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Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget

Rønne d. 05.08.2018

Vedr. sparekatalog og budget 2019

Til sparekataloget haves følgende bemærkninger:
JUFU-21-11

Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets midler – Fritidsaktiviteter, Fælles Formål
En reduktion af tilskuddet med kr. 26.000 kr. - mere end 50 % - vil betyde, at det nye
folkeoplysningsudvalg fra år 2018 - 2022 ikke fremadrettet vil have mulighed for at udvikle
sig. Forslaget frarådes.

JUFU-21-13

Lokaletilskud – reduktion af tilskudsramme
En reduktion af tilskuddet med kr. 50.000 kr. vil give mindre mulighed for at give
lokaletilskud til dem over 25 år, grundet den såkaldte 25 års-regel. I fald besparelsen
effektueres vil det være mindre attraktivt for foreningerne at lave aktiviteter for ældre
medlemmer. Forslaget frarådes.

JUFU-21-14

Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler – reduktion af tilskud
Mange af aftenskolerne er med til at fremme sundheden ved at udbyde kurser til styrkelse af
kroppen og viden om hvilke faktorer der indvirker negativt på vores stressede hverdag og
hvordan vi kan forebygge totalt nedbrud.
Formålet med aftenskoler er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og
med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagernes almene og faglige indsigt og
færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til
at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
En reduktion af tilskuddet med kr. 50.000 kr. vil betyde at der vil blive en reduktion i kurser i
år 2019. Forslaget frarådes.

På Folkeoplysningsudvalget vegne.
Formand
Ole Dreyer

Danske Handicaporganisationer Bornholm
v/formand Ole Erling Lærke, Sankt Mortens Gade 28, 3700 Rønne
Telefon: 21 66 17 48. E-mail: dh-bornholm@handicap.dk
Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalafdelinger/kort/hovedstaden/bornholm
CVR-NR.: 33518277

Rønne den 13. august 2018
Til

Bornholms Regionskommune,
Social- og Sundhedsudvalget, v/Bjarne Hartung Kirkegaard.

Eftr.

Chefkonsulent Maria M. Holsaae, Danske Handicaporganisationer.

Høringssvar på besparelsesforslag for 2019.
DH Bornholm står noget undrende over at man nu laver besparelseskataloger når man i november 2017 i forbindelse med valget fra alle politiske partier lovede at det var slut.

Ole Erling Lærke
Formand
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Forslag
BSU-12-01

Emne:

DH Bornholms høringssvar:

Hjemtagelse af familieplejeopgave

BSU-12-02

Reduktion i inklusionsvejledning til skolerne

Ikke acceptabelt.
Plejefamilierne vil muligvis antage, at denne besparelse bliver en forringelse af den service, de har med den nuværende ordning. Forslaget indebærer, at kommunen leverer de ydelser, der er beskrevet i partnerskabsaftalen ved en hjemtagelse af
opgaven. Alternativt ville der skulle findes besparelsesforslag inden for centrets udførerområde, hvilket vil belaste strategien
om forebyggende indsatser til forebyggelse af flere anbringelser og øgede ventetider for børn/unge og familier. En hjemtagelse af familieplejeområdet vil betyde et øget samarbejde mellem familieplejekonsulenter, sagsbehandlere og udførerteams, da
de alle er ansat i samme center, men i forskellige organisatoriske enheder.
Ikke acceptabelt.
Betjening af skolerne vil blive stærkt forringet hvilket vil have stor betydning for den forebyggende indsats ift. de sårbare børn:
Det vil forringe mulighederne for
- at vejlede og supervisere lærere ift. deres undervisning og elever at vejlede personale og ledelse ift. de særlige udsatte børn
- at arbejde med trivsel ift. enkeltelever (samtaleforløb, vredeshåndtering, narrative forløb m.m.)
- at arbejde med trivsel ift. klasselæringsmiljøet (klassekonferencer m.m.)
- at deltage i LP-arbejdet (en analysemetode som er besluttet i BRK, hvor man styrker indsatser i læringsmiljøet ift. enkelt
elever, elevgrupper, undervisning)
Kvaliteten i arbejdet vil desuden falde, da muligheden for at sparre med en kollega inden for samme felt ikke vil være til stede. Sparring er ofte nødvendigt for at kunne finde kvalificerede interventioner i de til tider svære problematikker som jobbet
omhandler.
Følgende mål vil blive påvirket negativt af denne besparelse:
- En folkeskole for alle – med især følgende delmål.
o En mangfoldig, inkluderende skole
o Den enkelte medarbejder og de enkelte team arbejder ud fra et inkluderende perspektiv
o Andelen af ekskluderede til specialtilbud er dalende i forhold til året før
o PPR understøtter inklusionsopgaven i almenområdet
o Elevernes trivsel skal øges
o Alle elever trives, så de lærer så meget de kan i forhold til deres potentiale og føler sig som en del af læringsfællesskabet

BSU-12-03

Bortfald af PREP kurser

Strider mod BRK handicappolitik
Ikke acceptabelt.
Det har været for børnenes skyld/familiernes trivsel, man satte dette tilbud i værk. - der er dog også en mulig kommunaløkonomisk gevinst ved siden af i form af evt. færre skilsmisser (dette har man ganske vist ikke dokumenteret). Parrådgivning er
et ikke visiteret forløb, så det er muligt at tilmelde sig et forløb uden om sagsbehandler og målgruppevurdering. Det er således også helt frivilligt om man vil deltage. Det er vores vurdering, at der er mange ressourcestærke par, der benytter sig af
tilbuddet. Det er således et mere generelt forebyggende tiltag, end det er et tiltag målrettet socialt udsatte familier. Kurserne
er bestemt skilsmisseforebyggende og tjener et godt formål, men de rammer i deres nuværende form en bredere målgruppe
end den, der normalt får hjælp fra Center for Børn og Familie.
Da vi endnu ikke kender de politiske mål for 2019, er dette skrevet op i forhold til målene for 2014-2018. Forslaget har en di-
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rekte negativ indvirkning på det politiske mål: ”Forebyggelse i Førskolealderen”, hvor der bl.a. fremhæves ”Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i almensystemet”
Indirekte kan forslaget også have negativ indvirkning på de politiske mål omkring den nye Bornholmske folkeskole, hvor det
bl.a. skrives ”Alle elever trives, så de lærer så meget de kan i forhold til deres potentiale” og ”Alle elever skal blive så dygtige
til læsning og matematik som de kan”.

