Prisen for madservice i 2022 er 
beregnet på baggrund af regnskab 2020 for Det Gode Madhus og fremskrevet til 2022-
niveau. I beregningen indgår et kommunalt tilskud på 5,25 kr. pr. hovedret, jf. 
beslutning på Social- og Sundhedsudvalgsmøde d. 5. november 2019.  
 
En hovedret vil ifølge beregningen – incl. det kommunale tilskud - koste 52,50 kr. i 2022. 
Dette er samme pris som i 2021, og da der dermed ikke ses nogen prisstigning fra 2021 
til 2022, kan en reduktion i kommunens tilskud være en mulighed. Hvis det nuværende 
tilskud på 5,25 kr. pr. hovedret nedsættes med 2 kr. til 3,25 kr. pr. hovedret, vil 
borgerens pris for en hovedret stige til 54,50 kr. i 2022 svarende til en stigning på 3,8 % 
ift. 2021. For øvrige retter vil prisen stige forholdsmæssigt ift. prisen for disse retter. 
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Den maksimale pris for madservice efter servicelovens § 83 i eget hjem må i 2022 højst 
være 57 kr pr. hovedret. Svendborgs madpris vil dermed fortsat ligge under den 
maksimale pris. 
 
Nedsættelse af tilskuddet på 2 kr. pr. hovedret vil give en besparelse på ca. 670.000 kr. 
årligt, idet antal solgte retter til Svendborg-borgere ligger på ca. 335.000 årligt omregnet 
til hovedretter.  
 
Der vil ved prisstigning på maden kunne ske varsling af borgerne primo januar 2022, 
hvorfor besparelsen og prisstigningen først vil få virkning fra 1. marts 2022 (løbende 
måned + 30 dage). Besparelsen i 2022 vil dermed svare til 10/12 af årsvirkning. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -550 -670 -670 -670
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -550 -670 -670 -670
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Antal solgte retter kan risikere at falde som følge af prisstigningen på 2 kr. pr. hovedret, 
idet nogle borgere vil fravælge maden fra Det Gode Madhus på den baggrund.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen. 
 
Tids- og handleplan: 
Borgerne kan varsles om prisstigningen primo januar 2022, hvorfor besparelsen først vil 
kunne effektueres pr. 1. marts 2022 (løbende måned + 30 dage). 
 
 
2. Rengøring fællesarealer på kommunale plejecentre 
 
Kort resumé: 
Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet er rengøring af fællesarealer på plejecentrene ikke 
omfattet af servicelovens §83, men en driftsudgift der kan pålægges beboernes husleje. 
Det forventes at give en nettobesparelse på 0,9 mio. kr.  
 
Sagsfremstilling: 
Der er kommet en afgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet, der fastslår at visitation 
af rengøring på fællesarealer ikke er en del af den visiterede rengøring i egen bolig jf.   
servicelovens §83. Rengøring af fællesarealer er derimod en driftsudgift, der kan 
pålægges plejecenterbeboernes husleje.  
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I dag udføres rengøringen på de kommunale plejecentre overvejende af det kommunale 
plejepersonale. Der foreslås, at udgiften til rengøring af fællesarealer på de kommunale 
plejecentre i stedet lægges på beboernes husleje. Det vil betyde en reduktion i de 
kommunale personaletimer lig de timer, der lægges på plejecenterbeboernes 
huslejeudgift til rengøring af fællesarealer.  
 
Den øgede huslejeudgift for den enkelte plejecenterbeboer vil være omfattet af dét 
beløb, som borgeren kan søge boligstøtte til.  
 
Det er vanskeligt at sige præcist, hvad huslejeudgiften stiger med, da udgiften afhænger 
af størrelsen på fællesarealerne på det pågældende plejecenter, og fællesarealerne 
varerier plejecentrene imellem. Fællesarealer omfatter de arealer, hvor beboerne kan 
foretage sig aktiviteter i fællesskab, der normalt foregår i boligen, f.eks. fælles 
opholdsarealer, fælles spisekøkken. Desuden omfatter fællesarealer også adgangsarealer 
som f.eks. trapperum og elevatorrum, der giver adgang til de enkelte boliger. Da 
gangarealer ligeledes støder på til servicearealerne (vedrører omsorgs- og 
servicefunktioner), der ikke er en del af beboernes areal, skal gangarealerne fordeles 
mellem beboerne og servicearealet.  
 
Ifølge bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger skal beboerne varsles i forhold til 
huslejestigningen med 3 måneders varsel.  
 
Ansvaret for rengøring af fællesarealer på de kommunale plejecentre vil fremover ligge 
hos boligforeningerne på vegne af beboerne. Det vil være en vurdering i de enkelte 
boligforeninger, hvorvidt de er omfatte af de udbudsretslige forpligtelser i forhold til at 
løfte rengøringsopgaven.   
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -450 -900 -900 -900
Implementeringsudgift
Løbende udgifter
I alt -450 -900 -900 -900
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Der vil skulle reduceres i de kommunale plejepersonalestimer lig timer til rengøring af 
fællesarealerne. Det påvirker imidlertid ikke serviceniveauet, da fællesarealerne fortsat 
vil blive rengjorte som i dag.  
 
Påvirkning af andre områder:  
En reduktion i de kommunale plejepersonaletimer kan være en udfordring i forhold til en 
optimal udnyttelse af personaletimerne alle vaglagene.  
 
Huslejeudgiften til kommunens 44 gæsteboliger vil ligeledes stige, hvilket er en 
kommunal udgift, der ligger under CETS. I besparelsen er der derfor fratrukket udgifter 
til Svendborg Kommunes øgede huslejeudgifter på gæsteboligerne. Besparelsen på 0,9 
mio. kr. er således en nettobesparelse.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
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Besparelsen medfører reduktion i personaletimer omregnet til 2,3 fuldtidsstillinger, der 
forventes at kunne håndteres ved naturlig afgang. 
 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -1,2 -2,3 -2,3 -2,3
Lønudgift i 1.000 kr. -450 -900 -900 -900

I alt -450 -900 -900 -900  
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen. 
 
Tids- og handleplan: 
Besparelsen kan gennemføres med 3 måneders varsel.  
 
 
3. Mellemkommunale 
 
Kort resumé: 
Som følge af en forventning om flere udenbysborgere på Svendborg kommunes 
plejecentre forventes øgede indtægter på ældreområdets mellemkommunale konto. De 
øgede indtægter anslås til 1,6 mio. kr. svarende til en stigning på tre udenbys borgere. 
De ekstra midler foreslås at indgå som besparelse fra budget 2022. 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune har en nettotilflytning af plejeboligbeboere, hvilket vil sige, at vi 
sælger flere boliger til andre kommuner end vi køber af andre kommuner. Med andre ord 
er det populært at flytte til Svendborg Kommune, når tiden er inde til at flytte i 
plejebolig.  
 
Det er svært at forudsige udviklingen fremadrettet. Der er dog de seneste par år sket en 
stigning i antallet af borgere, der søger et plejecenter i Svendborg Kommune. 
Sammenholdes denne udvikling med en generelt aldrende befolkning på landsplan, så 
må forventningen være at der fremadrettet vil komme flere udenbysborgere til 
plejecentrene i Svendborg Kommune. 
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Det anslås, at der fra 2022 vil komme tre flere (helårs) plejecenterborgere fra andre 
kommuner svarende til en ekstra indtægt på den mellemkommunale konto på 3 gange 
den mellemkommunale enhedstakst for plejebolig i Svendborg Kommune. 
Enhedstakstern er i 2021 på 533.000 kr. De ekstra indtægter vil kunne indgå som 
besparelse fra 2022.  
 
Forventet effekt: 
Besparelse som følge af indtægter fra tre ekstra udenbys borgere på Svendborg 
Kommunes plejecentre. 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ikke relevant 
 
Tids- og handleplan: 
Besparelsen kan få virkning fra 1. januar 2022. 
 
 
4. Velfærdsteknologi – øget fokus på brug af eksisterende teknologier og aftaler samt 
implementering af ny teknologi 
 
Kort resumé: 
Velfærdsteknologi og hjælpemidler kan afhjælpe en nedsat funktionsevne og dermed 
gøre mennesker mere selvhjulpne og øge muligheden for aktiv deltagelse. Samtidig kan 
teknologier understøtte mange af de rutineopgaver, som i dag udføres af kommunale 
medarbejdere.  

Med en målrettet indsats, kan teknologier bidrage til at bevare eller udvikle 
velfærdsydelser, hos især ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme, og 
borgere med handicap ved at understøtte og forstærke for eksempel tryghed, sikkerhed, 
dagligdags gøremål og mobilitet i den daglige færden.  

Sagsfremstilling:  
Ældreområdet har arbejdet med teknologiske løsninger til at understøtte den 
personalerettede indsats på de områder ved forskellige former for velfærdsteknologi 
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 Medicinhuskere enten ved hjælp af en DoseCan eller en App.  
 

 Loftlifte, så der kun skal bruges en medarbejder til de fleste forflytninger. 
  

 Intelligente bleerTena Identifi, der ved hjælp af en særligt type ble kan analysere, 
hvilket bleprodukt den enkelte borger mest hensigtsmæssigt skal benytte set i 
forhold til indtagelse og udskillelse. Ligeledes kan Tena Identifi også fortælle, 
hvornår det er mest hensigtsmæssigt at tilbyde borgeren toiletbesøg og hvornår 
medicin, der har indflydelse på udskillelse skal indtages på døgnet. Det forventes 
ydermere at en anden teknologi i forbindelse med udskillelse tages i brug ultima 
2021. En intelligent ble, der via en App kan notificere personalet om, hvornår en 
ble skal skiftes. Denne teknologi kan medvirke til, at især aften- og natbesøg 
planlægges så hensigtsmæssigt som muligt for både borger og personale. Hvis 
bleens kapacitet endnu ikke er brugt, giver det ikke mening at forstyrre borgeren 
med et bleskift og personalet kan bruge deres ressourcer mere hensigtsmæssigt 
 

 Nexus Video, som der er blevet gjort mange erfaringer med i Corona 
pandemiperioden. Disse erfaringer skal nu føre til en målrettet indsat i brugen af 
skærmbesøg, -undervisning og -sagsbehandling. En effektiv implementering og 
brug af Nexus Video vil kunne give et mere effektivt borgerflow, større fleksibilitet 
for både borgere og personale samt en kortere sagsbehandlingstid.  

