
         BUDGET 2016-19
         SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET
         REDUKTIONSBLOKKE

Afsnit:
Side:

Oprettet:
Rev.:

1000 kr. DRIFT

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

005.00.01 Ældreområdet -1.900 -1.900 -1.900 -1.900
1 CRS 0 0 -500 -500
2 Plejecentre - generel besparelse -1.900 -1.900 -1.400 -1.400

005.00.02 Socialområdet -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

3
Handicapbiler - besparelse på særlig 
indretning -200 -200 -200 -200

4

Care Aroma/Impuls - flytning af 
kreative aktiviteter + driftsoptimering 
på Cafe Aroma -200 -200 -200 -200

5 Grønnemoseværkstedet -420 -420 -420 -420
6 Voksenafdelingen - driftsoptimering -280 -280 -280 -280

005.00.03 Sundhedsområdet -200 -200 -200 -200
7 Driftsbesparelse - tandplejen -125 -125 -125 -125
8 Effektiviseringer - træningsafdelingen -75 -75 -75 -75

I alt Drift -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
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Ældreområdet 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

CRS 0 0 -500 -500
Plejecentre - generel 
lønbesparelse -1.900 -1.900 -1.400 -1.400

I alt -1.900 -1.900 -1.900 -1.900  
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
1: Hjemtagning af opgaver, der varetages af Center for Rehabilitering og 
Specialrådgivning (CRS) 
 
Resume:  
Svendborg Kommune har besluttet fra 2016 at påbegynde hjemtagelse af tilbud, der i 
dag varetages af Center for Rehabilitering og specialrådgivning (CRS). Forventet 
besparelse på ca. 500.000 kr./året fra og med 2018. 
 
Sagsfremstilling:  
CRS yder rådgivning, undervisning og specialpædagogisk bistand til borgere inden for 
følgende områder: Taleområdet, Høreområdet, Synsområdet, Mobilitetsområdet og IKT. 
 
Det vurderes, at Svendborg Kommune fra 2018 kan effektivisere svarende til ca. 
500.000 kr. på at hjemtage tilbuddene.  
 

Incitamenter for en hjemtagelse er dels effektiviseringer i arbejdsgange i forhold til at 
der er et led mindre, både for borgere og personale, dels helhedsorienteret borgerservice 
i forhold til et lokalt forankret tilbud. Samtidig vil borgerne og medarbejdere spare tid og 
ressourcer på kørsel til CRS i Odense. 
 

Ved hjemtagelsen af tilbuddet til Svendborg Kommune lægges ikke op til ændringer i 
serviceniveau for borgerne.  
 
Svendborg Kommune vil i forhold til at sikrer faglighed indgå samarbejder med øvrige 
kommuner i Region Syddanmark, samt i sager, hvor der er brug for en ekstern 
vurdering, købe denne ved Odense Kommune, andre kommuner eller lokale private 
leverandører.  
 
 

Påvirkning på andre områder:  
Svendborg Kommune vil forankre de nye tilbud i Hjælpemiddelafdelingen i 
Myndighedsafdelingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Det vurderes, at der skal ansættes i alt ca. 6 nye medarbejdere til opgaven, når den er 
fuldt implementeret.  
 
 



Budget 2016 Reduktionsforslag drift   

Udvalget for Social og Sundhed 

 

Acadre sagsnr. 14 – 41028 

2: Generel besparelse på plejecenterområdet 
 
Resume:  
Svendborg Kommune har i alt 19 plejecentre med et samlet årligt lønbudget på ca. 
277.850.000 kr. Plejecentrene består af ældreboliger, pleje- og demensboliger, 
gæsteboliger og aktivitetscentre. 
 
Sagsfremstilling:  
Der forslås, at plejecentrenes lønbudget reduceres med 1.900.000 kr. om året i 2016 
faldende til 1.400.000 kr. om året fra 2018 og frem.  Det svarer til ca. 4 fuldtidsstillinger 
eller ca. 0,5% af det samlede lønbudget.  
 
Besparelsen skal ses i sammenhæng med den generelle årlige effektivisering på 0,35%1 
for hele kommunen siden 2010, svarende til gennemsnitlig 0,8 mio. kr. om året i 
lønkroner på plejecentrene eller akkumuleret 4,7 mio. kr. siden 2010.   
 
Påvirkning på andre områder:  
Besparelsen vil være en blanding af serviceforringelser og effektiviseringer.  
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Reduktion af ca. 4-5 fuldtidsstillinger. Dette forventes at kunne ske i forbindelse med 
normal personaleomsætning.  
 