BSU-12-04

Reduktion i Familierådgivning og Åben Anonym
Rådgivning

Ikke acceptabelt.
Kommunen skal jf. SEL § 11.2 tilbyde anonym og gratis rådgivning til familier og børn, hvorfor rådgivningen ikke kan reduceres helt væk, men der er ikke en lovgivningsmæssig nedre grænse for hvor mange timer en kommunes Åben Anonym Rådgivning skal have. Nogle kommuner opererer med to timers ÅAR om ugen.
Vedr. Åben Anonym Rådgivning Børn, unge og forældre som har brug for korterevarende rådgivningsforløb vil ikke længere
kunne modtage dette hurtigt og heller ikke i det tidligere omfang af max fem samtaler som vurderes at være adækvat i forhold
til rådgivning af tidlig forebyggende karakter. Omfanget af rådgivningen vil dermed ikke i tilstrækkeligt omfang kunne bidrage
til nødvendig problemløsning. Disse familier vil med stor sandsynlighed ikke kunne få rådgivning i andet regi, da de problemstillinger der tages vare på i ÅAR har en relativ lav kompleksitet som ikke vil åbne op for råd og vejledning i myndighedsafdelingen. Konsekvensen kan dermed være at disse familiers problematikker vokser sig større og mere komplekse, at børnene
kommer i mistrivsel og at der dermed vil være brug for tungere foranstaltninger for at afhjælpe problematikkerne.
Vedr. Familierådgivning jf.§ 11.3 Børn, unge og forældre som har brug for et rådgivningsforløb eller vil profitere af at indgå i
et gruppetilbud vil ikke længere kunne blive henvist til disse tilbud. Disse familier vil med stor sandsynlighed ikke kunne få
rådgivning i andet regi, da de problemstillinger der behandles i regi af § 11.3 har en relativ lav kompleksitet om end større
kompleksitet end det der varetages i regi af ÅAR. Problemstillingerne vil i sin første fase ikke i udgangspunktet være i målgruppe for råd og vejledning i myndighedsafdelingen. Konsekvensen kan dermed være at disse familiers problematikker vokser sig større og endnu mere komplekse, at børnene kommer i yderligere mistrivsel og at der dermed vil være brug for tungere foranstaltninger for at afhjælpe problematikkerne.

BSU-12-05

Reduktion i Forældregrupper i dagtilbu

BSU-12-06

Nedlæggelse af dagbehandlingstilbud (DASK)

Ikke acceptabelt.
Familier i målgruppe for at deltage i forældregrupper i regi af det gule team, vil med stor sandsynlighed ikke være i målgruppe
for mere indgribende foranstaltninger, da forældregrupperne er at betragte som tidlig indsats og forebyggelse på niveau tidligt
i problemudviklingen. Disse forældre vil derfor ikke kunne blive tilbudt en tidlig forebyggende indsats som vil kunne styrke deres forældreskab og forældrerolle, med den konsekvens at deres børn ikke får tilstrækkelig og adækvat rammesætning og
omsorg. Disse børn vil derfor have en forøget risiko for at komme i mistrivsel og begyndende fejludvikling.
Ikke acceptabelt.
Målgruppen er børn og unge i alderen 13-18 år.
Myndighed visiterer til tilbuddet efter serviceloven, da der er tale om dagbehandling, hvor undervisning tilbydes i forbindelse
med behandlingen. Da der er tale om en særligt udsat målgruppe med massive vanskeligheder og forældrene til børnene ofte har begrænsede forældrekompetencer, er der i de fleste tilfælde andre foranstaltninger knyttet til barnet ud over indskrivning i DASK. Det er f.eks. praktisk pædagogisk støtte i hjemmet eller ungekonsulent. En konsekvens af besparelsen vil være,
at disse foranstaltninger skal dække støttebehovet hos barnet/den unge med risiko for at vanskelighederne udvikler sig og at
der skal iværksættes mere indgribende foranstaltninger, f.eks. anbringelse.
En nedlæggelse af DASK vil få som konsekvens, at Center for Skole vil skulle tilrettelægge et andet skoletilbud for denne
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målgruppe. Eleverne vil skulle undervises enten på en specialskole eller tildeles støtte, der ikke kan holdes inden for budgetmodellen for 10. kl.-undervisningen. Den ekstra støtte kan ikke beskrives generelt, men vil afhænge af den konkrete elevs
udfordringer. Merudgiften til undervisning af de 9 elever vurderes derfor at kunne variere fra ca. 0,6 mio. kr. til 1,9 mio. kr. på
årsbasis, hvor eleverne som minimum vil skulle have støtte i den overvejende del af undervisningen og i yderste tilfælde vil
skulle have en plads på Heldagsskolen.

BSU-12-08

Reduktion af brugen af
metoden inddragende
netværksmøder i Myndighed

BSU-12-09

Reducere serviceniveauet - familiebehandlingen i
Familiehuset

BSU-12-10

Reduktion af pædagogisk
støtte i BørneFamiliehuset

BSU-12-11

Reduktion af aktiviteter i
Ungehuset

Ikke acceptabelt.
Metoden er omfattende både tidsmæssigt og socialfagligt, f.eks. skal der afholdes samtaler med de enkelte deltagere fra netværket forinden selve det inddragende netværksmøde afholdes. Anvendelse af metoden forudsætter, at der er en tovholder,
der fungerer som mødeleder og ordstyrer og er ansvarlig for tid og proces. Sagsbehandler deltager i mødet på lige fod med
de øvrige deltagere.
Besparelsen vil forringe inddragelsen af familie og netværk og den helhedsorienterede tilgang til familien i sagsbehandlingen, da der vil ske en væsentlig reduktion i antallet af inddragende netværksmøder. Kvaliteten i sagsbehandlingen vil blive
forringet. De ressourcer, der er i netværket vil i mindre grad blive bragt i spil og det kan betyde et øget behov for professionel
indsats og bevilling af foranstaltninger.
Ikke acceptabelt.
Familiehuset giver primært behandling som flerfamilie behandling. Det betyder at familierne lærer af hinanden og at familierne oplever at de alle kan bidrage med noget. Samtidig med, at familierne arbejder i gruppe, arbejdes der også med familierne
enkeltvis. Behandlingen gives samtidig til både barnet og forældrene med henblik på en udvikling af både barnets og forældrenes kompetencer. Når familierne både arbejder med sig selv, men også øves i at se forandringer hos andre, styrker det
familiernes udvikling.
En nednormering af familiebehandler vil betyde at indskrevne familier vil blive nedjusteret fra 7 til 5 familier. De sidste 2½ år
har der ikke været en ledig plads i Familiehuset, men derimod ventetid. Konsekvensen af at nednormere med en familiebehandler og derved de reducerede antal pladser vil betyde længere ventetid på behandling for nogle af de svageste og dårligst
fungerende børn og forældre og dermed vil der ske en væsentlig serviceforringelse i forhold til behandlingsmuligheder. Ligeledes vil muligheden for at yde intensiv familiebehandling allerede fra graviditeten blive væsentlig reduceret.
Familiehuset er et alternativ til anbringelse og de 7 pladser vurderes at være behovet.
Det vil blive væsentlig dyrere at anbringe de unge eller lade familierne gå op i limningen.
Ikke acceptabelt.
En eventuel nednormering til det oprindelige niveau vil øge ventetiden på en indskrivning i Børne- og Familiehuset for nogle
af de svageste og dårligst fungerende børn og deres familier.
For at kompensere for ventelisteproblematikken kan der benyttes støtte/kontaktpersoner fra det tværgående støttekorps, og
andre midlertidige (og umiddelbart ringere) løsninger, indtil der vil være en ledig plads i Børne- og Familiehuset. Der er en
åbenbar risiko for, at nogle af børnene i ventelisteperioden kan komme i yderligere fejludvikling
SE BSU-12-09.
Ikke acceptabelt. Med en reduktion i aktiviteter, vil Ungehuset miste muligheden for at tilbyde øens udsatte unge de samme
muligheder som andre unge inden for kultur, sport og fritid. Et vigtigt pædagogisk værktøj i at sikre Ungehuset unge trivsel og
sundhed er udflugter til øens kulturtilbud. De unge i udsatte positioner vil ikke længere på lige fod med andre unge være sikret oplevelser i f.eks. sommerferien. For mange af Ungehusets unge er de aktiviteter Ungehuset tilbyder eneste oplevelser i
gennem deres ungdomsliv, herunder i f.eks. sommerferien. Fysisk træning er en fast del af Ungehuset aktivitetstilbud dette
bruges bevist som pædagogisk redskab, med henblik på at styrke den unges fysiske og psykiske udvikling. Ungehuset unge
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BSU-13-04