 
 
Det forventes, at omkring 75 borgere vil kunne profitere af ovenstående og dermed har 
behov for færre timer leveret af hjemmeplejen, svarende til 75 x ca. 20.000 kr. pr. 
borger (fritvalgspris 400 kr./time x 1 time/uge x 52 uger). 
 
 
Forventet effekt: 
Øget brug af velfærdsteknologi i fritvalgssektionerne vil betyde behov for færre visiterede 
timer og dermed mindre udgifter i fritvalgspuljen. 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Borgerne vil fortsat få samme tilbud, teknologierne vil medvirke til øget selvhjulpenhed 
for de borgere, hvor det giver mening og er relevant samt give en mere optimal 
udnyttelse af ressourcerne, for derigennem at give en besparelse på Frit Valgspuljen.   
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen påvirkninger på andre områder.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Reduktion af medarbejdere på fritvalgsområdet indgår i den løbende op- og nedjustering 
af personale som følge af ændringer i visitationer. 
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2022 2023 2024 2025
Årsværk -4 -4 -4 -4
Lønudgift i 1.000 kr. -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Implementeringen af ovenstående teknologier vil medføre mindre vej tid for personalet, 
da det vil medføre en mere optimal planlægning af fysiske besøg hos borgerne. 
Uhensigtsmæssige besøg vil mindskes. Der vil være en mere optimal brug og udnyttelse 
af bleprodukter, hvilket vil føre til et mindsket produktforbrug.  
 
Tids- og handleplan: 
Indsatsen og implementering vil igangsættes ultimo 2021 med fuld effektuering i 2022. 
 
 
5. Effektivisering af kørsel i hjemmeplejen 
 
Kort resumé:  
BDO har på baggrund af analyser i andre kommuner en forventning om, at 
hjemmeplejen i Svendborg kan spare adskillige millioner på kørsel i hjemmeplejen, både 
via kørselsudgifter og effektivisering af besøgsplanlægning. 
 
Sagsfremstilling:  
BDO har tilbudt at lave en analyse af kørslen i hjemmeplejen – både i forhold til 
hjemmeplejebiler og til medarbejderes kørsel i egen bil. 
BDO har en forventning om, at Svendborg Kommunes hjemmepleje kan spare flere mio 
på kørsel i hjemmeplejen. 
Kørsel i hjemmeplejen foregår både på cykler, EL-cykler, egen bil og hjemmeplejebiler. 
Hjemmeplejen og akutteamet øst/vest har samlet set 65 biler. Årligt bruges der 3,25 
mio. kr. på hjemmepleje- og akutbiler. Udgifterne til kørsel i egen bil er årligt på 1,25 
mio. kr. og leje af EL-cykler er på i alt 0,5 mio. kr. årligt. 
 
Ældreområdets ledelse vurderer, at en ændring i kørselsmønster skal foretages i en 
respekt for at hjemmeplejen skal sikre et borgerperspektiv ift kontinuitet blandt 
medarbejdere der hjælper borgeren (Selvkoordinerende teams i hjemmeplejen) og at 
hjemmeplejen var igennem en større organisationsændring i foråret 2021. Der er i 
forhold til dette grænser for, hvor meget organisationen kan bære i forhold til 
organisationsændring, så kort tid efter. 
 
Politisk er der truffet en beslutning om, at Svendborg Kommune skal være klimavenlig og 
reduceret CO2-forbruget. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
+ = udgift, - = indtægt 
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Påvirkning af serviceniveau:  
En effektivisering af kørslen i hjemmeplejen vil kunne få den konsekvens, at der er mere 
fokus på effektivisering af planlagte opgaver, end på borgernes ønsker og behov for 
tidspunkter for besøg og kontinuitet ift, at det er de samme medarbejdere fra små teams 
der kommer der.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
CO2-Konsekvensvurdering:  
Optimering af kørselsplanlægningen fil forventeligt have positiv effekt på CO2 niveauet. 
 
Tids- og handleplan: 
Der er indkaldt til første møde med BDO d. 11.11.2021 med henblik på afklaring af data-
behov og en tids- og handleplan for processen.  
 
 
 
6. Sygeplejeklinikker 
 
Kort resumé: 
Der skal ske en optimering i brugen af sygeplejeklinikker i Svendborg Kommune. 
Målet er at sygepleje i Svendborg Kommune som udgangspunkt udføres i en 
sygeplejeklinik.  
 
Sagsfremstilling: 
Der er tidligere truffet beslutning om, at sygeplejeydelser som udgangspunkt ydes i 
sygeplejeklinikker. 
I relation til arbejdet med Strategi for sygeplejefaglig udvikling, er det blevet tydeligt, at 
det fulde potentiale for brugen af sygeplejeklinikker ikke er udnyttet. 
 
Med et målrettet fokus på, at sygeplejeopgaver skal løses i en klinik, samt udvidelse af 
åbningstider til aften, weekender og helligdage, vil flere borgere kunne benytte 
klinikkerne. Samtidig skal opgaverne i klinikkerne ses samlet særligt i aften, weekend og 
helligdage, således at opgaverne samles Øst / Vest og løses af 1 fælles sygeplejerske, så 
effektiviteten udnyttes. 
 
I overgangen mellem læge, sygehus og det kommunale tilbud, samt overgange internt i 
organisationen skal borgerens første møde med sygeplejersken forgå i en sygeplejeklinik. 
 
Der er 10 sygeplejeklinikker i Svendborg Kommune fordelt på 5 i Vest og 5 i Øst. Der er 
forskel på i hvilken grad klinikkerne anvendes i dag og flere af klinikkerne vil have brug 
for en opgradering ved øget anvendelse, hvilket vil medføre engangsudgifter, som vil 
kunne påvirke provenuet i 2022. 
 
I dag får størstedelen af borgere besøg af en sygeplejerske i deres eget hjem, når de 
starter med kommunal sygepleje og derefter vurderes, om de er egnede til at komme i 
en sygeplejeklinik. 
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Der vil fortsat være en individuel sygeplejefaglig vurdering i forhold til om borgeren skal 
besøges i eget hjem. 
 
Det forventes at 1/3 af besøgene i den kommunale sygepleje kan varetages i klinik. I 
forhold til de data, vi har fra sygeplejeanalysen fra 2020, er det svarende til ca. en 
fordobling af antal besøg fra 17% til ca. 33% 
 
Forventet effekt: 
Ved at optimere brugen af sygeplejeklinikkerne forventes en besparelse på 350.000 kr. 
pr. år pr. område. 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -700 -700 -700 -700
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -700 -700 -700 -700
 
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:  
 
Nogle borgere vil forventeligt opleve det som en serviceforringelse, idet de har en 
forventning om at få besøg af sygeplejersken i deres eget hjem, hvor de ikke selv skal 
transportere sig.  
 
Borgeren har udgiften til transport 
 
At komme i en sygeplejeklinik er også rehabilitering og det giver en øget frihed, idet 
borgerne selv at planlægge deres besøg i en klinik. 
Når en borger kommer i en sygeplejeklinik, så er der mulighed for flere forskellige 
undersøgelser, f.eks undersøgelser som kræver særligt udstyr. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Nej 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsen svarer til to 26 timer´s sygeplejerskestillinger i henholdsvis Hjemmepleje 
Øst og Vest. Personalereduktionen forventes at kunne håndteres ved naturlig afgang. 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -1,4 -1,4 -1,4 -1,4
Lønudgift i 1.000 kr. -700 -700 -700 -700

 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
 
Tids- og handleplan: 
Iværksættelse pr. 01.01.22 
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7. Rammebesparelse på plejecenterområdet 
 
Kort resumé: 
Der foreslås en rammebesparelse på 1,0 mio. kr. i Svendborg Kommunes 16 kommunale 
og 2 selvejende plejecentre, Strandlyst og Hesselager.  
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune råder sammenlagt over 584 pleje- og demensboliger, gæsteboliger 
og 277 ældreboliger. Heraf udgør de selvejende plejecentre, Strandlyst og Hesselager 60 
plejeboliger.  
 
En rammebesparelse på 1,0 mio. kr. svarer til mindre end 0,4% af plejecentrenes 
samlede løn- og driftsbudget til pleje og omsorg. Det vurderes, at besparelsen kan 
udmøntes ved bl.a. forbedrede arbejdsgange, optimering af processer og øget brug af 
velfærdsteknologi.   
 
Rammebesparelsen fordeles mellem plejecentrene i forhold til boligantal, svarende til ca. 
0,9 mio. kr. til de kommunale plejecentre og 0,1 mio. kr. til de to selvejende plejecentre.  
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2022 2023 2023 2024
Gevinster/besparelser -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Rammebesparelsen vurderes ikke at påvirke serviceniveauet, da det vil kunne realiseres 
ved hjælp af bl.a. forbedrede arbejdsgange og øget brug af velfærdsteknologi.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Der vurderes ingen effekt på andre områder.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Der er ingen direkte personalemæssige konsekvenser. Rammebesparelsen vil betyde, at 
opgaverne skal løses indenfor eksisterende normering. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Rammebesparelsen har ingen CO2-konsekvenser. 
 
Tids- og handleplan: 
Rammebesparelsen vil kunne udmøntes med helårseffekt fra 2022. 
 
 
8. Lukning af et dagcenter 
 
Kort resumé: 
Antallet af kommunale dagcentre reduceres fra de nuværende 8 til 7 dagcentre. Årlig 
besparelse på 1,4 mio. kr.  
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OBS: Hvis besparelsen vedr. cafémedarbejdere samtidig vælges, reduceres besparelsen 
til 1,275 mio. kr.  
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommune har i dag i kommunalt regi 7 dagcentre og ét demensdagcenter. 
Det foreslås at reducere ét af de 7 dagcentre.  
 
Der visiteres til dagcentrene i forhold til borgernes aktuelle behov og kommunens 
serviceniveau.   
 
Det antages at antallet af daglige gæster vil være uændret ved lukning af et dagcenter. 
De resterende dagcentre vil kunne honorere de nuværende dagcentergæster, hvad angår 
kvadratmeter og bemanding. 
 
Der er i dag ansat personale svarende til et lønbudget på 1.400.000 kr. 
 
