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Samlet oversigt over SSU´s drifts temaer: 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
1. Sund lejerøkonomi 330 330 330 330
2. Sundhedshus 1.769 1.828 1.888 1.968
3. Mødrerådgivning 160 160 160 160
4. Brobygger frivilligområdet 365 365 365 365
5. Klippekort til ældre 1.823 1.823 1.823 1.823
6. Initiativer til kronikere og 
lungeindsatsen 733 864 928 928
7. Handleplan vedr. den 
ældre medicinske patient: 
akutfunktioner + 
kompetenceløft 1.727 1.335 2.721 2.721
8. Manglende praktiktilskud 
til SOSU elever 1.600 1.600 1.600 1.600
I alt 8.507 8.305 9.815 9.895  
 

Temaer markeret med gult har ikke været behandlet i fagudvalget. 
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1. Medfinansiering af økonomisk rådgivning til beboere i de almennyttige 
boligforeninger i Svendborg Kommune – ”sund lejerøkonomi”.  

 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 330 330 330 330
Anlæg
Finansiering

I alt 330 330 330 330
 
 
Resume: 
Der har i tre af de almennyttige boligforeninger i Svendborg Kommune været et 
satspuljefinansieret projekt, hvor beboerne har kunnet få gratis økonomisk rådgivning. 
For at fortsætte tilbud om økonomisk rådgivning efter projektets afslutning anmoder 
boligforeningerne om medfinansiering på 330.000 kr. årligt. 
 
Sagsfremstilling: 
Med finansiering via satspuljemidler har de almennyttige boligforeninger Svendborg 
Andels-Boligforening (SAB), BSB Svendborg/Gudme/Egebjerg og Cama-kollegierne i en 
4-årig periode tilbudt økonomisk rådgivning til beboerne. Dette er gjort for at nedbringe 
antallet af udsættelser som følge af huslejerestancer.  
  
Det er administrationens vurdering, at projektet har været en succes. Ud af 146 nye 
henvendelser i 2015 var ca. 30 % henvist fra Svendborg Kommune.   
  
Satspuljemidlerne stopper med udgangen af 2016. Det er boligforeningernes ønske at 
fortsætte rådgivningen efter 2016, men de vurderer, at lejerne ikke kan bære den fulde 
udgift til ansættelse af rådgiver.  
  
I projektperioden har rådgivningstilbuddet omfattet lejere i SAB, BSB og Cama-
kollegierne. I henvendelsen lægges der op til at udfolde et kommende tilbud til at 
omfatte alle lejere i almene boliger i Svendborg Kommune.  
 
Administrationen vurderer, at der er hjemmel i Lov om Socialservice § 79, såfremt den 
økonomiske rådgivning vil gælde alle almene boligforeninger i Svendborg Kommune, 
herunder også de almene boliger, der udlejes af Svendborg Kommune. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Temaet påvirker ikke andre områder. 
 
Økonomi:  
Det vurderes, at udgifterne andrager 550.000 kr. årligt, hvoraf Svendborg Kommune 
anmodes om at medfinansiere de 330.000 kr., svarende til 60 %. 
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2. Drift af sundhedshus 

 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 1.769 1.828 1.888 1.968
Anlæg
Finansiering

I alt 1.769 1.828 1.888 1.968
 
 
Resume: 
31. maj 2016 besluttede Byrådet, at der skal arbejdes videre med placering af det 
kommende sundhedshus i den tidligere SOSU-skole i Hulgade 9. I den forbindelse er 
driftsudgifterne til sundhedshuset fra 2017 fastsat til 1,8 mio. kr. stigende med mindst 2 
pct. årligt.  
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev afsat midler til anlæg af sundhedshuset. 
Det blev forudsat, at driftsudgifterne skulle findes indenfor Social- og Sundhedsudvalgets 
egen ramme.  
 