Hæve klassekvotient i
modtagelsesklasserne

BSU-13-06

Samling af ungdomsskoledelens aktiviteter

SSU-32-01

Fjernelse af mad og service i botilbud

SSU-32-02

Flytte borgere fra Skovhjælperprojektet til Team
Østergade

SSU-32-03

Lukning af Pigeklubben
på Klintebo

SSU-32-04

Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og
samværstilbud i Vestergade, Allinge

SSU-32-05

Lukning af værestedstilbuddet Åsen

kan grundet fysiske og psykiske udfordringer ikke deltage i almindelige fritids og sportsaktiviteter. Det er derfor vigtigt at Ungehuset kan tilbyde de unge træning, således at de på lige fod med andre unge får adgang til alsidige og sunde idrætstilbud.
En reducering er i strid med BRK handicappolitik.
Ikke acceptabelt. Der bliver mindre tid til den enkelte elev.
I forhold til målet ”Folkeskole for alle”
Forsinket parathed til at indgå i den almene undervisning i folkeskolen.
Dette forslag vil blive dyrere på den lange bane.
Grundlæggende ikke acceptabelt.
Ungdomsskoledelens undervisningstilbud bruges af et bredt udsnit af unge som møder hinanden på tværs af skoler, omkring
fælles interesser. Disse fællesskaber understøtter de unges relationer. Konsekvensen af at samle hold i Klemensker, vil være
at unge fra hele øen har lang transport til de frivillige undervisningstilbud, hvorfor det er sandsynligt at færre elever vil gøre
brug af tilbuddene. Ved at lukke klubdelen i Klemensker, vil elever på Nordlandet skulle til Rønne eller Nexø for at deltage i
klub. En besparelse på Ungdomsskoledelen vil endelig betyde færre muligheder for at understøtte folkeskolerne.
Bagsiden af dette forslag er øget ungdomskriminalitet, da de unge ikke gider flytte sig.
Ikke acceptabelt.
Besparelsen i direkte modstrid med projekt ØKO LØFT, som er projektet, hvor der omlægges til mere økologi mv. i kommunens køkkener. I løbet af 2015 og 2016 har køkkenerne oplevet en højere pris på råvarer pga. økologiprojektet.
Ikke acceptabelt.
Skovhjælperprojektet er et beskæftigelsestilbud for syv borgere med udviklingshæmning, der med udgangspunkt i Klippely i
Ekkodalen, varetager opgaver for Naturstyrelsen.
Hvorfor ødelægge noget der er godt og fungere til alles tilfredshed, hvis man har et lignende tilbud i Østergade, så
lav en aftale med Sandemandsgården og Jog Centret om at finde unge til dette arbejde, så er det en vind vind
Ikke acceptabelt.
Pigeklubben bliver brugt til at pigerne i Langhuset og Havehuset kan være sammen med andre piger i sociale sammenhænge. Det har stor betydning for dem og deres sociale færdigheder. Det er samtidig en måde at tilbyde oplevelser på som ikke
kræver ligeså mange personaleressourcer som fritidsaktiviteter udenfor huset gør. Pigeklubben holder til på Strøby 2-4 eftermiddage/aftener om måneden og der er derfor let adgang til ekstra hjælp, hvis der er behov for det. Hvis Pigeklubben nedlægges, vil det betyde at pigerne ikke får trænet deres sociale færdigheder på samme måde. Samtidig mister de muligheden
for at have veninder som de selv vælger. Og sidst men ikke mindst mister de muligheden for at få oplevelser, da der er få
ressourcer til ture ud af huset.
Det strider mod BRK handicappolitik
Ikke acceptabelt.
Lukningen vil betyde at enkelte borgere ikke vil ”flytte” med til Midtpunktet eller benytte andre tilbud, med isolation og ensomhed til følge og de dårligst fungerende vil ikke blive inkluderet i nærmiljøet. Det kan på sigt betyde ekstra ressourcer til støtte
i eget hjem og det vil give mere kørsel på landevejene dels til støtte og dels til kørsel til Midtpunktet.
Ikke acceptabelt.
Caféen er kernen på Åsen 13. Det er her beslutningerne tages. Det er de frivillige, som bruger cafeen, der også køber ind,
tager sig af rengøringen og passer cafeen.
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SSU-32-06

Kommandanthøjen nednormering af medarbejdertimer ved ændret
planlægning (fjernelse af
mellemtimer) – 33 timer
pr. uge

SSU-32-07

Opsige driftsaftalen med
Værestedet Blæksprutten

Mellem 33 – 42 borgere bliver berørt af lukningen hvor der i gennemsnit kommer 16 borgere pr. åbningsdag.
De nævnte konsekvenser er ikke brugbare, folk flytter sig ikke, så på et tidspunkt vil det kræve anden indsats.
Hvorfor ødelægge noget hvor mange ældre og socialpsykiatriens brugere i fællesskab får dagen til at hænge sammen.
Ikke acceptabelt.
En nednormering af medarbejdere mellem kl.13 og 16 på hverdage vil gå ud over de planlagte aktiviteter ud af huset. Deltagelse i Idræt på tværs, badminton, tennis og cykling. Det vil være en stor forringelse for beboerne i forhold til fysisk og psykisk sundhed samt muligheden for, at knytte sociale relationer og inklusion uden for Botilbuddet.
Det vil ikke være muligt med individuelle planlagte samtaler eller planlagte aktiviteter ud af huset mellem kl. 13-16, som bytræning, handle, gå/cykelture. Det vil ikke være muligt på forhånd at planlægge og lave aftaler om aktiviteter da det vil være
afhængig af, hvordan den samlede situation på Kommandanthøjen er, på dagen.
Medarbejderne vil blive mere pressede og deres fleksibilitet i den individuelle planlægning ift. beboerne mindskes – det vil
påvirke det psykiske arbejdsmiljø.
15 boliger på Kommandanthøjen er midlertidige boliger hvor beboerne trænes i opbygning af kompetencer til at kunne bo i
egen bolig. Her er deltagelse i aktiviteter udenfor Kommandanthøjen med opbygning af socialt netværk en vigtig del af den
indsats. Vi ser det problematisk at opretholde de midlertidige boliger, herunder akutpladsen hvis der skæres i ressourcerne. I
det hele taget gælder det for alle beboerne, at det er vigtigt at få mulighed for, at være en del af et socialt liv både på og
udenfor Kommandanthøjen. Det vil ikke være muligt som nu, at planlægge tid til medarbejdernes dokumentation i forhold til
ICF og handleplan.
Skal man gøre beboerne mere selvstændige eller det modsatte.
Ikke acceptabelt.
Værestedet Blækspruttens driftsaftale med Bornholms Regionskommune har været gældende siden Bornholms amt indgik
en aftale. Stedet har udviklet sig fra at låne lokaler af kommunen til i dag at have eget hus med tilhørende lokaler på havnen,
kolonihave og sommerhus i Sverige. Blæksprutten vægter, at de er et privat tilbud uden for det offentlige system.
Som kommune er vi ikke forpligtet til at have flere aktivitets- og samværstilbud hvorfor det er muligt at opsige aftalen og henvise borgerne til kommunens egne tilbud på øen.
Hvorvidt Blæksprutten alene kan opretholde sit tilbud via tilskud fra fonde m.m. er meget usikkert hvorfor opsigelsen af driftsaftalen meget vel kan betyde en lukning at Blækspruttens tilbud og dermed give stor usikkerhed for fremtiden for de berørte
brugere. Værestedet Blækspruttens regnskab for 2014 viser, at Blæksprutten har en bankbeholdning på ca. 1 mio. kr.
Lav en ny driftsaftale og et åbent regnskab så man kan se hvad pengene går til.
Ingen andre bosteder/væresteder m.v. har sådanne forhold.