 
 
Socialområdet 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Handicapbiler -200 -200 -200 -200
Cafe Aroma -200 -200 -200 -200
Grønnemoseværkst. -420 -420 -420 -420
Voksenafdelingen -280 -280 -280 -280
I alt -1.100 -1.100 -1.100 -1.100  
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
3: Reduktion af budget til handicapbiler og særlig indretning 
Resume:  
Reduktion af budget til handicapbiler, herunder indretning. Forventet besparelse på 
200.000 kr./året.  
 
Sagsfremstilling:  
Økonomiudvalget besluttede i 2014 som led i budgetproceduren, at der årligt skal 
udarbejdes benchmark analyser. Hvert år udpeges områder, der skal analyseres 
nærmere. I 2014 blev det specialiserede socialområde for voksne udvalgt som 
analysefelt.  
 
Benchmark analysen viste blandt andet, at Svendborg Kommunes udgiftsniveau i 2013 til 
handicapbiler og særlig indretning af bilerne, lå over landsgennemsnittet.  
 

                                                           
1 0,25% fra 2010 til 2013. 
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Det er den administrative vurdering, at det er muligt at spare 200.000 kr. på budgettet 
til særlig indretning. 
 
Det vil i praksis betyde, at der fremadrettet kun kan bevilliges særlig indretning i 
følgende tilfælde: 

1. hvor det er lægeligt dokumenteret, at den særlige indretning er nødvendig,  
2. hvor det vurderes nødvendigt i forbindelse med bilafprøvningen, 
3. når politiet stiller krav om en særlig indretning i forbindelse med udstedelse af 

kørekort. 
 
Praksis i dag er, at borgernes ønsker til ekstraudstyr også indgår i vurderingen. Det 
søges typisk om indretning af ekstra siddepladser, fjernbetjeninger, motorkabine-
varmere, ekstra spejle, flere brugbare indgange og ekstra lys. I enkelte tilfælde er det 
vurderet, at det er hensigtsmæssigt at bevillige dette ekstraudstyr. Denne mulighed 
bortfalder fremadrettet, og det vil være op til den enkelte borger om de vil betale for 
udstyret selv.  
 
Da bevillinger af handicapbil og særlig indretning er en ydelsesbevilling, der kan ansøges 
om hvert 6 år, vil besparelsen ikke påvirke serviceniveau i eksisterende bevillinger. Der 
vil dog eventuelt være borgere der oplever servicefaldet i forbindelse med udskiftning af 
deres bil.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen. 
 
 
4: Flytning af kreative aktiviteter og driftsoptimering på Cafe Aroma 
 
Resume:  
De kreative aktiviteter på Cafe Aroma flyttes til Kursuscenter Impuls, hvor aktiviteten 
holdes indenfor de eksisterende rammer. Desuden driftsoptimeres Cafe Aromas 
budgetter. Der forventes en årlig en samlet besparelse på ca. 200.000 kr.  
 
Sagsfremstilling:  
Økonomiudvalget besluttede i 2014 som led i budgetproceduren, at der årligt skal 
udarbejdes benchmark analyser. Hvert år udpeges områder, der skal analyseres 
nærmere. I 2014 blev det specialiserede socialområde for voksne udvalgt som 
analysefelt.  
 
Benchmark analysen viste blandt andet, at Svendborg Kommunes udgiftsniveau i 2013 til 
dagtilbud, lå over landsgennemsnittet.  
 
Det foreslås, at de kreative aktiviteter på Cafe Aroma flyttes til Kursuscenter Impuls, 
hvor aktiviteten holdes indenfor de eksisterende rammer. Flytningen af aktiviteterne 
medfører en besparelse på ca. 100.000 kr. på Cafe Aroma. 
 
Herudover vurderes det muligt, at spare yderligere 120.000 kr. på Cafe Aromas 
budgetter til vikar, efteruddannelse, aktiviteter m.v. uden at det påvirker 
serviceniveauet. 
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Da Cafe Aroma er et takstfinansieret tilbud der sælger pladser til andre kommuner, udgør 
nettoprovenuet for Svendborg Kommune 200.000 kr.  
 
Påvirkning på andre områder:  
De kreative aktiviteter flyttes til Kursuscenter Impuls, hvor udgiften skal afholdes inden 
for tilbuddets nuværende økonomiske ramme. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ingen 
 
 
5: Nedlæggelse af fysioterapi på Grønnemoseværkstederne 
 
Resume:  
Der foreslås nedlæggelse af fysioterapien på Grønnemoseværkstederne. Forventet årlig 
besparelse på 420.000 kr.  
 
Sagsfremstilling:  
Økonomiudvalget besluttede i 2014 som led i budgetproceduren, at der årligt skal 
udarbejdes benchmark analyser. Hvert år udpeges områder, der skal analyseres 
nærmere. I 2014 blev det specialiserede socialområde for voksne udvalgt som 
analysefelt.  
 