På den baggrund er administrationen blevet anmodet om at udarbejde et udkast til 
udvidelsesforslag til finansiering af driftsudgifterne til det kommende sundhedshus. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen direkte 
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3. Forhøjelse af tilskud til Mødrerådgivningen M/K:  

 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 160 160 160 160
Anlæg
Finansiering

I alt 160 160 160 160
 
Resume: 
Mødrerådgivningen M/K ansøger Social- og Sundhedsudvalget om en 
forhøjelse af tilskuddet fra Svendborg Kommune gældende for 2017. Der 
ansøges om, at det nuværende tilskud på 804.345 kr. udvides med 160.000 kr. således, 
at det samlede tilskud bliver 964.345 kr. 
 
Sagsfremstilling: 
Mødrerådgivningen M/K har fremsendt ansøgning til Social- og 
Sundhedsudvalget om fortsat forhøjelse af tilskuddet for budget 2017. 
 
Mødrerådgivningen M/K ønsker med en fortsat forhøjelse af tilskuddet, at 
fastholde kvaliteten i den nuværende indsats. 
 
 
Forhøjelse af tilskuddet vil gå til: 

• Psykoterapeut 94.000 kr. 
• Sundhedsplejerske 40.000 kr. 
• Øvrig drift og nyanskaffelser 26.000 kr. 

 
Møderådgivningen M/K vurderer, at ovenstående er vigtig for fortsat at 
sikre helheden og tværfagligheden i indsatsen samt er nødvendig i forhold 
til at opnå samme kvalitet i den forebyggende indsats. 
 
Mødrerådgivnigen M/K er en frivillig forening, der drives af Foreningen 
Mødrerådgivningen, som også driver genbrugsbutikken Børne Bixen. På 
Mødrerådgivningen M/K arbejder både lønnet personale samt enkelte 
frivillige. 
 
Mødrerådgivningen M/K tilbyder støtte og rådgivning til gravide og unge 
mødre under 25 år samt til forældre med efterfødselsreaktioner. 
Tilbuddene omfatter fødselsforberedelse, jordemoderkonsultation, 
mødregrupper med deltagelse af en sundhedsplejerske, terapeutiske 
samtaleforløb, retshjælp samt introduktion til babymassage. Alle 
tilbuddene er gratis, at benytte for brugerne. 
 
Påvirkning på andre områder:  
- 
 
Økonomi:  
Mødrerådgivningen M/K ønsker, at forhøje bevillingen fra Svendborg 
Kommune på 160.000 kr. om året. 
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4.  Brobygger til frivilligområdet 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 365 365 365 365
Anlæg
Finansiering

I alt 365 365 365 365
 
Resume: 
Der ansættes en brobygger på det frivillige sociale område, som skal bygge bro mellem 
frivillige og kommunen. Brobyggeren skal desuden agere som sparringspartner for de 
frivillige, være med til at øge opmærksomheden på den frivillige verden og give flere lyst 
til at deltage i det frivillige arbejde. 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse på udvalgsmødet den 8. juni 
2016 om ”en indgang til kommunen for de frivillige sociale netværk”, blev det besluttet, 
at administrationen udarbejder et udvidelsesforslag til ansættelse af en Brobygger til 
frivillighedsområdet. Sideløbende har der i forbindelse med udarbejdelse af en ny 
frivillighedspolitik været peget på behovet for ansættelse af en brobygger til 
frivilligområdet. På denne baggrund foreslås følgende ramme for udvidelsesforslaget. 
Brobyggeren skal bygge bro mellem frivillige og kommunen, og vedkommende skal være 
med til at øge opmærksomheden på den frivillige verden og give flere lyst til at deltage 
på frivilligt niveau. Brobyggeren skal desuden agere som sparringspartner for de frivillige 
sociale netværk og foreninger med henblik på at fremme udvikling og sikre koordination 
– også til kommunens øvrige foreningsliv med henblik på at fremme samarbejdet på 
tværs i kommunen.  
 