SSU-32-08

Pædagogisk ledsagelse
på botilbud

Blæksprutten anfører, at bevillingen gennem årene har været lavere end aktivitetsniveauet og at der aktivt søges fonde mv.
for at sikre driften af Blæksprutten.
Social- og sundhedsudvalget har et mål om at flere borgere benyttere aktivitets- og samværstilbud, bl.a. fordi det er en mindre indgribende foranstaltning end individuel bostøtte.
Ikke acceptabelt.
Puljen anvendes til i alt 108 borgere. Puljen er ikke ligeligt fordelt på borgerne, idet den er fordelt ud fra en beboersammensætning fra tidligere budgetår.
Ledsagerpuljen skal ses, som nogle af disse menneskers mulighed for at deltage i det eksisterende samfund.
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SSU-32-09
SSU-32-10
SSU-32-11

Reducere feriepulje for
borgere på botilbud
Reducere pulje til PAUog Pædagogstuderende i
prakti
Reduktion i personaletimer på Botilbuddene
Klintebo

SSU-32-12

Reduktion i planlægningstid på Strøby/Skovlyst

SSU-32-13

Reduktion i timer i Botilbuddet Stjernehuset,
Klintebo

Fjernes puljen, får borgere der ikke kan komme i betragtning til ledsagelse efter § 97, ikke mulighed for individuel socialpædagogisk ledsagelse, selvvalgt ledsagelse til fx deltagelse i besøg hos familie, kulturhusarrangementer, fritidsaktiviteter, koncerter, og ture i naturen m.m.
Puljen understøtter i høj grad den politiske vision om ”Et godt og aktivt liv for alle”. Fjernes budgettet til socialpædagogisk
ledsagelse, vil det selvsagt betyde, at der ikke længere er mulighed for selvvalgt ledsagelse for borgere i botilbud.
Særligt for beboere på Nexøhuset, nogle huse på Klintebo og fem beboere på Røbo er det vigtigt at understrege at disse
mennesker bor og lever deres fulde liv i det tilbud husene formår at give. De er ikke tilknyttet dagcentertilbud og de kulturelle
og sociale tilbud et dagcenter tilbyder.
Der er en høj grad af mulighed for selvbestemmelse i ledsagerpuljen, da det giver den enkelte beboer mulighed for at vælge
en aktivitet til. Beboerne har behov for sin ledsagers støtte til at være deltagende i aktiviteten og få en god oplevelse ud af
det.
Dette besparelsesforslag er på kollisionskurs med BRK handicappolitik.
Acceptabelt.
Forslaget kan gennemføres uden servicemæssige konsekvenser.
Acceptabelt.
Forslaget kan gennemføres uden servicemæssige konsekvenser.
Ikke acceptabelt.
I Stjernehuset vil det betyde at borgerne skal ligge i deres seng og være i ro kl. 21.00, da der kun er en medarbejder på arbejde fra kl. 21.00. I Langhuset betyder det at beboerne kommer tidligere i seng i weekenden, hvilket betyder at weekend
bliver til hverdag og der er derfor kun en på vagt fra kl. 22.00. I Havehuset betyder det at man ikke kan tage ud af huset med
de borgere som ikke har et dagtilbud, samt at lægebesøg/sygehusbesøg/tandlæge m.m. ikke kan lade sig gøre, da man ikke
kan forlade huset. Der vil kun være en på arbejde mellem kl. 14.00-15.00. I Kridthuset betyder det at der bliver færre aktiviteter i weekenden, hvilket er uhensigtsmæssigt for mennesker med autisme, da pauser er gift for beboerne. Fælles for alle huse har det betydning for vikarforbruget, da man ved mangel af fast personale vil skulle sætte vikar på for at dække vagten.
Sidst men ikke mindst vil vi få svært ved at finde tid til den anbefalede dokumentation såsom indberetninger og EKJ.
Dette forslag strider mod handicapkonventionen og BRK handicappolitik.
Ikke acceptabelt.
Konsekvensen er at der kun vil være 6 timers planlægningstid om måneden som dækker; handleplansmøder, dokumentation,
planlægning, personalemøder, pædagogiske møder og samarbejdsmøder, som omfatter 42 brugeres dagtilbud og indholdet
af tilbuddet.
Konsekvensen af den reducerede planlægningstid vil betyde at dokumentationen bliver endnu sværere at opfylde, hvilket jo
er med til at sikre at brugernes mål opfyldes.
Hvis planlægningstiden reduceres, er der stor risiko for at planlægningen skrider, til stor gene for brugerne som har brug for
tryghed og overskuelighed og at aktiviteterne er tilpasset brugernes funktionsniveau. Det kræver betydelig planlægning at tage hensyn til borgernes meget forskellige forudsætninger.
Man kan ikke forlange at dokumentationen skal overholdes når tilsynet er på visit og så skære ned på den tid der
skal bruges for at dokumentationen er på plads.
Ikke acceptabelt.
Konsekvensen af at reducere overlap vil betyde flere konflikter, på grund af beboernes mentale funktionsniveau som gør at
de ikke kan overlades til sig selv og har svært ved skift. Reduktion i overlap kolliderer med den gentagne anbefaling fra det
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SSU-32-14