Alle dagcentre er placeret i kommunale bygninger. Alternativ anvendelse af det lukkede 
dagcenter-lokale afklares senere. Lokalet antages fortsat at være i brug efter lukning af 
dagcenter-funktionerne. Der vil derfor ikke være nogen væsentlig besparelse på 
driftsudgifter til f.eks. vand, varme og el.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2023 2024
Gevinster/besparelser -750 -1.400 -1.400 -1.400
Implementeringsudgift
Løbende udgifter
I alt -750 -1.400 -1.400 -1.400
+ = udgift, - = indtægt 
 
OBS: Hvis besparelsen vedr. cafémedarbejdere samtidig vælges, reduceres den årlige 
besparelse til 1,275 mio. kr.  
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Visiteringsniveau: Da de nuværende dagcenter-gæster på det lukkede dagcenter 
fortsat vil kunne visiteres til et dagcenter, vil det ikke være nødvendigt at ændre i 
visiteringsniveauet som følge af besparelsesforslaget.  
 
Gæster på dét dagcenter, der vil blive lukket, vil i stedet blive visiteret til ét af de 
resterende dagcentre, hvilket for nogle borgere vil kunne betyde ændrede sociale bånd 
og netværker.  
 
Transport: Det er vanskeligt at konkludere entydigt, om der vil være øgede 
transportudgifter, da der er en række forhold, der vil øge transportudgifterne - mens 
andre reducerer udgifterne:  
 

 Hovedparten af gæsterne fra eget hjem transporteres allerede i dag til 
dagcentrene, hvorved forslaget vurderes ikke at øge transportudgifterne 
væsentligt for disse gæsters vedkommende.  
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 Når der reduceres med et dagcenter, vil det til gengæld betyde øget transporttid, 
og dermed øgede transportudgifter. Til gengæld vil transporten kunne 
effektiviseres ved at antallet af ”aflæsning” og ”pålæsning” reduceres. 
 

Det er på baggrund af ovenstående forhold vurderingen, at transportudgifterne vil være 
uændrede. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Vurderes ikke at påvirke andre områder.  
 
Såfremt der lukkes et dagcenter, vil det reducere besparelsen ved levering af cafemad 
fra Det Gode Madhus i dagcentrenes cafeer.   
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Lukning af et dagcenter vil have personalemæssige konsekvenser svarende til ca. 3,3 
fuldtidsstillinger. Personalereduktionen forventes at kunne håndteres ved naturlig afgang. 
 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -1,7 -3,3 -3,3 -3,3
Lønudgift i 1.000 kr. -750 -1.400 -1.400 -1.400
I alt -750 -1.400 -1.400 -1.400  
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Vurderes ikke at have nogle CO2-konsekvenser. 
 
Tids- og handleplan: 
Der vil være opsigelsesperiode samt evt. udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse, hvorfor 
besparelsen i 2022 vurderes at have halvårseffekt.  
 
 
9. Madservice – kølemad på alle plejecentre 
 
Kort resumé: 
Ophør af produktion af varm mad på de tre kommunale plejecentre, Ådalen, Gudbjerg og 
Ollerup samt reduktion af driftsbudgettet til køkkendriften på de to selvejende 
plejecentre Strandlyst og Hesselager. Samlet besparelse på 0,7 mio. kr. om året. 
 
Sagsfremstilling:  
Der produceres i dag varmt mad til egne borgere på de kommunale plejecentre Ådalen, 
Gudbjerg og Ollerup og de to selvejende plejecentre, Strandlyst og Hesselager. Der 
foreslås, at produktionen af varm mad i de tre kommunale plejecentre ophører, og 
produktionen overgår til Det Gode Madhus (DGM).  
 
Herefter står Det Gode Madhus for al produktion af ”varmt” mad til de kommunale 
plejecentre. Maden udbringes som kølemad. Der vil fortsat blive bagt kager, brød, lune 
retter og lignende på de kommunale plejecentre af plejepersonalet i bofællesskaberne.  
 
For de to selvejende plejecentre foreslås en reduktion i det kommunale driftstilskud 
svarende til den forholdsmæssig andel af den kommunale besparelse ved ophør af 
produktion af varm mad på de kommunale plejecentre. Det er op til bestyrelserne i 
Strandlyst og Hesselager plejecenter at beslutte hvorvidt de fastholder produktionen af 
varm mad. 
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En øget produktion af kølemad i Det Gode Madhus vil styrke Det Gode Madhus´s 
rentabilitet og reducere sårbarheden rent personale- og kapacitetsmæssigt. Når 
produktionen af varm mad samles ét sted, øges effektiviteten, og det bliver lettere at 
tilpasse kapaciteten ved ændringer i efterspørgslen. Det vil være med til at holde 
borgerens pris for kølemad nede.  
 
Desuden vil borgeren opleve øget variationen i antal retter samt muligheden for at 
tilbyde specialmad.  
Der vil i lighed med øvrige plejecentre ikke være kost/køkkenfagligt personale ansat på 
selve plejecentrene, men mulighed for sparring i Det Gode Madhus. 
 
Besparelsen består primært af en lønmæssig besparelse og en mindre besparelse på 
driften. Det skyldes dels, at de kommunale køkkener fortsat skal anvendes til den øvrige 
madproduktion, bl.a. morgen- og aftensmad på plejecentrene. Dertil kommer, at der skal 
tilføres budget til primær løn/kørsel og råvarer i DGM.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2023 2024
Gevinster/besparelser -350 -700 -700 -700
Implementeringsudgift
Løbende udgifter
I alt -350 -700 -700 -700
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Det vil ikke længere blive produceret varmholdt mad på de tre kommunale plejecentre. 
Det er op til bestyrelserne på Strandlyst og Hesselager plejecenter at besluttet hvorvidt 
de fastholder produktionen af varm mad.  
 
Der vil blive øget mulighed for at tilbyde borgerne på plejecentrene specialmad. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Det Gode Madhus vil få en større produktion og dermed stordriftsfordele, der vil kunne 
være med til at holde borgernes betaling for levering af mad nede. 
 
Budgetterne til de varmholdte kommunale køkkeners forbrugsafgifter (vand, varme og 
el) samt vedligehold ligger under CETS. Da køkkenerne fortsat skal anvendes til bl.a. 
tilberedning af morgenmad og aftensmad ligesom der må forventes en lille stigning i 
forbrugsafgifter i DGM, vil der ikke være nogen nævneværdig besparelse på 
forbrugsafgifterne.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsen vil primært være i form af lønkroner i køkkenerne. Personalereduktion 
forventes at kunne ske ved naturlig afgang. 
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2022 2023 2024 2025
Årsværk -0,9 -1,7 -1,7 -1,7
Lønudgift i 1.000 kr. -350 -700 -700 -700

I alt -350 -700 -700 -700  
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Produktionen af varm mad flyttes fra plejecentre til DGM, hvilket ikke i sig selv har nogle 
CO2-konsekvenser. Maden skal dog fremover transporteres fra DGM ud til plejecentrene, 
hvilket vil have negative CO2-konsekvenser.  
 
Tids- og handleplan: 
Der vil være en opsigelsesperiode samt udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse i 2022, 
hvorfor besparelsen vurderes at have halvårseffekt.   
 
 
10. Rehabilitering 
 
Kort resumé: 
Ved øget fokus på hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen forventes ”Fritvalgspuljens” 
udgifter at kunne reduceres med kr. 1.000.000. årligt 
 
Sagsfremstilling:  
Hjemmeplejen i Svendborg Kommune har en sektion, der udelukkende beskæftiger sig 
med hverdagsrehabilitering. Her bliver alle borgere, der henvender sig om hjælp til 
praktisk bistand eller personlig pleje efter serviceloven § 83 A, tilbudt et 
rehabiliteringsforløb med henblik på vurdering og evaluering af borgerens muligheder for 
aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Forløbene tilrettelægges med henblik på bedre 
trivsel og øget livskvalitet for borgerne gennem øget selvhjulpenhed.  
 
Også blandt de borgere, der i dag modtager praktisk bistand eller personlig pleje, vil et 
øget fokus kunne tilgå visitationens revisiteringer så eksisterende borgere kan profitere 
af hverdagsrehabiliteringsforløb.  
 
Fokus på følgende indsatsområder skal sikre besparelsen 

 ”tilberedning og anretning af mad”  
 mobilitet”, hvor det forventes, at flere borgere med den rette 

hverdagsrehabiliteringsindsats og mesteringen af hjælpemidler vil kunne komme 
til at varetage daglige dagens gøremål mere selv. 

 
Der er i dag ca. 300 borgere, der modtager hjælp til indsatsen ”tilberedning og anretning 
af mad” med 2,5 time pr. uge i gennemsnit, og ca. 125 borgere, der modtager hjælp til 
indsatsen ”mobilitet” med ca. 4,5 time pr. uge i gennemsnit. 
 
Det forudsættes at 50 borgere reduceres med gennemsnit en time om ugen 
 
50 borgere x ca. 20.000 kr. pr. borger (fritvalgspris 400 kr./time x 1 time/uge x 52 uger)  
 
Forventet effekt: 
Besparelse på kr. 1.000.000 
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1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
 
Påvirkning af andre områder:  
Et større flow på rehabiliteringsforløb i Hverdagsrehabiliteringen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Reduktion af medarbejdere på fritvalgsområdet indgår i den løbende op- og nedjustering 
af personale som følge af ændringer i visitationer. 
 
 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -2,6 -2,6 -2,6 -2,6
Lønudgift i 1.000 kr. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

I alt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000  
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
 
Ikke relevant. 
 
Tids- og handleplan: 
 
Forventelig primo 2022   
 
 
11. Cafemad tilberedes fremover primært af Det Gode Madhus: 
 
Kort resumé: 
Tilberedning af cafemad i form af kager, brød, lune retter mv. ophører i de 8 kommunale 
dagcentrene samt det selvejende dagcenter, Sygekassens Hjem. I stedet købes cafemad 
primært hos Det Gode Madhus. En forventet besparelse på netto 0,4 mio. kr.  
 
OBS: Hvis besparelsen vedr. lukning af dagcenter vælges, reduceres besparelsen ved 
salg af cafemad til 0,275 mio. kr.  
 
Sagsfremstilling:  
De kommunale dagcentrene har i dag hver ansat en café-medarbejdere på gennemsnitlig 
36 timer/ugen til at tilberede cafemad i form af små lune retter, bage kager, brød, 
madpakker til dagcenterture og lignende. Cafemaden sælges i dagcentrenes cafeer. 
Derudover bestiller og modtager de køle mad fra Det Gode Mad, som de anretter og 
sælger i cafeerne.  
 