Benchmark analysen viste blandt andet, at Svendborg Kommunes udgiftsniveau i 2013 til 
dagtilbud, lå over landsgennemsnittet.  
 
Det foreslås, at Grønnemoseværkstedets tilbud om fysioterapi nedlægges. Nedlæggelsen 
vil medføre en besparelse på i alt 350.000 kr.  
 
Aktuelt modtager 14 borgere fysioterapi på Grønnemoseværkstederne. Det er ekstra 
fysioterapi i den forstand, at de alle i forvejen får vederlagsfri fysioterapi. Fysioterapien 
på Grønnemoseværkstederne er ikke lovpligtig, men har været et historisk bestemt 
servicetilbud, etableret da Fyns Amt rådede over tilbuddet. 
  
De borgerrettede konsekvenser ved ophør med fysioterapi vil være individuelle og kan få 
betydning for borgernes fysiske og psykiske helbredstilstand.  
 
Nedlæggelse af funktionen vil også betyde at der ikke længere kan tilbydes 
gruppebaserede motions og sundhedstilbud på stedet.   
 
Tilbuddet har de seneste år haft en højere indskrivning end tilbuddet er normeret til, 
herunder et økonomisk overskud. På den baggrund vurderes det muligt, at driftsoptimere 
inden for tilbuddets nuværende økonomiske ramme. Det vurderes, at der med den 
nuværende belægningsprocent kan spares yderligere 250.000 kr. på stedet.  
 
Midlerne anvendes i dag til at håndtere udsving ved ændrede indskrivninger. Ved en 
mindre buffer øges sårbarheden over for udsving, og kan ved nedgang i indskrivning 
medføre reduktion i lønbudgettet. 
 
Da Grønnemoseværkstederne er et takstfinansieret tilbud der sælger pladser til andre 
kommuner, udgør nettoprovenuet for Svendborg Kommune 420.000 kr.  
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Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ved vigende belægning kan det få personalemæssige konsekvenser.  
 
 
6: Driftsoptimering på Behandlingscenter Svendborg Voksenafdelingen 
 
Resume:  
Det foreslås, at budgettet til behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen 
driftsoptimeres. Forventet besparelse på 280.000 kr. om året.  
 
Sagsfremstilling:  
Økonomiudvalget besluttede i 2014 som led i budgetproceduren, at der årligt skal 
udarbejdes benchmark analyser. Hvert år udpeges områder, der skal analyseres 
nærmere. I 2014 blev det specialiserede socialområde for voksne udvalgt som 
analysefelt.  
 
Benchmark analysen viste blandt andet, at Svendborg Kommunes udgiftsniveau i 2013 til 
dagtilbud, lå over landsgennemsnittet.  
 
Den aktuelle indskrivning i afdelingen er 24 % over normeringen. Tilbuddet har generelt 
haft en høj belægning de sidste år, og har genereret et årligt økonomisk overskud.  
Det foreslås derfor, at budgettet reduceres med 320.000 kr. årligt.  
  
Midlerne anvendes i dag til at håndtere udsving ved ændrede indskrivninger. Ved en 
mindre buffer øges sårbarheden over for udsving, og kan ved nedgang i indskrivning 
medføre reduktion i lønbudgettet. 
 
Da Behandlingscenter Svendborg voksenafdelingen er et takstfinansieret tilbud der 
sælger pladser til andre kommuner, udgør nettoprovenuet for Svendborg Kommune 
280.000 kr.  
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Ved vigende belægning kan det få personalemæssige konsekvenser.  
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Sundhedsområdet 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Driftsbesparelse 
tandplejen -125 -125 -125 -125
Effektiviseringer i 
træningsafdelingen -75 -75 -75 -75
I alt -200 -200 -200 -200  
+ = udgift, - = indtægt 
 
 
7: Driftsbesparelse på tandplejen: 
 
Resume:  
Besparelse i tandplejen i form af effektiviseringer for 125.000 kr./året. 
 
Sagsfremstilling:  
Besparelser på budgettet i tandplejen på 125.000 kr. i form af effektiviseringer, svarende 
til 0,5 pct. af tandplejens samlede budgetramme. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Der kan forekomme reduktion i antallet af personaletimer. 
 
 
 
8: Effektivisering af administrationen i træningsafdelingen: 
 
Resume:  
Effektivisering af administrationen i træningsafdelingen. 
 
Sagsfremstilling:  
Der findes 75.000 kr. årligt ved generel effektivisering af administrationen i 
træningsafdelingen. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Personalemæssige konsekvenser: 
Der kan være en reduktion i antal af personaletimer.  
 
 