Røbo – reduktion i aften
og weekendtimer

SSU-32-15

Stenbanen - reduktion af
ydertimer i gruppe 3+4

sociale tilsyn om at personalet i alle Klintebos botilbud bør have tid til overlap.
Samtidig vil der være færre pædagogiske timer til rådighed og det vil især gå ud over en specifik borger som vil få mere
”alene” tid og konsekvensen af dette vil derfor være at angsten og psykoserne tager over, hvilket vil påvirke beboerens livskvalitet, så beboeren vil få det betydeligt dårligere.
Ikke acceptabelt.
Det vil betyde, at beboerne vil komme til at vente på hjælp. Eksempelvis hjælp til toiletbesøg, anden hygiejne, spisning m.m.
Konsekvensen af forslaget er, at beboerne skal gøres klar til natten tidligere, herudover vil beboerne opleve mere alenetid i
weekenderne. Det får konsekvenser for alle de beboere som bor i hus tre, både i forhold til mindre samvær og mindre støtte
til selvhjælp. I yderste konsekvens en fratagelse af den enkelte beboers medbestemmelse samt funktionsevne.
Ved tab af funktionsvene, vil behovet for støtte vokse. Beboerne på Røbo har alle behov for pædagogisk støtte til alt for opretholdelse af eget funktionsevneniveau.
Herudover vil konsekvensen være, at det vil være sværere at tilkalde akut hjælp i de øvrige huse. Røbo har en alarmknap,
som benyttes i akutte situationer i de huse, hvor medarbejderne arbejder alene i alle timerne.
En konsekvens vil være, at det vil blive sværere at leve op til tilsynets krav om faglig dokumentation.
Dette er i strid med BRK handicappolitik og Handicapkonventionen.
Ikke acceptabelt.
Besparelsen vil på Stenbanen betyde et lavere serviceniveau i gruppe 3+4. De konkrete konsekvenser er beskrevet herunder
og overordnet set vil konsekvensen være ringere mulighed for at arbejde med borgernes forudsætninger for bedre at klare
sig selv, evt. flytte i egen bolig.
Gruppe 4:
• Kortere hjemmedag, der vil betyde at den enkelte beboer vil opleve at få mindre 1 til 1 støtte. Hjemmedage bruges bl.a. til at
støtte nære relationer, støttede samtaler, betale regninger, hæve penge i banken, blive fulgt til fritidsaktiviteter, handle personlige ting/ kost til huset og rengøring i lejlighederne. • Mindre hjælp om morgenen i forbindelse med støtte til at komme
godt i gang med dagens gøremål • Øget brug af vikar ved sygdom og ferie.
I praksis vil denne besparelse betyde at der er i tidsrummet fra 07.30.til 10.00 på alle hverdage ikke vil være medarbejdere i
gruppen.
Fælles for begge grupper:

SSU-32-16

SSU-32-17

Tidligere og hyppigere
opfølgning på bostøtte i
eget hjem efter Servicelovens § 8
Tilbagerulle midler til aktivitetstimer på Nexøhuset og Gartnerparken

• Besparelse på aftentimer • Ved indflytning af nye beboere vil det kræve at beboeren er i stand til at være alene i ydertimer. I
praksis vil denne besparelse betyde at der i tidsrummet fra kl. 21-22 på alle hverdage ikke vil være medarbejdere i grupperne.
Vigtig læring vil gå tabt hvis forslaget gennemføres. Er ikke i overensstemmelse med BRK handicappolitik.
Acceptabelt.
Der vurderes ikke at være negative servicemæssige konsekvenser, idet opfølgningsintervallet på seks måneder stadig er af
en betydelig varighed, der giver tid til en god pædagogisk indsats.
Ikke acceptabelt.
Konsekvensen af at tilbagerulle midlerne er, at beboerne i større omfang vil være alene eller uden aktivitet i de fællesfaciliteter der er på de to tilbud. Det må forventes at det kan give et hurtigere/tidligere funktionsevnetab for de berørte beboere. Det
betyder på længere sigt at beboernes behov for anden pædagogisk støtte eller pleje og omsorg kan stige.
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SSU-32-18

Tilbagerulle weekendåbent på Midtpunktet

SSU-32-19

Ændring/reduktion af aktivitet i Kulturhuset

SSU-33-03

Personalereduktion i
Genoptræningen

Dette forslag kan komme til at koste mere en den måske opnåede besparelse.
Ikke acceptabelt.
Konsekvensen er at borgerne ikke har noget tilbud om samvær og spisning i weekenden og på helligdage. Risikoen er øget
isolation og ensomhed for de borgere som ikke kan opsøge andre fællesskaber.
Konsekvenserne taler for sig selv, slet forslaget.
Ikke acceptabelt.
Konsekvensen af at reducere eller lukke den del af Kulturhuset der arrangerer aktiviteter samt kulturarrangementer 2 ugentlige aftener, vil berøre både borgere der modtager individuel støtte, samt brugerne på botilbud for udviklingshæmmede. Deres
mulighed for at dyrke socialt samvær med ligestillede udenfor eget hjem og botilbud vil bortfalde/reduceres og de må henvises til at opsøge øens kulturinstitutioner på lige fod med øens øvrige borgere.
En forringelse der siger spar to, det er ikke tilrådeligt.
Ikke acceptabelt.
Kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven skal revideres. I dag skal ydelser leveres indenfor 10 hverdage, dette vil ikke være muligt fremadrette.
Hurtig og effektiv genoptræning efter et sygdomsforløb eller en ulykke er afgørende for, at man som borger kan genvinde
funktionsevnen. Det betyder, at man som borger hurtigere kan blive rask og vende tilbage til sit normale liv.
Rehabilitering af ældre borgere i tæt samarbejde med sosu-medarbejderne har betydning for hvor meget hjemmehjælp borgerne har behov for. De tværfaglige rehabiliteringsmøder afføder vurderings- og vejledningsopgaver som der fremover ligeledes vil blive længere leveringstid på, dette har konsekvens for borgerens rehabilitering og dermed kommunens økonomi.
Konsekvenser for andre centre: Rehabilitering udføres i et samarbejde mellem borger og de faggrupper der kan bidrage til at
borgeren genvinder og fastholder sin funktionsevne. Ergoterapeuter og fysioterapeuter deltager i DTR møder, udfører vurderings- og vejledningsopgaver, samt bidrager til borgerens samlede rehabilitering. Personalereduktion vil både påvirke ydelsesniveau og ventetid. For borgere på arbejdsmarkedet er ventetiden en vigtig faktor for tilbagevenden til job. Uhensigtsmæssig lang ventetid har konsekvenser både for borger, borgers arbejdsplads og kommune. For borgers arbejdsplads giver
senere tilbagevenden større udgifter til vikarer og/ eller nedsat produktion, samt andre afledte konsekvenser. For BRK er
konsekvensen øgede udgifter til sygedagpenge og afledte udgifter heraf.
Finansloven for 2018 indfører ventetids garanti på opstart af genoptræning efter sundhedsloven indenfor 5 hverdage. Kan
BRK ikke opfylde dette har patienten ret til frit at vælge genoptræning hos en privat leverandør. Frit valg af genoptræning skal
sikre, at borgere kan vælge et tilbud fra en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræningen senest 5 hverdage efter udskrivningsdatoen.
For at kunne tilbyde sundhedslovs genoptræning indenfor 5 hverdage vil konsekvensen af den foreliggende besparelse blive
en omfordeling af ressourcer mellem serviceloven § 86 og sundhedsloven § 140.
I 2017 var ventetiden i gennemsnit 9,45 dage. Der skal en yderligere reduktion på 50 % til, for at opfylde de nye lovkrav fra
1. juli 2018. Det betyder at genoptræning efter sundhedsloven ikke kan bære personalereduktion, og at besparelsen derfor vil
blive udmøntet på både genoptræning efter serviceloven og den rehabiliterende organisation, hvor ergo.- og fysioterapeuter
har en vigtig rolle.
Har kommunen råd til dette?
Tilskud fra Sundheds- og ældreministeriet på 10,6 mio. kr. (fordelingen) må tages op til fornyet behandling hvis dette
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forslag går igennem.