Der foreslås at al cafemad fremover primært købes hos Det Gode Madhus og 
cafémedarbejderne alene skal bestille, anrette og afrydde maden fra Det Gode Madhus, 
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samt rengøre svarende til 25 timer/ugen pr. dagcenter. For det selvejende dagcenter, 
Sygekassens Hjem foreslås en reduktion i det kommunale driftstilskud svarende til den 
forholdsmæssig andel af den kommunale besparelse. Det muliggør en samlet løn-
besparelse på ca. 1,1 mio. kr. Til gengæld skal der tilføres budget til Det Gode Madhus til 
primært løn og råvarer svarende til 0,7 mio. kr. Der er således en netto besparelse på 
0,4 mio. kr.  
 
En øget produktion af (cafe)mad i Det Gode Madhus vil styrke dets rentabilitet og 
reducere sårbarheden rent personale- og kapacitetsmæssigt. Når produktionen af mad 
samles ét sted, øges effektiviteten, og det bliver lettere at tilpasse kapaciteten ved 
ændringer i efterspørgslen. 
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2022 2023 2023 2024
Gevinster/besparelser -550 -1.100 -1.100 -1.100
Budget til løn/råvarer til DGM 350 700 700 700
I alt -200 -400 -400 -400
+ = udgift, - = indtægt 
 
OBS: Hvis besparelsen vedr. lukning af dagcenter samtidig vælges, reduceres 
besparelsen ved salg af cafemad til 0,275 mio. kr.  
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Borgerne vil fortsat kunne købe cafemad i cafeerne, dog tilberedes cafemaden ikke 
længere i selve dagcentrene, men leveres primært fra Det Gode Madhus. Det er op til 
bestyrelsen i Sygekassens Hjem at beslutte hvorvidt de ønsker cafemaden leveret af Det 
Gode Madhus.  
 
Påvirkning af andre områder:  
Vil øge rentabiliteten i Det Gode Madhus.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Reduktionen i timetallet til cafémedarbejdere svarer omregnet til 2,7 fuldtidsstillinger. 
Reelt vil det betyde en reduktion i cafémedarbejdernes gennemsnitlige timetal til 25 
timer/ugen pr. medarbejder.  
 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -1,4 -2,7 -2,7 -2,7
Lønudgift i 1.000 kr. -550 -1.100 -1.100 -1.100

I alt -550 -1.100 -1.100 -1.100  
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Besparelsen vurderes ikke at have nogle nævneværdige CO2-konsekvenser, da 
tilberedningen af cafemaden blot flyttes fra dagcentrene til Det Gode Madhus. Ligeledes 
vil det være mærkbare miljømæssige forbundet med leveringen, da DGM i dag 
transporterer kølemad til cafeerne. Fremover skal de blot også medbringe cafemad.  
 
Der kan være en miljømæssig stordriftsfordel i tilberedningen i Det Gode Madhus.  
 
Tids- og handleplan: 
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Der vil være en opsigelsesperiode samt evt. udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse i 
2022, hvorfor besparelsen vurderes at have halvårseffekt.   
 
12. Engangsbesparelse 
 
Kort resumé: 
Forslagene 1, 2, 8, 9 og 11 har først fuldt gennemslag i 2023, hvorfor der for 2022 
foreslås en rammebesparelse på 1,7 mio. kr. 
 
Sagsfremstilling:  
Ældreområdet foreslår, at denne engangsbesparelse findes inden for den samlede ramme 
i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022. 
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2022 2023 2023 2024
Gevinster/besparelser -1.700 0 0 0
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -1.700 0 0 0
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen. 
 
Tids- og handleplan: 
Forslag implementeres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022. 
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Socialområdet:   
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
13. Madservice botil. -670 -800 -800 -800
14. Madpriser -75 -75 -75 -75
15. Udsattesygeplejer. -210 -275 -275 -275
16. Kørselseffektivis. -200 -320 -320 -320
17. Reduktion Impuls -35 -70 -70 -70
18. Merudgifter -450 -450 -450 -450
19. Fritidstilbud -100 -100 -100 -100
20. Fællesarealer -225 -300 -300 -300
21. Fælles psykolog -205 -410 -410 -410
22. Takster Botilbud -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
23. Styrk. af indsats. -750 -1.000 -1.000 -1.000
24. Tomgang -300 -300 -300 -300
25. Eksterne forh. -300 -300 -300 -300
26. Rammebesparelse -600 -600 -600 -600
27. Engangsbesparel. -880 0 0 0
I alt -6.200 -6.200 -6.200 -6.200  
+ = udgift, - = indtægt 
 
13. Madservice botilbud 
 
Kort resumé: 
Prisen for madservice, dvs. betaling for kost for beboere på botilbud hæves til det 
lovgivningsmæssige fastsatte. Det betyder, at prisen hæves fra 3.117 kr. i 2021 til 3.880 
kr. i 2022. Det svarer til en prisstigning på ca. 25 kr. pr. dag. 
 
Det vil give forøget indtægt på ca. 800.000 kr. over tid i kraft af stigende andel af 
Svendborg-borgere i egne tilbud. 
 
I 2022 forventes besparelsen at kunne effektueres fra 1. marts. 
 
Sagsfremstilling: 
Svendborg Kommune har i dag ca. 130 borgere med omfattende funktionsnedsættelse 
og heraf omfattende behov for støtte og hjælp boende på et af kommunens 
døgndækkede botilbud (Sydbo, Vestereng, Ryttervej og Skovsbovej 111), hvoraf godt 
halvdelen er borgere fra andre kommuner end Svendborg.  
 
På botilbuddene er der selvstændige køkkener og personale, der er tilbereder alle 
måltider. 
 
Botilbuddene er efter Servicelovens § 107 (midlertidige botilbud), § 108 
(længerevarende botilbud) og Servicelovens § 85/Lov om almene boliger § 105.  
 
Som en del af deres tilbud er stort set alle borgerne visiteret til madservice jf. 
Servicelovens § 83 stk. 1., nr. 3.  
 
Kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling hos borgerne til dækning af de 
personaleomkostninger, der er forbundet med madproduktion (forarbejdningstillæg). 
Den maksimale egenbetaling er lovgivningsmæssigt fastsat. Den mulighed tiltrådte 
Social- og Sundhedsudvalget i 2019. 
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For beboere på kommunens øvrige botilbud, støttecentrene, er beboerne ikke visiteret på 
samme vilkår. Forsorgscenter Sydfyn er også et døgndækket tilbud, men efter 
Servicelovens § 110, og beboerne er ikke visiteret til madordning, og derfor er 
forsorgscentret ikke omfattet af ordningen. 
 
Med beslutningen i 2019 kom kostpriserne på niveau med Ældreområdets borgeres 
betaling for mad fra Det Gode Madhus.  
 
Ved at hæve kostprisen tilnærmes vilkårene mellem borgere med tilbud fra 
Ældreområdet og Socialområdet, idet madservice på Ældreområdet ikke omfatter alle 
morgenmad, mellemmåltider, frugt, kage, drikkevarer mv. Det betales som del af 
servicepakken udover betalingen til Det Gode Madhus. 
 
Det formodes, at effekten kan være stigende over årene i takt med, at andelen af 
borgere fra Svendborg Kommune stiger. 
 
I forbindelse med fremsættelse af forslaget vil Socialafdelingen vurdere, hvorvidt 
botilbuddet i Søndergades beboersammensætning nærmer sig et sammenligneligt 
funktionsniveau med borgere i de ovennævnte tilbud og afdække muligheden for at 
styrke køkkenfunktionen, såfremt beboerne er omfattet af samme visitationsmulighed 
som beskrevet, der dermed giver anledning til at opkræve forarbejdningstillæg. Evt. 
værdi er ikke indregnet. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -670 -800 -800 -800
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -670 -800 -800 -800
 
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Øgning af brugerbetalingen vil ikke direkte påvirke serviceniveauet, men har afledte 
konsekvenser for beboernes rådighedsbeløb. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen. 
 
Tids- og handleplan: 
Borgerne kan varsles om prisstigningen primo januar 2022, hvorfor besparelsen kan 
effektueres pr. 1. marts 2022.  
 
14. Madpriser 
 
Kort resumé: 
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Det foreslås at harmonisere måltidspriserne på Grønnemoseværkstederne, 
Forsorgscenter Sydfyn og Impuls.  
 
Det vil give en indtægt på 75.000 kr. Forslaget kan effektueres primo 2022. 
 
Sagsfremstilling: 
Både Grønnemoseværkstederne, Forsorgscenter Sydfyn og Impuls har i dag 
café/kantine, hvor brugerne kan købe måltider. Priserne har hidtil været reguleret lokalt 
og har ikke været afstemt efter en fælles linje.  
 
Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at opkræve forarbejdningstillæg på de nævnte 
steder, da størstedelen af produktionen sker ved høj grad af brugerdeltagelse på 
Grønnemoseværkstederne og Impuls, mens Forsorgscenter Sydfyn er et tilbud efter 
Servicelovens § 110 jf. reduktionsforslag 1. 
 
Nuværende priser: 
 
 Frokost 

lille 
portion  

Frokost  
portion 

Aftensmad 

Grønnemoseværkstederne 18 25 - 
Impuls 20 - 30 
Forsorgscenter Sydfyn  28 28 
 
Forslag til nye priser: 
 
 Frokost 

lille 
portion  

Frokost  
portion 

Aftensmad 

Grønnemoseværkstederne 25 30  
Impuls 25 - 30 
Forsorgscenter Sydfyn  30 30 
 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -75 -75 -75 -75
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -75 -75 -75 -75
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Forslaget vil betyde en merudgift for den enkelte borger og dermed reduceret 
rådighedsbeløb. Der kan være en risiko for, at et antal borgere på tilbuddene derfor vil 
stoppe med at købe måltider.     
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen.  
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CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen. 
 
Tids- og handleplan: 
Gennemførelse af forslaget vil kunne implementeres primo 2022. 
 
 
 
15. Udsattesygeplejerske 
 
Kort resumé: 
Funktionens omfang tilbageføres til niveau før budgetudvidelsen i 2020. 
 
Det vil medføre en besparelse på 275.000 kr. Forslaget kan effektueres fra 1. april 2022. 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev funktionen som udsattesygeplejerske 
opnormeret fra 1 til 1 ½ stilling. Opnormeringen medførte bedre dækning hele året, idet 
ferie mv. ikke betød pause af funktionen. Samtidig blev der bedre vilkår for at funktionen 
kunne udbredes til hele kommunen igennem et opsøgende samarbejde med bl.a. 
hjemmeplejen. 
 