Brobyggeren skal være organisatorisk placeret i Social og Sundhed og have sin daglige 
base i Frivillighuset. I forslaget er der taget udgangspunkt i en 30 timers stilling.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Forslaget påvirker ikke andre udvalg. 
 
Økonomi:  
Driftsudgifter dækker løn og overhead.  
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5. Klippekort til ældre 

 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 1.823 1.823 1.823 1.823

I alt 1.823 1.823 1.823 1.823
 
 
Resume: 
Midler til ”klippekort” er udmøntet som en toårig bevilling i 2015 og 2016. I 2015 var 
bevillingen på kr. 912.000 og i 2016 på kr. 1.823.000. Fra 2017 udmøntes bevillingen 
som et bloktilskud. 
 
Det skal bemærkes, at forslaget ikke har været behandlet i fagudvalget. 
 
Sagsfremstilling: 
”Klippekortordningen” er en mulighed for at give mere kvalitetstid til ældre borgere der 
ellers har svært ved selv at komme ud. De får ved hjælp af ordningen skabt et større 
netværk og får flere sociale oplevelser. 
 
Ordningen giver den enkelte borger mulighed for at få en halv times ekstra hjemmehjælp 
om ugen. 
 
Den ekstra hjælp bliver givet til de svageste hjemmehjælpsmodtagere forstået som de 
mest plejekrævende. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Der er ikke andre områder der bliver påvirket. 
 
Økonomi:  
Aktiviteten kræver ikke nogen anlægsinvesteringer. 
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6. Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning m.v. 

 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Lungesatsning 220 240 250 250
Kronikerplaner 513 624 678 678

I alt 733 864 928 928
 
 
Resume: 
Der er afsat midler til to områder. 
 
Understøttelse af initiativer der er målrettet kronisk sygdom, herunder udarbejdelse af 
forløbsplaner for borgerne. Kommunerne skal fra 2017 varetage endnu ikke definerede 
opgaver i forbindelse med indførelse af forløbsplaner.  
 
kommunale initiativer i forbindelse med national lungesatsning målrettet tidlig indsats for 
risikogrupper, samt styrkelse af eksisterende aktiviteter. Her skal kommunerne indføre 
lungefunktionsmålinger for at styrke den tidlige opsporing.  
 
Det skal bemærkes, at forslaget ikke har været behandlet i fagudvalget. 
 
Sagsfremstilling: 
Der er flere danskere der får en kronisk sygdom og flere der lever livet med en kronisk 
sygdom. Derfor oplever kommunerne i disse år, at der er flere borgere der henvises fra 
bl.a. praktiserende læger og sygehus eller selv beder om hjælp. 
I Svendborg Kommune består indsatsen til gavn for borgere med kronisk sygdom af 
indsatsen Mit Liv. Her tilbydes borgere med kræft, KOL, hjertekarsygdom og diabetes 
hjælp til at leve livet med kronisk sygdom. I Svendborg Kommune er der i august 2016 
44 pct. flere borgere i forløb end der var i august 2015.  
 
De midler der er afsat til forpligtende kronikerplaner er afsat til at styrke kommunernes 
indsats for borgere med kronisk sygdom. For det første i form af at kommunerne fra 
2017 skal varetage endnu ikke definerede opgaver i forbindelse med indførslen af 
forløbsplaner for kronikere. Opgaverne defineres medio 2017 i forbindelse med 
udmøntningen af forløbsplanerne, men der er en forventning om, at der tilfalder 
kommunerne en grad af forløbskoordination, som vi ikke kan løfte uden tilførsel af 
midler. For det andet i form af at leve op til Sundhedsstyrelsens netop udkomne 
anbefalinger, som hænger sammen med de opgaver der kommer med forløbsplanerne.  
For at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefaling for kommunernes tilbud til borgere med 
kronisk sygdom, skal indsatsen styrkes på det diætetiske område og på 
træningsområdet. På det diætetiske område anbefales, at kommuner også skal kunne 
håndtere henvisninger om sygdomsspecifik diætvejledning. Indsatsen i Svendborg 
tilbyder i dag primært kostvejledning i hold eller individuelt ved særlige behov. Der er 
derfor behov for at styrke området for vejledning af klinisk diætist. 
 