SSU-33-04
SSU-33-05

Besparelse på leverandøraftale på kropsbårne
hjælpemidler
Mindre lagerbeholdning
på genbrugshjælpemidler

SSU-33-06

Bortfald af dobbeltbevilling på inkontinensområdet

SSU-33-07

Opstramning på ortopæ-

Acceptabelt.
Der er umiddelbart ingen konsekvenser i forhold til indgåelse af leverandøraftaler, idet der i udbudsmaterialet tages hensyn til
kvalitet, bestilling, levering m.m.
Ikke acceptabelt.
En mindre lagerbeholdning på standard genbrugshjælpemidler vil betyde, at denne type hjælpemidler ikke altid vil forefindes
på lager og dermed ikke kan udlånes til borgerne med kort tidsfrist. Der vil være øget ventetid, idet der enten skal afventes at
få et brugt hjælpemiddel retur til hjælpemiddellageret, inkl. klargøring af dette, eller der skal bestilles et nyt produkt hjem fra
leverandør.
Hidtidig praksis har været en prioritering af udkørsler af hjælpemidler indenfor kort tid, for at sikre at borgere har de nødvendige hjælpemidler hurtigst muligt med henblik på at afhjælpe borgernes funktionsnedsættelser.
Hidtidig praksis er også målrettet en direkte understøttelse af ’hurtig levering’ af flg. hjælpemiddelkategorier:
• Midlertidige udlån af hjælpemidler fra Bornholms Hospital. En begrænsning af lagerbeholdningen kan evt. medføre at vi ikke
kan overholde nuværende samarbejdsaftale med Region Hovedstaden. Det kan i værste fald også medføre flere liggedage
på hospitalet. • APV-hjælpemidler til medarbejdere i BRK, så de har et forsvarligt arbejdsmiljø • Rehabiliteringshjælpemidler, som understøtter Den Rehabiliterende Organisation. Herunder skal opmærksomheden henledes på at rehabiliteringsforløb er af kortere varighed og derfor er det vigtigt med hjælpemidler fra opstart af et forløb. • Velfærdsteknologiske
løsninger
Det skal endvidere tilføjes, at den nuværende lagerbeholdning gør ’dag til dag’ levering mulig og repræsenterer mulighed for
at tage individuelle hensyn til borgere, da alle personer er forskellige i højde, drøjde og funktionsniveau. En begrænsning af
nuværende lagerbeholdning vil begrænse denne fleksibilitet. Hvis der først bestilles hjælpemidler hjem når bevilling foreligger, vil borgerne også opleve lang ventetid på individuelle løsninger.
Derudover vil en mindre lagerbeholdning af genbrugshjælpemidler formentlig også medføre en ineffektiv drift på fragtopgaverne, idet det vil blive svært at kunne lave en samlet levering af flere hjælpemidler til samme borger.
Afslutningsvis skal der også peges på at hidtidig praksis har været at prioritere gode genbrugsegnede hjælpemidler med en
lang levetid og med mange genudlån af samme hjælpemiddel. Dette indgår også som en strategi i Hjælpemidler i forhold til
Bright Green Island tankegangen i Bornholms Regionskommune.
Ikke acceptabelt.
Denne besparelse vil have konsekvenser i form af serviceforringelser, idet borgerne selv vil skulle finansiere evt. ble, hvis de
er nervøse for at deres kateter ikke holder tæt. Omvendt vil borgere evt. selv skulle finansiere engangskateter, som bruges i
særlige anledninger, hvor de ikke synes en ble er nok, fx i forbindelse med familiefester.
Der vil altid være behov for individuelle vurderinger, idet borgere af særlige helbredsmæssige årsager kan have behov for
bevilling på både bleer og katetre. Derfor er besparelse på området usikker. Borgere der indtil nu har fået bevilget den mindste type ble, vil blive henvist til selv at anskaffe denne eller en erstatning for den. Dette vil for borgerne opfattes som en serviceforringelse.
Det skal derudover tilføjes, at det for mange borgere kan være svært at acceptere behov for og dermed også at søge om
hjælpemidler til inkontinens. Det kan derfor have psykiske konsekvenser for borgerne, hvis de har begrænsede valgmuligheder.
Ikke acceptabelt.

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer – DSI.
De 33 medlemsorganisationer repræsenterer 320.000 medlemmer og alle slags handicap.

Side 10 af 17

SSU-33-08

disk fodtøj og fodindlæg

Denne besparelse vil have konsekvenser i form af serviceforringelser for borgerne. Der er på nuværende tidspunkt ventetid i
op til 2 måneder på at komme til ortopædkirurg på Bornholms Hospital. Derudover kan der gå tid med at indhente oplysninger
til behandling af sagen, derefter skal der tages afstøbning til ortopædisk fodtøj eller fodindlæg ved bandagist og til slut skal
fodtøj eller indlæg udformes, afprøves og udleveres. I værste fald vil ventetid på færdigt fodtøj og fodindlæg være 8-12 måneder. Indtil videre har hjælpemiddelafdelingen valgt at tage udgangspunkt i borgernes egne privatpraktiserende lægers vurdering, netop for at undgå lang vurderings- og sagsbehandlingstid.
Denne besparelse kan især have konsekvenser for borgere med akut behov for fodtøj eller fodindlæg, fx diabetespatienter,
som kan komme i klemme, hvis der bliver længere ventetid end på nuværende tidspunkt. Derudover skal opmærksomheden
henledes på, at længere ventetid kan medføre at borgerne helt undlader at erhverve sig nødvendigt ortopædisk fodtøj eller
fodindlæg.
Der er på nuværende tidspunkt ventetid på to måneder på at komme til ortopædkirurg på Bornholms Hospital. Denne ventetid kan evt. blive endnu længere, såfremt vi begynder at henvise alle borgere, der søger fodtøj og fodindlæg, til vurdering hos
ortopædkirurg.
På dette område er der en politisk fastsat sagsbehandlingsfrist på 8 uger. Med evt. ny praksis vil hjælpemiddelafdelingen på
ingen måde kunne overholde denne sagsbehandlingsfrist.
Besparelse på området er usikker, idet der kun er tale om et skøn over antallet af sager, hvortil der evt. ikke er bevillingsgrundlag jf. ortopædkirurgs vurdering.

Servicelovens § 117, individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi

Ikke acceptabelt.
Social og sundhedsudvalget har besluttet, at denne bestemmelse skal benyttes i forbindelse med borgernes kørsler til vederlagsfri fysioterapi. Hvis disse borgere ikke længere får hjælp til disse kørsler, vil de enten selv skulle finansiere dette eller tilbud skal gives efter anden bestemmelse, fx HandyBAT kørselsordningen. Borgere der får bevilget vederlagsfri fysioterapi er
borgere, der på grund af en varigt nedsat funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler og dermed
ikke er i stand til at bruge offentlig transport. Primo april var der tilmeldt 46 borgere til kørsel efter servicelovens § 117. Ca.
1/3 af brugerne kører 2 gange ugentligt og resten 1 gang ugentligt. Når der er bevilget kørsel i henhold til servicelovens §
117 er der ikke begrænsning på antal ture. Hvis der er bevilget kørsel med HandyBAT, er der mulighed for 104 enkeltture pr.
kalenderår. 104 enkeltture svarer til en kørsel ud og hjem pr. uge pr. år i gennemsnit og der er derfor ikke mange ture tilbage
til andre formål. Derudover er kørslerne i henhold til servicelovens § 117 billigere for borgerne end med HandyBAT. Ved
HandyBAT betaler borgerne kr. 2,60 pr. km. Der betales for det antal km der er kørt, dog altid for minimum 10 km pr. tur. I
forbindelse med kørsler efter servicelovens § 117 koster det borgerne kr. 1,94 pr. km og der betales kun for de km, der er
udover de første 10 km.
Denne besparelse flytter kun udgiften over på Centre Ældre, der er ingen besparelse for kommunen.