Funktionen er ikke en skal-funktion jf. Serviceloven og er således en lokal prioritering. 
 
Udsattesygeplejerskefunktionen har over året kontakt med mere end 100 socialt udsatte 
borgere i Svendborg, som bliver hjulpet med en række sundhedsproblemer. Det er 
eksempelvis umiddelbar sundhedsfaglig vurdering af forskellige tilstande og 
sundhedsproblemer, sundhedsfaglig ledsagelse til egen læge og hospitalsundersøgelser, 
mindre generelle sundhedscheck, distribution af rene sprøjtesæt til personer med iv-
misbrug samt sundhedsfaglig rådgivning af bostøtte-medarbejdere med kontakt til 
borgere i eget hjem. 
 
Som følge af opnormeringen i forbindelse med Budget 2020 er det bl.a. blevet muligt at 
styrke funktionens tilstedeværelse udenfor Svendborg By. Dog har dette i nogen grad 
været hæmmet af coronasituationen, hvor det har været udfordrende at få opbygget 
samarbejdsflader i lokalmiljøet. Desuden har opnormeringen bevirket, at sårbarheden i 
funktionen ved ferie og sygdom har været mindsket. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -210 -275 -275 -275
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -210 -275 -275 -275
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Serviceniveauet vil blive forringet på flere måder. Funktionen vil ikke være tilgængelig i 
samme omfang og have sværere ved at nå geografisk bredt ud. I ferieperioder vil 
funktionen ikke være tilgængelig for borgere.  
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Påvirkning af andre områder:  
Reduktionen kan medføre, at opgaver ift. en gruppe borgere vil skulle håndteres af andre 
sundhedsfunktioner – både kommunale og regionale.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Det tilførte halve årsværk vil blive bragt til ophør. Det forventes at kunne fastholde 
personale ved at tilbyde opgaver svarende til timetallet på andet sygeplejefagligt område 
enten i Socialafdelingen eller andre afdelinger. 
 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -0,4 -0,5 -0,5 -0,5
Lønudgift i 1.000 kr. -210 -275 -275 -275

I alt -210 -275 -275 -275  
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen. 
 
Tids- og handleplan: 
Gennemførelse kan ske med virkning fra 1. april 2022 efter gennemført varsling. 
 
 
 
16. Kørselseffektivisering 
 
Kort resumé: 
BDO har på baggrund af analyser i andre kommuner en forventning om, at 
hjemmeplejen i Svendborg kan spare adskillige millioner på kørsel i hjemmeplejen, både 
via kørselsudgifter og effektivisering af besøgsplanlægning. Det forventes at kunne opnå 
effekt i Socialafdelingen. 
 
Der forventes en besparelse på 320.000 kr. 
 
Sagsfremstilling: 
BDO har tilbudt at lave en analyse af kørslen i Socialafdelingen – både i forhold til biler 
på kommunens tilbud og til medarbejderes kørsel i egen bil. BDO har en forventning om, 
at Svendborg Kommune kan spare kørslen. 
 
Kørsel i Socialafdelingen foregår både på cykler, elcykler, egen bil og biler tilknyttet 
Socialafdelingens tilbud. 
 
Socialafdelingen har samlet set udgifter til køretøjer og kørselsgodtgørelse på knap 
800.000 kr.  
 
Det vurderede potentiale ved analysen beror på forholdsberegning sammenlignet med 
Ældreområdet. Her er de samlede udgifter ca. 5 mio. kr., og der er vurderet et potentiale 
på 2 mio. kr. svarende til 40 % af de aktuelle udgifter. Samme forholdstal er anvendt i 
vurderingen af Socialafdelingens potentiale.  
 
Socialafdelingens ledelse vurderer, at en ændring i kørselsmønster skal foretages i 
respekt for behovene på den enkelte tilbud og i funktioner med højt kørselsniveau.  
 
Politisk er der truffet en beslutning om, at Svendborg Kommune skal være klimavenlig og 
reduceret CO2-forbruget. 

Side 23



Budget 2022-25               Reduktionsforslag	drift			
 

Acadre sagsnr. 20 - 23147 

 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -200 -320 -320 -320
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -200 -320 -320 -320
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
En effektivisering af kørslen vil kunne få den konsekvens, at der er mere fokus på 
effektivisering af planlagte opgaver, end på borgernes ønsker og behov. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Optimering af kørselsplanlægningen fil forventeligt have positiv effekt på CO2 niveauet. 
 
Tids- og handleplan: 
Ældreområdet afholder møde med BDO om tilsvarende i november 2021 med henblik på 
afklaring af databehov. Socialafdelingens proces forventes at starte umiddelbart efter 
processen i Ældreområdet er afsluttet.  
 
 
17. Reduktion i åbningstid Mødestedet på Impuls 
 
Kort resumé: 
Det foreslås, at Mødestedet på Impuls reducerer den ugentlige åbningstid således, at der 
efter forslagets gennemførsel ikke vil være åbent i Mødestedet om søndagen.  
 
Det vil medføre en besparelse på 75.000 kr. I 2022 forventes besparelsen at kunne 
effektueres fra 1. juli 2022. 
 
Sagsfremstilling: 
Tilbuddet Impuls, der både er visiteret tilbud, samt uvisiteret kursuscenter og mødested 
indenfor socialpsykiatrien, drives efter Servicelovens § 104 – aktivitets- og 
samværstilbud.  
 
Impuls består af 3 dele i samme ramme:  
 

1. Impuls tilbyder visiterede forløb for borgere, som Myndighed i Socialafdelingen 
visiterer til. 

2. Der tilbydes en rækker kurser og aktiviteter, som borgerne kan tilmelde sig uden 
visitation 

3. Impuls driver Mødestedet, der er et uvisiteret værested, der har åbent 4 gange 
om ugen, heraf søndagsåbent. 
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Dette forslag omhandler det uvisiterede værested Mødestedets åbningstider. Mødestedet 
er i dag åbent med personale på følgende tidspunkter, hvor der er 2 medarbejdere på 
arbejde i tilbuddet: 
 

 Mandag kl. 15-20 
 Onsdag kl. 15-20 
 Torsdag kl. 15-20  
 Søndag kl. 10-16 

 
Det foreslås at reducere åbningstiden i Mødestedet på Impuls således, at der ikke holdes 
åbent om søndagen. Åbningstiden vil efter reduktionen fremover være mandag, onsdag 
og torsdag – alle dage kl. 15-20.    
 
Borgere der anvender Mødestedet kan fortsat i fuldt omfang bruge Impuls forskellige 
uvisiterede kursustilbud i løbet af ugen. Der vil derfor også efter en reduktion af 
Mødestedets åbningstid være gode aktivitetsmuligheder i det uvisiterede tilbud på Impuls 
– både i form af de forskellige kurser og i Mødestedet 3 eftermiddage/aftener pr. uge. 
 
I efteråret 2021 har der gennemsnitligt været 9 borgere pr. søndag i Mødestedet. I alt er 
Mødestedets søndagstilbud blevet anvendt af 27 forskellige borgere i perioden. Ca. 1/3 af 
brugerne er borgere, der besøger tilbuddet hver anden gang eller lidt oftere. Ingen har 
været der hver søndag. 
 
Øvrige sammenlignelige værestedstilbud på udsatte- og handicapområdet er kendetegnet 
ved, at de ikke har åbent i weekenden. 
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -35 -70 -70 -70
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -35 -70 -70 -70
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Der vil ikke længere være åbent om søndagen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ikke kendte påvirkninger. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsen gennemføres ved at reducere i medarbejdertimetal i tilbuddet.  
 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -0,1 -0,2 -0,2 -0,2
Lønudgift i 1.000 kr. -35 -70 -70 -70

I alt -35 -70 -70 -70  
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ikke kendte påvirkninger. 
 
Tids- og handleplan: 
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Gennemførelse kan ske med virkning medio 2022. 
 
 
 
18. Merudgifter 
 
Kort resumé: 
Det foreslås at reducere budgettet til bevilling af merudgifter (Servicelovens § 100) til 
voksne borgere.  
 
Forslaget medfører en besparelse på 450.000 kr. med virkning fra primo 2022. 
 
Sagsfremstilling:  
Der blev i forbindelse med budgetforlig 2019 besluttet at gennemføre en besparelse på 
0,9 mio. kr. igennem et projekt på tværs af Familieafdelingen og Socialafdelingen med 
henblik på harmonisering af serviceniveauet til dækning af nødvendige merudgifter, jf. 
SEL. § 41 og SEL. § 100. Projektet har dels haft et fagligt sigte i forhold til at sikre lette 
og smidige overgange mellem børneområdet og voksenområdet, og dels haft et 
økonomisk sigte i forhold til at reducere de samlede udgifter.  
 
Socialafdelingen har de seneste år reduceret udgifterne til dækning af nødvendige 
merudgifter ved et projektforløb i egen afdeling, hvor der har været tilknyttet en ekstern 
konsulent som faglig sparringspartner.   
 
De nævnte tiltag giver mulighed for at reducere budgettet til 2 mio. kr. svarende til 
regnskab 2020 og forventet regnskab 2021.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Gevinster/besparelser -450 -450 -450 -450
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -450 -450 -450 -450
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
Tids- og handleplan: 
Kan gennemføres primo 2022. 
 
 
19. Fritidstilbud 
 
Kort resumé: 
Bringe fritidstilbud til borgere med handicap til ophør.  
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Forslaget medfører en besparelse på 100.000 kr. med virkning fra 1. marts 2022. Selve 
budgettet er på 150.000 kr., men da andelen af Svendborg-borgere er knap 73 % af 
Grønnemoseværkstedets brugere, opnås nævnte Svendborg-effekt.  
 
Sagsfremstilling: 
Handicapområdet tilbyder to fritidstilbud til borgere på området – henholdsvis klubtilbud 
forankret På Hjørnet og øvrige fritidstilbud. Fritidstilbuddene er alle økonomisk forankret 
på Grønnemoseværkstedernes budget. 
 
Klubtilbud På Hjørnet 
Klubtilbuddet på det uvisiterede værested På Hjørnet består i, at der størstedelen af året 
afholdes to ugentlige arrangementer i tidsrummet kl. 17 til 20.30 i forlængelse af På 
Hjørnets ordinære åbningstid med fokus på fællesspisning, socialt samvær og oplæg om 
forskellige temaer. 
 