For at leve op til anbefalingerne om træning er der behov for at styrke indsatsen på flere 
områder. Dels er der behov for at supplere den terapeutiske specifikke træning med 
mere hverdagsrelateret generel træning fx i form af superviseret træning. Dels er der 
ventetid på KOL området, hvilket bl.a. er affødt af en øget opsporing samt at sygehuset 
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har lukket for deres KOL hold. Det betyder, at der skal afsættes midler til at styrke 
området.   
De midler der er afsat til Regeringens lungesatsning skal anvendes til at styrke den 
tidlige opsporing. I satsningen skal kommunerne bl.a. indføre lungefunktionsmålinger for 
at styrke den tidlige opsporing. Det er en opgave der ikke udføres i dag.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Temaet involverer ikke andre udvalg.  
 
Økonomi:  
Aktiviteten kræver ikke anlægsinvesteringer. 
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7. Handleplan om den ældre medicinske patient vedr. akutfunktioner og 

kompetenceløft til hjemmesygeplejen. 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Akutfunktioner 1.162 975 975 975
Kompetenceløft 565 360 1.746 1.746

I alt 1.727 1.335 2.721 2.721
 
Resume: 
I regi af Den nationale handlingsplan til gavn for den ældre medicinske patient, er der 
afsat midler til to initiativer: 
 

• Styrkede kommunale akutfunktioner  
• Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje 

 
Den kommunale serviceramme er i 2017 løftet med de afsatte midler. 
 
Det skal bemærkes, at forslaget ikke har været behandlet i fagudvalget. 
 
Sagsfremstilling: 
En stor del af midlerne under den nationale handleplan er til initiativer, der særligt skal 
styre indsatsen før og efter sygehusindlæggelser og sammenhængen på tværs af 
sektorer. Målet er at forebygge indlæggelser på sygehuset.  
 
Der er i alt 8 indsatsområder i den nationale handlingsplan, hvor der i to direkte er afsat 
midler til kommunerne. Det drejer sig om: 
 

• Styrkede kommunale akutfunktioner –  
Der afsættes 445 mio. kr. på landsplan for perioden 2016-2019 og herefter 170 mio. kr. 
Midlerne gives i 2016 og 2017 som særtilskud og fordeles efter ”ældrenøglen”. Fra 2018 
og frem indgår midlerne som en del af bloktilskuddet. Der er endnu ikke meldt ud, 
hvordan midlerne fordeles, så der antages at fordelingsnøglen fra 2018 og frem er 
befolkningsandel. 

 
Midlerne afsættes i fase I til, at kommunerne kan gennemføre den kapacitetsopbygning 
mv., der er nødvendig for, at akutfunktionerne fra 2018 kan leve op til Sundhedsstyrel-
sens eksisterende faglige anbefalinger til akutfunktionerne om tilrettelæggelse, uddan-
nelse og kompetencer, kvalitetssikring og -opfølgning samt udstyr.  
I forhold til kommunale akutfunktioner menes oftest enten akut-teams eller akutpladser.  
 

• Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje -  
Der afsættes 125 mio. kr. på landsplan for perioden 2016-2018 og herefter 171,9 mio. 
kr. Midlerne gives som del af lov- og cirkulæreprogrammet, og fordeles ift. Svendborg 
kommunes befolkningsandel. 
 
I forhold til kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje afsættes midler til fx 
styrkelse af de tværfaglige kompetencer eller kompetencerne inden for bl.a. tidlig 
opsporing, ernæring, polyfarmaci, geriatri, psykiatri, rehabilitering, hygiejne og palliation. 
 