SSU-33-09

Aktivitetstilpasning på
Sygeplejedepotet

SSU-33-10

Stop for indkøb til den
Velfærdsteknologiske
udstilling

Acceptabelt.
Der er umiddelbart ingen konsekvenser i forhold til denne besparelse. Det kan dog være svært at vurdere omfanget af udgifterne til sygeplejeartikler, da dette er afhængigt af omfanget af borgernes sygdoms- og plejeforløb, herunder afledt behov for
sygeplejeartikler.
Ikke acceptabelt.
Denne årlige udgift vil ikke medføre direkte serviceforringelser i forhold til borgerne, men det vil ikke blive muligt at supplere
udstillingen med nye og relevante produkter, som derfor heller ikke vil kunne fremvises i forbindelse med besøg i udstillingen
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fra borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Udstillingen er grundlag for årlige besøg fra både interne og eksterne
samarbejdspartnere, hvilket giver anledning til at blive ajourført i forhold til velfærdsteknologiske løsninger, mulighed for afprøvning og evt. udlån af produkterne.

SSU-33-11

Personalereduktion,
Kommunikationscenteret

Ikke acceptabelt.
KC er en specialistenhed, hvor de fleste af medarbejderne løser opgaver på flere fagområder.
En reduktion af muligheden for køb af bistand i forbindelse med komplicerede borgerforløb vil betyde at vi ikke vil have mulighed for at håndtere disse forløb. Det vil være forløb med borgere som har et sjældent eller komplekst handicap. Det kan
have en negativ påvirkning for disse borgeres oplevelse på såvel livskvalitet som evnen til at modtage læring.
Aktiviteten på Kommunikationscentret har gennem de seneste år været markant stigende uden tilførsel af ekstraressourcer.
På baggrund af denne stigning fik området derfor tilført 250.000 kr. i 2017. Samtidig med dette blev det besluttet at indføre en
takst for ydelserne på beskæftigelsesområdet. Indsatsen skulle være med til at sikre, at BRK fortsat kan leve op til gældende
lovgivning/vejledning på området. En besparelse vil i høj grad være med til at underminere den tidligere politisk bestemte
indsats.
Har kommunen råd til dette?
Tilskud fra Sundheds- og ældreministeriet på 10,6 mio. kr. (fordelingen) må tages op til fornyet behandling hvis dette
forslag går igennem, for så fjerne man rehabiliteringen, som Kommunikationscentret betragter sig som en del af.

SSU-33-14

Personalereduktion i
misbrug

SSU-33-15

Implementering af Kræftplan IV uden tilførsel af
ressourcer

Ikke acceptabelt.
En reduktion i medarbejdertimerne betyder, at Misbrugsområdet ikke kan løfte driften af alle områdets opgaver i ferie perioder. En reduktion i medarbejdertimer vil også have en afledt konsekvens i det daglige serviceniveau. Særligt vil det sætte
behandlingsgarantien på 14 dagen under pres. Hvis timerne skal findes i Stof- og Alkoholbehandling, kan stof- og alkoholbehandlingen ikke tage imod lige så mange nye henvendelser, som på nuværende tidspunkt.
På Værested og SKP-ordningens område, vil en reduktion i timerne betyder, at Værestedet har mindre åbent og SKP –
medarbejdernes respons-tid bliver længere. Det vil sige tiden der går fra de modtager en bekymringshenvendelse til de har
mulighed for at tage ud og opsøge den pågældende borger bliver længere. Det vil også betyde, at der er færre borgere de
kan nå at yde støtte til eller der er færre ting de kan hjælpe den enkelte borger med.
Typiske støtteopgaver i forhold til Misbrugsområdets målgruppe, er støtte til læge besøg, støtte i forbindelse med undersøgeler og behandling på hospital, til at huske aftaler generelt, men også støtte til at kommunikere med de forskellige instanser
hvor de typisk har en oplevelse af, ikke at blive hørt og respekteret. Støtte til at ansøge om hjælp - det kan være økonomisk
og praktisk som ved ansøgning om hjemmeplejen. Sidst, men ikke mindst, yder SKPér også støtte til bolig- og hjemløse, dels
ved støtte til at finde bolig og dels ved støtte til, at skabe rammer der gør, at den hjemløse igen kan finde sig til rette i en bolig.
Uanset hvor i Misbrugsområdet timerne skal reduceres, er konsekvensen, at der er mindre tid til gruppen af borgere der er
udsatte socialt, fysisk og psykisk.
Ikke acceptabelt.
Konsekvensen beskrives således: Ledelsen i afd. Sygeplejen er bekymret for, hvorvidt BRK kan opretholde det samme kvalitative tilbud til borgerne på Bornholm som i resten af landet. At tage borger med på råd samt værdig og god palliativ indsats
fordrer begge en øget tilstedeværelse af sygeplejerskerne borger-nært, og det vil være svært at komme i mål hermed, når
den daglige drift med høj service også skal imødekommes. Samtaler med borger – både ifm. at blive taget med på råd samt
en værdig palliativ indsats – kræver tid og nærvær, og det er særligt på tidsperspektivet, at borgerne kan risikere at opleve en
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SSU-33-16

SSU-33-17
SSU-33-18

Personalereduktion Rehabiliteringcenter Sønderbo.

Aktivitetstilpasning af
elevløn på SOSU området
Nedlæggelse af funktionen mad- og måltidskonsulent