Klubtilbuddet benyttes af en bred gruppe af borgere og omfatter bl.a. borgere tilknyttet 
På Hjørnet, elever fra CSV, borgere der får § 85-støtte i egen bolig og beboere fra 
botilbud og støttecentre. Deltagerantallet udgør op til 35 borgere pr. gang. I alt afvikles 
ca. 80 klubaftener pr. år.  
 
Konsekvenserne ved ophør af klubtilbud er, at de borgere, der har benyttet 
tilbuddet, skal finde tilbud og arrangementer andre steder. En del borgere benytter 
allerede tilbud i andet regi. Såfremt dette ikke er muligt vil borgerne ikke have et 
klubtilbud, hvis forslaget gennemføres. 
 
Ophør af klubtilbud vil medføre reduktion i medarbejdertimer og en besparelse på kr. 
50.000 fra 2022. 
 
Ophør af øvrige fritidstilbud 
Øvrige fritidstilbud på handicapområdet består i en række arrangementer, som borgere 
tilknyttet Socialafdelingen kan tilmelde sig. Det vedrører primært borgere med § 85-
støtte i egen bolig og beboere på støttecentre og i botilbud. 
 
Arrangementerne kræver en del planlægning og planlægges for et år ad gangen, hvor 
det kommende år planlægges i 2. halvdel af forudgående år, og udbydes igennem 
”Fritidskataloget”. Kataloget har forskelligt indhold, fx deltagelse på Sølundfestivalen, 
diskotek, sangarrangementer, caféarrangementer, wellness, fodboldtur, fisketure, 
mountainbiketure, julefrokost, banko mv. Arrangementerne er ikke blevet afholdt i en del 
af 2020 og hele 2021 pga. Covid-19. 
 
Fritidstilbuddene når en bred gruppe af borgere. De bidrager til et aktivt fritidsliv og i 
bedste fald som trædesten til civilsamfundets fritids- og kulturtilbud. For nogle borgere er 
fritidstilbuddene desuden en træningsbane for at indgå i fællesskaber og danne netværk, 
fx udenfor deres botilbud eller støttecenter. 
 
Konsekvenserne ved ophør af fritidsaktiviteterne er, at de borgere, der har benyttet 
tilbuddet, skal finde tilbud og arrangementer i andet regi. Såfremt dette ikke er muligt, 
vil borgerne ikke have et fritidstilbud.  
 
Ophør af øvrige fritidstilbud vil medføre en besparelse på 50.000 kr. fra 2022 i form af 
reduktion i medarbejdertimer. 
 
Forventet effekt: 
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1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -75 -100 -100 -100
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -75 -100 -100 -100
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Forslaget medfører et yderst begrænset udbud af fritidsrelaterede aktiviteter i Svendborg 
Kommune. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsen gennemføres ved at reducere i medarbejdertimetal i tilbuddet.  
 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -0,2 -0,3 -0,3 -0,3
Lønudgift i 1.000 kr. -75 -100 -100 -100

I alt -75 -100 -100 -100  
 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen. 
 
Tids- og handleplan: 
Gennemførelse kan ske med virkning medio 2022. 
 
 
 
20. Rengøring af fællesarealer i botilbud opført efter Lov om almene boliger 
 
Kort resumé: 
Det forventes, at modellen for forslaget om ”Fællesarealer” på Ældreområdet helt eller 
delvist vil kunne overføres til Socialafdelingen. Forslaget indebærer, at rengøring af 
fællesarealer er en driftsudgift, der kan pålægges på beboernes husleje. 
 
Baggrunden er en afgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet. 
 
Forslaget vil medføre en skønnet besparelse på 300.000 kr. og vil kunne implementeres 
fra 1. april 2022.  
 
Der vil sideløbende blevet set på et alternativ til forslaget igennem mulige 
driftsoptimeringer.  
 
Sagsfremstilling: 
Der er kommet en afgørelse fra Sundheds- og ældreministeriet, der fastslår, at rengøring 
på fællesarealer er en driftsudgift, der kan pålægges beboernes husleje. Den øgede 
udgift ift. husleje for den enkelte beboer vil være omfattet af det beløb borgeren kan 
søge boligstøtte til. 
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I dag udføres rengøringen på de kommunale botilbud og støttecentre overvejende af det 
kommunale personale. Der foreslås, at udgiften til rengøring af fællesarealer på i stedet 
lægges på beboernes husleje. Det vil betyde en reduktion i de kommunale 
personaletimer lig de timer, der lægges på beboernes huslejeudgift til rengøring af 
fællesarealer.  
 
Den øgede huslejeudgift for den enkelte beboer vil være omfattet af dét beløb, som 
borgeren kan søge boligstøtte til.  
Det er vanskeligt at sige præcist, hvad huslejeudgiften stiger med, da udgiften afhænger 
af størrelsen på fællesarealerne i det pågældende tilbud, og fællesarealerne varerier 
tilbuddene imellem. Fællesarealer omfatter de arealer, hvor beboerne kan foretage sig 
aktiviteter i fællesskab, der normalt foregår i boligen, f.eks. fælles opholdsarealer, fælles 
spisekøkken. Desuden omfatter fællesarealer også adgangsarealer som f.eks. trapperum 
og elevatorrum, der giver adgang til de enkelte boliger. Da gangarealer ligeledes støder 
til servicearealerne (vedrører omsorgs- og servicefunktioner), der ikke er en del af 
beboernes areal, skal gangarealerne fordeles mellem beboerne og servicearealet.  
 
Ifølge bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger skal beboerne varsles i forhold til 
huslejestigningen med 3 måneders varsel.  
 
Ansvaret for rengøring af fællesarealer på de kommunale plejecentre vil fremover ligge 
hos boligforeningerne på vegne af beboerne. Det vil være en vurdering i de enkelte 
boligforeninger, hvorvidt de er omfatte af de udbudsretslige forpligtelser i forhold til at 
løfte rengøringsopgaven.   
 
Det kan gennemføres på botilbud opført efter Lov om almene boliger, dvs. Ryttervej, 
Vestereng, Søndergade og støttecentre, hvori betaling af rengøring af fællesområder 
indgår.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -225 -300 -300 -300
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -225 -300 -300 -300
 
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Der vil skulle reduceres i de kommunale personaletimer lig timer til rengøring af 
fællesarealerne. Det påvirker imidlertid ikke serviceniveauet, da fællesarealerne fortsat 
vil blive rengjorte som i dag.  
 
Påvirkning af andre områder:  
En reduktion i de kommunale personaletimer kan være en udfordring i forhold til en 
optimal udnyttelse af personaletimerne. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Besparelsen medfører reduktion i personaletimer omregnet til 1 fuldtidsstilling fordelt på 
alle omfattede tilbud, der forventes at kunne håndteres ved naturlig afgang. 
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2022 2023 2024 2025
Årsværk -0,8 -1,0 -1,0 -1,0
Lønudgift i 1.000 kr. -225 -300 -300 -300

I alt -225 -300 -300 -300  
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen. 
 
Tids- og handleplan: 
Besparelsen kan gennemføres med 3 måneders varsel.  
 
 
 
21. Fælles psykolog 
 
Kort resumé: 
Der foreslås gennemført en reduktion af psykologfunktionerne på 
stofmisbrugsbehandlingstilbuddene i henholdsvis Behandlingscenter Svendborg og 
Rusmiddelrådgivningen for Unge til en samlet funktion med 37 t. i alt.  
 
Forslaget medfører en besparelse på 410.000 kr. Forslaget vil kunne gennemføres jf. 
gældende varsel. 
 
Sagsfremstilling: 
Svendborg Kommune har 2 tilbud om ambulant behandling til borgere med et 
stofmisbrug. Det er Rusmiddelrådgivningen for Unge, der tilbyder behandling til unge op 
til 25 år og Behandlingscenter Svendborg, der tilbyder behandling til borgere over 25 år. 
De to Behandlingstilbud er beliggende på 2 forskellige matrikler. 
 
Aktuelt er der 2 psykologer med henholdsvis 37 t. i Rusmiddelrådgivningen for Unge og 
med 32 t. i Behandlingscenter Svendborg.  
 
De 2 psykologer har samtaler med borgerne og indgår på forskellig vis i den faglige 
kvalificering af stofmisbrugsbehandlingen. I Rusmiddelrådgivningen for Unge har 
psykologen tillige et antal egentlige stofmisbrugsbehandlingsforløb med unge. 
 
Reduktionen til 1 37 timers psykologfunktion vil medføre, at der reduceres med 32 t. 
samlet set i de 2 tilbud. Efter reduktionen vil psykologen skulle indgå i behandlingen med 
borgersamtaler, test, sparring med behandler mv. i begge afdelinger. Fordelingen mellem 
de 2 afdelinger vil være med 20 timer i Behandlingscenter Svendborg og 17 t. i 
Rusmiddelrådgivningen for Unge.  
Funktionen i afdelingerne tilpasses opgavemæssigt det reducerede timetal.     
 
Forventet effekt: 
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1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -205 -410 -410 -410
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -205 -410 -410 -410
 
+ = udgift, - = indtægt 
 
Da Svendborg Kommune sælger stofmisbrugsbehandling til bl.a. Langeland og Ærø 
Kommuner, medfører dette at bruttobesparelsen er større end den her angivne 
nettoeffekt. 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Borgernes adgang til psykologsamtaler i de 2 behandlingstilbud vil blive reduceret. Der 
vil således skulle være en skærpet visitation til psykologsamtaler i begge afdelinger. 
Psykologfunktionens mulighed for at bidrage til at kvalificere behandlingstilbuddet fagligt 
reduceres, men bibeholdes på et lavere niveau. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -0,5 -1,0 -1,0 -1,0
Lønudgift i 1.000 kr. -205 -410 -410 -410

I alt -205 -410 -410 -410  
 
Forslaget vil medføre reduktion med 1 stilling. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen. 
 
Tids- og handleplan: 
Vil kunne gennemføres medio 2022. 
 
 
 
22. Særforanstaltninger Botilbud 
 
Kort resumé: 
Det foreslås at reducere priserne på interne særforanstaltninger og på botilbud og 
genberegne taksten på de interne midlertidige botilbud (§ 107) Høje Bøgevej og 
Lejlighederne Skovsbovej.  
 
Forslaget medfører besparelser for i alt 1.200.000 kr. årligt. Forslaget vil kunne 
gennemføres primo 2022. 
 