Indsatser i Svendborg Kommuner: Social- og Sundhedsudvalget har fokus på 
rehabilitering og forebyggende indsatser i deres vision og indsatsmål. Rehabilitering har 



Budget 2017     Temaforslag drift 
Udvalget for Social og Sundhed 

10 
 

siden november 2014 været ældreområdets velfærdsstrategi. I forhold til forebyggende 
indsatser er målet at begrænse de akutte indlæggelser gennem en række forskellige 
forebyggende indsatser på ældreområdet.  
 
Der er indsatser i form af: 

• Akut-teams 
• PAATH/gerikuffert 
• Tidlig opsporing 
• Min sidste tid i Svendborg  
• Systematisk ernæringsvurdering 

 
Der er tale om både etablerede indsatser og indsatser i implementeringsfasen.  
 
Evalueringer af projekterne og erfaringer peger på, at tiltagene bidrager til at begrænse 
antallet af akutte indlæggelser og bidrager til et kompetenceløft blandt medarbejdere i 
hjemmeplejen.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Færre akutte indlæggelser må antages at have en vis positiv effekt på udgifterne til 
kommunens finansiering af udgifterne til sygehuset under den aktivitetsbestemte 
medfinansiering. 
 
Økonomi:  
Svendborg Kommune får i 2017 hævet servicerammen med beløbene afsat til 
initiativerne vedr. akutfunktioner og kompetenceløft. Fra 2018 indgår midlerne 
vedrørende akutfunktioner som bloktilskud. 
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8. Manglende praktiktilskud til SOSU elever:  
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 1.600 1.600 1.600 1.600
Anlæg
Finansiering

I alt 1.600 1.600 1.600 1.600
 
Resume: 
Med omlægning af SOSU uddannelsen fra 2016 mister Svendborg Kommune 
(Økonomiudvalget) forventeligt praktiktilskud/refusion på 1,6 mio. kr./året. 
 
Det skal bemærkes, at forslaget ikke har været behandlet i fagudvalgene. 
 
Sagsfremstilling: 
Som følge af omlægningen af SOSU uddannelsen omlægges 7 ugers skoleophold til 7 
ugers praktik. Kommunen får praktiktilskud/refusion af skoleopholdet, hvorfor en 
omlægning med færre ugers skoleophold betyder mindre refusion. Ud fra antallet af 
SOSU elever vurderes den manglende refusion at udgøre 1,6 mio. kr./året. 
 
Kommunerne er ikke kompenseret for denne omlægning. Jf. KL forudsættes elever at 
have en vis arbejdsværdi i praktikken, hvorfor det antages at elever ikke er en udgift 
under i praktikperioden. 
 
Omlægningen vil forventeligt have en vis afledt effekt på ældreområdet under Social- og 
Sundhedsudvalget. Den præcise effekt af omlægning er vanskelig at opgøre, da der ikke 
er praksis i dag for at lade SOSU eleverne indgå værdimæssigt i normeringen. Såfremt 
kommunen ændrer sin nuværende praksis for indregning af eleverne i arbejdsplanerne vil 
udgiften kunne elimineres, hvorfor udgiften er medtaget som udvidelsesforslag. 
 
En værdifastsættelse vil i givet fald kræve en principiel drøftelse på kommunale niveau af 
elevers andel af normeringer generelt set. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Praktiktilskud/refusion hører under Økonomiudvalgets område, mens SOSU eleverne 
hører under Social og Sundhedsudvalgets område.  
 
Økonomi:  
Det forventede tilskuds/refusions tab under Økonomiudvalgets område vurderes til 1,6 
mio. kr. om året.  
 
Såfremt SOSU elever fremadrettet skal indgå værdimæssigt i normeringen for at 
modsvare reduktionen i praktiktilskud, vil det reducere ældeområdets driftsbudgetter. 
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