Sagsfremstilling: 
Socialafdelingen har to udredende og botrænende botilbud, Høje Bøgevej og 
Lejlighederne Skovsbovej 111, udelukkende beregnet til borgere, primært unge, der 
visiteres efter Servicelovens § 107 (midlertidige botilbud). Begge tilbud er forholdsvis 
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nyetableret, hvorfor de gældende takster har været beregnet med en vis usikkerhed. 
Begge tilbud har nu været i drift i mere end et år. Det vurderes, at taksten kan 
genberegnes og medføre en lavere takst på begge botilbud. 
 
Samtidig vil der blive revurderet på enkelte betalingsaftaler mellem Myndighed og 
Socialafdelingen Botilbud, hvor det er foreneligt med et uændret serviceniveau. For at 
fastholde serviceniveauet med en lavere indtægt på det enkelte tilbud, er der behov for 
at effektivisere arbejdsplanlægningen i det nødvendige omfang. Det kan blive nødvendigt 
at reducere på andre budgetposter som indkøb af basisinventar og kursusmidler. 
Endvidere kan det blive nødvendigt at justere i personalesammensætningen for at 
nedbringe lønomkostningerne. 
 
Forslaget indgår som element i handleplan på baggrund af screening af det specialiserede 
voksenområde, som BDO gennemførte i 2021.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
 
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Forslaget forventes ikke at påvirke serviceniveauet for den enkelte borger. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen. 
 
Tids- og handleplan: 
Forslagene implementeres fra primo 2022. 
 
 
23. Styrkelse af §§ 12 og 104 
 
Kort resumé: 
Det foreslås at styrke den opsøgende fleksible og behovsbestemte rådgivnings- og 
vejledningsfunktion efter servicelovens § 12.  
 
Forslaget medfører besparelser for i alt 1.000.000 kr. årligt. Forslaget vil kunne 
gennemføres fra andet kvartal 2022. 
 
Sagsfremstilling: 
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Det foreslås at styrke den opsøgende fleksible og behovsbestemte rådgivnings- og 
vejledningsfunktion efter servicelovens § 12. Tilbuddet er primært målrettet borgere 
inden for socialpsykiatrien og udsatteområdet.  
 
Det er administrationens vurdering, at en endnu større del borgere der i dag modtager 
socialpædagogisk støtte (Servicelovens § 85) i større udstrækning ville kunne profitere af 
et uvisiteret opsøgende, rådgivende og vejledende tilbud, hvor støtten hurtigere kan 
tilpasses den enkeltes behov og hvor de administrative opgaver reduceres.  
 
Vejledningsfunktion vil blive målrettet borgere der ikke ønsker at arbejde med plan og 
mål for deres sociale indsats, men som har behov for støtte og vejledning i perioder i 
livet. Den opsøgende og lette adgang til tilbuddet vil medføre mulighed for bedre 
udnyttelse af eksisterende ressourcer og muliggør afvikling af en del administrative 
opgaver.  
 
Gennemføres forslag forventes udvidelse af den fremskudte funktion og omlægning af 
tilsvarende personaleressourcer.  
 
Det er vurderingen, at gennemsnitsprisen for et § 12-forløb er 15.000 kr. lavere årligt 
end et § 85-forløb. Jo større omlægning af indsatsen til § 12 og anvendelse af 
værestederne efter Servicelovens § 104 (aktivitets- og samværstilbud), jo bedre 
muligheder for et reduceret omkostningsniveau. 
 
Forslaget hænger sammen med udviklingen i §§ 12 og 85-sager, der viser en styrket 
anvendelse af § 12, som i høj grad skyldes, at tilbuddet tages i anvendelse ved nye 
borgerhenvendelser, hvor støttebehov og borgers deltagelse i plan og mål kan være uvis. 
 

 
 
Forslaget medfører, at der skal træffes nye myndighedsafgørelser efter individuelle 
vurderinger i forhold til at bringe de nuværende § 85 ydelser til ophør. Borgerne vil have 
ankemulighed i forhold til de nye afgørelser. 
 
Administrationen vil endvidere afdække mulighederne for at bringe tilbud efter 
Servicelovens § 82 i anvendelse.  
 
Forslaget indgår som element i handleplan på baggrund af screening af det specialiserede 
voksenområde, som BDO gennemførte i 2021.  
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Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -750 -1.000 -1.000 -1.000
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -750 -1.000 -1.000 -1.000
 
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Forslaget forventes ikke at påvirke serviceniveauet for den enkelte borger. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen. 
 
Tids- og handleplan: 
Forslagene implementeres fra andet kvartal 2022. 
 
 
24. Reduktion i tomgangsudgifter 
 
Kort resumé: 
Det foreslås at optimere arbejdsgange for at reducere tomgangsudgifter. 
 
Forslaget medfører besparelser for i alt 300.000 kr. årligt. Forslaget vil kunne 
gennemføres primo 2022. 
 
Sagsfremstilling: 
Administrationen kan styrke sin opmærksomhed på at nedbringe tomgangsudgifter, 
primært på Enghavevej. Der vil endvidere set på mulighed for at reducere tomgang ved 
at nedlægge et værelse på Støttecenter Kærvej, der har været ledigt længe. Værelset 
kan anvendes til administrative opgaver.  
 
Forslaget indgår som element i handleplan på baggrund af screening af det specialiserede 
voksenområde, som BDO gennemførte i 2021.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -300 -300 -300 -300
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -300 -300 -300 -300
 
+ = udgift, - = indtægt 
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Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen. 
 
Tids- og handleplan: 
Forslagene implementeres fra primo 2022. 
 
 
25. Eksterne forhandlinger 
 
Kort resumé: 
Det foreslås at reducere udgifterne til tilbud hos eksterne leverandører.  
 
Forslaget medfører besparelser for i alt 300.000 kr. årligt. Forslaget vil kunne 
gennemføres primo 2022. 
 
Sagsfremstilling: 
Svendborg Kommune har i det seneste år haft et øget fokus på matchning af tilbud og 
borgere herunder prisfastsættelse og forhandling med tilbuddene.  
 
Socialafdelingen Myndighed har i 2021 styrket set-up omkring eksterne forhandlinger, og 
det er vurderingen, at der ved endnu større fokus på forhandlinger er mulighed for at 
nedbringe omkostningsniveauet.  
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -300 -300 -300 -300
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -300 -300 -300 -300
 
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Forslaget forventes ikke at påvirke serviceniveauet for den enkelte borger. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
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CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen. 
 
Tids- og handleplan: 
Forslagene implementeres fra primo 2022. 
 
 
26. Rammebesparelse 
 
Kort resumé: 
Der foreslås en rammebesparelse på 0,5 % på alle takst- og rammetilbud i 
Socialafdelingen. 
 
Forslaget medfører besparelser for i alt 600.000 kr. årligt. i forhold til Svendborg 
Kommune-effekten. Da de fleste tilbud leverer ydelser til andre kommuner og 
besparelsen ikke alene kan gennemføres på kommunens egne borgere, er den reelle 
besparelse knap 1 mio. kr. 
 
Forslaget vil kunne gennemføres primo 2022. 
 
 
Sagsfremstilling: 
Svendborg Kommune har følgende taksttilbud, hvoraf andelen af Svendborg Kommunens 
egne borgere fremgår: 
 
 
Forsorgscenter Sydfyn 35,72

Alkoholbehingen 76,17

RUS ‐Rusmiddelrådgivning for Unge 69,02

Behandlingscenter Svendborg Voksenafdelingen 84,99

Cafe Aroma 97,12

Grønnemoseværkstederne 73,39

Skovsbovej 111 54,29      

Vestereng 51,72      

Ryttervej 80,00      

Sydbo 33,33      

Høje Bøgevej 100,00    

Boområde By 77,42      

Boområde Midt‐Vest 68,29      

Boområde Øst 61,54      

Lejlighederne Skovsbovej 100,00      
 
Dertil kommer en række rammebudgetter: 
 
Afdeling Vejledning og Støtte (§ 85)

Rådgivningstilbud (§ 12)

Stenbruddet

På Hjørnet

Impuls  
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En rammebesparelse på 0,5 % har en værdi på ca. 600.000 kr. Spændet er fra godt 
6.000 kr. til 155.000 kr. afhængigt af det enkelte tilbuds budget.  
 
Det vurderes, at besparelsen kan udmøntes ved bl.a. forbedrede arbejdsgange, 
optimering af processer og øget brug af velfærdsteknologi.   
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -600 -600 -600 -600
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -600 -600 -600 -600
 
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen. 
 
Tids- og handleplan: 
Forslag implementeres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.  
 
 
27. Forslag til engangsbesparelser i 2022 
 
Kort resumé: 
Forslagene 13, 15, 16, 17, 20, 21 og 23 har først fuldt gennemslag i 2023, hvorfor der 
for 2022 foreslås en engangsbesparelse på 880.000 kr. 
 
Sagsfremstilling: 
Socialafdelingen foreslår, at denne besparelse findes indenfor den samlede ramme i 
forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022. 
 
Forventet effekt: 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -880 0 0 0
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -880 0 0 0
 
+ = udgift, - = indtægt 
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Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen. 
 
Tids- og handleplan: 
Forslag implementeres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.  
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Sundhedsområdet:   
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
28. §18 -300 -300 -300 -300
29. Sund Sex Skolen -155 -210 -210 -210
30. Træningscenter -450 -685 -685 -685
31. Engangsbesp. -290 0 0 0
I alt -1.195 -1.195 -1.195 -1.195  
+ = udgift, - = indtægt 
 
28: §18 
 
Kort resumé: 
Reduktion af de midler, som kommunen uddeler til frivillige sociale foreninger, §18. 
I 2022 vil midlerne blive fundet via overførte midler. 
 
Sagsfremstilling:  
Der uddeles årligt midler til støtte til foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde. Der 
er 1,4 mio. kr. i puljen til uddeling. 
 
Forventet effekt: 
Hvis puljen reduceres, vil foreningerne have færre midler til at udføre deres støtte til 
socialt sårbare målgrupper. Mange frivillige sociale foreninger er afhængige af den støtte, 
de får fra §18. Det kan betyde, at der bliver dårligere muligheder for udføre frivilligt 
socialt arbejde. Det kan også betyde, at nogle foreninger måske ikke længere kan 
videreføre deres arbejde. Det kan også betyde, at nystartede foreninger måske ikke kan 
få støtte til opstart.  
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -300 -300 -300 -300
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -300 -300 -300 -300  
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Der vil være færre midler til at støtte frivilligt socialt arbejde 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen kendte 
 
Tids- og handleplan: 
Kan først effektueres fra 2023, da midlerne til frivilligt socialt arbejde for 2022 fordeles i 
2021 
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29: Sund Sex Skolen 
 
Kort resumé: 
Ophør af Sund Sex Skolen. Seksualundervisning er et obligatorisk emne i folkeskolen. I 
Svendborg Kommune er indsatsen organiseret i Sund Sex Skolen under Sundhedsplejen. 
Undervisning, udvikling og koordination varetages af en specialuddannet sygeplejerske 
og sexolog, som er tilknyttet som ekstern konsulent. Lukning af Sund Sex Skolen vil 
betyde, at lærerne på skolerne skal varetage seksualundervisningen. 
 
Sagsfremstilling:  
Seksualundervisning i folkeskolen indgår i det obligatoriske emne sundheds- og 
seksualundervisning og familiekundskab (SSF). Eleverne skal undervises i emnet fra 
børnehaveklassen til 9. klasse, og emnet rummer både fokus på sundhed og trivsel samt 
køn, krop og seksualitet. 
 
I Svendborg Kommune er indsatsen organiseret i Sund Sex Skolen under 
Sundhedsplejen. Undervisning, udvikling og koordination varetages af specialuddannet 
sygeplejerske og sexolog. Sund Sex Skolen tilbyder således undervisning i prævention, 
seksualitet, krop og grænser på et højt fagligt niveau. 
 
Tilbuddet bruges af alle kommunens skoler, erhvervsskolerne, opholdsstederne samt 
specialskolerne. Eleverne fra 7.-10. klasse modtager to gange fire timers undervisning. 
Undervisningen foregår i Ungdomsskolens lokaler og således udenfor skolen og uden at 
elevens lærere deltager. 
 
Sexologen underviser herudover unge mødre i Mødrerådgivningen, dagplejemødre, 
pædagoger i dagtilbud, speciallærere, pædagoger på opholdssteder m.fl. i børn og unges 
seksualitet. Herudover er hun specialist ift. transkønnede. 
 
Sundhedsstyrelsen anbefalinger på dette område er:  

 Kommunen udarbejder handleplan for implementering og kvalitetssikring af 
sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab med fokus på 
skoleledelsens ansvar for at udvikle et fagligt miljø, der støtter op om arbejdet 
med Fælles Mål for faget. 

 Der bør udpeges nøglepersoner på skolerne med særligt ansvar for at styrke den 
faglige dialog omkring pædagogiske og didaktiske perspektiver på sundheds- og 
seksualundervisning og familiekundskab. Disse medarbejdere bør tilbydes 
kompetenceudvikling. 

 Kommunen sikrer yderligere udvikling og tilpasning af seksualundervisningen for 
børn og unge på specialskoler 

 Kommunen etablerer et samarbejde med ungdomsuddannelser med henblik på at 
skabe tilbud om seksualundervisning på alle ungdomsuddannelser herunder 
produktionsskolerne.(FGU, red.)(…).” 

(Sundhedsstyrelsen 2018: Forebyggelsespakken for Seksuel Sundhed) 
 
Forventet effekt: 
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1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -155 -210 -210 -210
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -155 -210 -210 -210  
+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Lukning af Sund Sex Skolen vil betyde, at seksualundervisning ikke vil fortsætte på 
samme høje faglige niveau. 
 
Påvirkning af andre områder:  
I tilfælde af lukning af Sund Sex Skolen vil skolerne muligvis have behov for at prioritere 
midler til køb af ekstern konsulentstøtte og /eller efteruddannelse af skolelærere (jf. 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. kompetenceudvikling). 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ikke relevant 
 
Tids- og handleplan: 
Såfremt reduktionsforslaget vedtages:  

 vil det være muligt med 3 måneders varsel at opsige aftalen med sexolog/ekstern 
konsulent.  

 vil kommunale skoler, erhvervsskoler, opholdssteder, specialskoler, 
Mødrerådgivning, pædagoger og dagplejere blive orienteret om at de ikke 
fremover vil have adgang til ydelser fra Sund Sex Skolen 

 
30: Træningscenter 
 
Kort resumé: 
En sammenlægning af 4 træningscentre har et besparelsespotentiale i forhold til 
medarbejdertimer, transport af borgere og medarbejdertransport. Hertil kommer, at en 
sådan sammenlægning vil forbedre arbejdsmiljøet med mulighed for større grad af 
fleksibilitet, sparring og samarbejde mellem de forskellige holdtyper. Borgerne vil opleve 
ensartede forhold, i et træningsmiljø præget af sundhedsprofessionelle uden for et 
plejecenterregi. 
 
Sagsfremstilling:  
Træningsafdelingens indsatser foregår i dag på 10 forskellige lokationer i kommunen. 
Størstedelen af træningstilbuddene er lokaliseret på plejecentrene i selvstændige 
træningslokaler. Det betyder, at borgere og personale skal transportere sig hen til den 
lokalitet der varetager den type træning, der er brug for. Træningsfaciliteterne bruges de 
fleste steder også til selvtræning, når træningsafdelingen ikke bruger faciliteterne. Nogle 
af træningscentrene har også mindre lokaler der kan benyttes til individuelle vurderinger 
og træning. Der er et stort behov for flere individuelle vurderingsrum. 
 
Ved etableringen af en samlet større træningsfacilitet vil det være muligt at samle de 
mange forskellige træningsindsatser, der i dag foregår på Tåsinge, Frøavlen, 
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Sandalsparken og Damgården. På disse matrikler vil der således frigives plads til andre 
aktiviteter. Eksempelvis øget tid til selvtrænere, der i høj grad nyder at komme på disse 
centre, der kunne udbygges i samarbejdet med lokale foreninger eksempelvis 
senioridræt, AOF m.v. Hertil kommer muligheden for at de lokale dagcentre i højere grad 
kan benytte faciliteter og lokaler til aktiviteter.  
 
’Udgangspunktet er at bevare træningscentrene i Gudme, Stenstrup og på Thurøhus til 
neurologiske (senhjerneskade) indsatser, samt træningscentret på Aldersro til træning af 
demente borgere.  
 
For at opnå tilstrækkelig synergi skal der findes en lokation med mulighed for følgende 
faciliteter. 
• 3-4 træningssale (2 store og 2 mindre, alternativt 2 store og 1 stort som 

kan deles) 
• 1 undervisningsrum 
• 8 behandler rum til individuelle forløb 
• Rum til håndtræning med træningskøkken 
• Ønske om omklædningsfaciliteter til mænd og kvinder 
 
Forventet effekt: 
Der vil være en engangsudgift til etablering med indretning og erhvervelse af 
træningsudstyr. Hvis der findes lokaler i et samarbejde med en privat aktør, skal der 
påregnes udgifter til husleje. 
 
Borgertransport (170.000 kr.) 
Med en sammenlægning af lokalerne til træningsindsatserne og flere samtidige hold og 
individuelle forløb kan kørslerne optimeres. I dag hentes borgere spredt i hele 
kommunen i forskellige biler for at køre til eksempelvis Tåsinge. Med en samling af 
træningsfaciliteterne kan borgere til forskellige hold samkøres og dermed mindskes både 
transporttid og antal biler. I dag køres der ca. 6.000 borgere om året med en 
gennemsnitlig belægning på 1,5 borgere pr. bil. Det antages at vi med en 
sammenlægning af træningsfaciliteterne vil kunne opnå gennemsnitligt 2,5 borger pr. bil 
og derved opnå en besparelse på ca. 170.000 kr. 
 
Medarbejdertransport (90.000 kr.) 
Med en sammenlægning af lokalerne til træningsindsatserne vil medarbejderne ligeledes 
reducerer der kørsel til de mange forskellige lokationer. Det anslås at denne besparelse 
vil udgøre ca. 90.000 kr. 
 
Terapeuttimer 37 timer (425.000 kr.) 
Da sammenlægningen af lokalerne til træningsindsatserne vil reducere transporttiden for 
terapeuterne, give bedre mulighed for større hold, lokal vikardækning m.v., kan der 
reduceres med en fuldtidsstilling i afdelingen. 
 
Samlet besparelsespotentiale på i alt 685.000 kr. 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -450 -685 -685 -685
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -450 -685 -685 -685  
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+ = udgift, - = indtægt 
 
Påvirkning af serviceniveau:   
Serviceniveauet vil blive påvirket i en positiv retning, idet borgerne vil opleve ensartede 
forhold, i et træningsmiljø præget af sundhedsprofessionelle uden for et plejecenterregi.  
Samtidig vil borgerne opleve en højere grad af samkørsel med andre borgere i bilen til 
træningscentret. 
 
Påvirkning af andre områder:  
På ældreområdet vil der blive frigivet mere plads i de nuværende træningsfaciliteter. Her 
kan rammerne dels bruges til mere selvtræning, højere grad af tilknytning fra lokale 
foreninger der kan benytte rammerne, samt dagcentrene der kan lave lokale aktiviteter. 
 
Som nævnt overfor vil forslaget medføre en engangsudgift til etablering med indretning 
og erhvervelse af træningsudstyr. Hvis der findes lokaler i et samarbejde med en privat 
aktør, skal der påregnes udgifter til husleje. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
De personalemæssige konsekvenser vil være reduktion af en fuldtidsnormering i 
Træningsafdelingen. 
 

2022 2023 2024 2025
Årsværk -0,7 -1,0 -1,0 -1,0
Lønudgift i 1.000 kr. -280 -425 -425 -425

I alt -280 -425 -425 -425  
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Reduceret transport for medarbejder og borgere vil give en reduktion i CO2 udledning 
 
Tids- og handleplan: 
 
 
31. Engangsbesparelse 
 
Kort resumé: 
Forslagene 29 og 30 har først fuldt gennemslag i 2023, hvorfor der for 2022 foreslås en 
rammebesparelse på 0,290 mio. kr. 
 
Sagsfremstilling:  
Sundhedsområdet foreslår, at denne engangsbesparelse findes inden for den samlede 
ramme i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022. 
 
Forventet effekt: 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Gevinster/besparelser -290 0 0 0
Implementeringsudgift
Løbende udgifter

I alt -290 0 0 0
+ = udgift, - = indtægt 
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Påvirkning af serviceniveau:   
Ingen. 
 
Påvirkning af andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen. 
 
Tids- og handleplan: 
Forslag implementeres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022. 
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