serviceforringelse – der vil være risiko for øget ventetid, både ifm. at samtalerne/rådslagningen skal vendes flere gange mellem borger (evt. pårørende) og sygeplejersken, samt risiko for at døende borgere må vente i længere tid på en sygeplejerske
– også set i lyset af, at flere og flere borgere ønsker at dø hjemme. Besparelsen indebærer, at BRK ikke øger indsatsen på
det palliative og rehabiliterende område på kræftområdet i 2019, men fastholder nuværende tilbud.
Der arbejdes i afd. Sygeplejen fortsat på en driftsmæssig tilpasning mellem opgaver og ressourcer i forlængelse af omlægningerne i Den Rehabiliterende organisation i 2016.
Kræftplan IV forventningen, om, at borger/patient skal ”med på råd” i højere omfang samt ” en værdig og god palliativ indsats”. Vil ikke kunne realiseres.
Ikke acceptabelt.
Borgernes forløb på Sønderbo, vil ikke i nær samme omfang kunne målrettes som nu. Det vil medføre at borgerne får længere liggetid på Sønderbo, som igen kan få betydning for Myndighed Ældre, hvis der ikke er ledige pladser til færdigbehandlede
borgere fra Sygehuse, som ikke kan komme hjem til egen bolig.
Det er nødvendigt at kende til Sønderbo’s arbejdsgange og ikke mindst til borgernes situation ifm. udredning og afklaring,
hvilket en udefra kommende vikar ikke har kendskab til og derfor ikke kan varetage dette.
Forslaget vil medføre at samtaler med borgerne på midlertidigt ophold og forløb på Sønderbo i væsentlig grad nedsættes.
Herunder især fravalg af opfølgende samtaler jf. den udarbejdede Arbejdsgangsbeskrivelse mellem Myndighed Ældre og
Sønderbo som anbefalet af Type2Dialog. Udskrivningssamtaler mhp. ny fremtid med borgerne og eventuelle pårørende vil
ikke blive varetaget af Sønderbo’s medarbejdere i samme omfang som nu. Velkomstsamtaler til borgere med mindre komplekse problemstillinger, vil foretages i væsentlig mindre grad.
Hvis borgerne udskrives fra Sønderbo før deres mål er nået og/eller rehabiliteringsindsatsen ikke er opfyldt, kan det medføre
en stigning af indsatser i hjemmeplejen og for sygeplejen.
Myndighed Ældre må selv varetage visitationsbesøg og vurdere behov for hjælp ved udskrivelse til eget hjem, uden Sønderbo stiller sosu-personale til rådighed ved disse møder.
At borgere på midlertidigt ophold oplever manglende opfølgning af deres mål med opholdet og deres fremadrettede mål. At
deres ophold på Sønderbo forlænges unødigt. At Sønderbo ikke i samme opfang kan følge målene generelt jf. den rehabiliterende organisation.
Det kan medføre vi taber yngre borgere der ikke får den optimale rehabilitering til at genvinde færdigheder og deltage i samfundet efterfølgende (fx borgere med hjerneskader fra mellem 40 – 65 år)
Tilskud fra Sundheds- og ældreministeriet på 10,6 mio. kr. (fordelingen) må tages op til fornyet behandling hvis dette
forslag går igennem, man skal ikke først sætte flere millioner af til rehabiliteringens gennemførelse og så starte med
at fjerne timer på det niveau hvor rehabiliteringen skal udmøntes.
Acceptabelt.
Der er umiddelbart ingen konsekvenser i forhold til denne besparelse.
Ikke acceptabelt.
Konsekvenserne beskrives således: Med nedlæggelsen af funktionen bortfalder understøttelsen af nye og eksisterende
initiativer på mad- og måltidsområdet, herunder arbejdet i de kommunale køkkener med økologiomlægning, lokalefødevarer
og mindskelse af madspild for at understøtte dels sundhedsfremme og øget maddannelse, men også ressourcebesparelser
og lokal erhvervsudvikling via flere lokale køb.
Konkret vil det være tabet at en tovholderfunktion der løbende motiverer, inspirerer og fastholder køkkenernes og instituti-
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SSU-33-19

SSU-33-21

Nedlæggelse af funktionen frivillighedskoordinator

Reduktion af Indsatsen
overfor kronisk syge borgere

onsledernes fokus på målene. Det er også en funktion, der sikrer sparring ift. opstart af de nye lokale madskoler. Dertil vil det
kontinuerlige arbejde med fødevaregrossisten ophøre ift. proaktivt at sikre lokale varer som en del af det sortiment, de lokale
køkkener kan handle udfra. Tillige reduceres centrenes mulighed for kompetenceudvikling og understøttelse på dette område, såsom leve-bomiljøer og madskoler.
Nedlæggelsen vil også betyde en forringelse af BRKs arbejde med både opfølgningen af BRKs egen mad- og måltidsstrategi
men også implementering af indsatser under Bornholms Fødevarestrategi 2017-2025, der er lavet af BRK i partnerskab med
Bornholms Landbrug og Fødevarer samt Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur. Endeligt vi nedlæggelse også resultere i manglende opfølgning og forankring af de Bornholmermål (under Bright Green Island) der omhandler bæredygtige
offentlige måltider.
Forslaget er kontraproduktivt i forhold til BRKs store strategiske satsning på dette område og vil betyde, at dette arbejde reduceres. Desuden vil BRKs rolle ift. fødevarestrategien blive væsentlig forringet. Nedlæggelsen vil i sidste ende få betydning
for både de bornholmske borgere/måltidsmodtagere men også for de bornholmske fødevarevirksomheder.
Arbejdet med Bornholm økologimål og mål for de lokalefødevarer kan vanskeligt indfris (BRKs mål ift. 60 % økologi, 40% lokale fødevarer og max. 10% madspild i de offentlige måltider) samt udmøntning af dele af BRKs mål i den fælles bornholmske fødevarestrategi, herunder • Mål 2 ”Bornholm producerer Danmarks bedste fødevareoplevelser”, da kompetenceudviklingen af køkkenpersonalet ift. mål om økologi og lokale varer bortfalder. • Mål 3 ”Bornholm vælger lokale råvarer og produktion” da samarbejdet mindskes ift. BRK som aftager af fødevarer og ift. det kontinuerlige samarbejde med grossisten ift. sikre
udbud af lokale varer. • Mål 4 ”Bornholm fremtidssikrer gennem diversitet” da BRKs arbejde med målene om økologi, lokale
varer og mindre madspild i de offentlige køkkener bortfalder, og det ellers virker som inspirator og drivkraft ift. andre aktører.
• Arbejdet med indfrielse af Bornholmermål inden for måltider kan vanskelig gennemføres.
Desuden vanskeliggøres arbejdet med at sikre Bornholmske handlinger i relation til vores forpligtelser i Madfællesskabet,
indgået med bla. Region H, Lejre og Københavns Kommune.
Ikke acceptabelt.
En nedlæggelse af funktionen i Center Sundhed som frivillighedskonsulent vil helt klart svække gennemførelsen af Kommunalbestyrelsens strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019, både i forhold til de fire handleplaner og den tværgående
indsats. Med nedlæggelse af funktionen vanskeliggøres muligheden for at understøtte nye og eksisterende initiativer på frivillighedsområdet, idet koordineringen mellem de frivillige, de frivillige organisationer og BRK lægges ud til de enkelte centre, i
stedet for ”en indgang” i kommunen. Det betyder, at betjeningen af Frivilligforum reduceres, samt vedligehold og den videre
implementering af hjemmesiden ikke videreføres i samme omfang, kompetenceudvikling af medarbejdere, det interne netværk i kommunen og implementering af frivillighedsstrategien og handleplanerne overgår til centrene. Forslaget er kontraproduktivt i forhold til den nyligt vedtagne frivillighedspolitik, frivillighedsstrategien oprettelsen af frivillighedsforum, samt BRKs
ønske om at inddrage frivillige og civilsamfundet i de forskellige indsatser.
Bortfald af funktionen medfører at arbejdet i forhold til BRKs frivillighedsstrategi overgår til BRKs enkelte centre, herunder implementering af frivillighedsstrategien, samt kompetenceudvikling af ledere og medarbejder bliver et anliggende for de enkelte centre. Det har centrene hverken kræfter eller tid til, så frivillighedsstrategien vil langsomt forsvinde.
Ikke acceptabelt.
Forslaget indebærer, at budgettet til indsatser/aktiviteter overfor kronisk syge borgere reduceres.
Jfr Sundhedsprofilen er Bornholm udfordret ved at have en forholdsmæssig stor andel af kronisk syge borgere.
Forslaget indebærer, at muligheden for at understøtte nye og eksisterende initiativer i forhold til indsatsen overfor kronisk
syge borgere, herunder tiltag i hht. Sundhedsaftalen med Regionen reduceres.
Hvad bliver det næste? At man fjerne alle aktiviteter og indsatser for de ældre?
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JUFU-2106

Bortfald af husleje til
Rønne Byorkester

JUFU-2114

Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler
– reduktion af tilskud

JUFU-2116

Reduktion i driftstilskud til
kulturinstitutioner

JUFU-4113

Samling af kommunens
Borgerservice i Rønne

Ikke acceptabelt.
Forslaget vil medføre, at Rønne Byorkester ikke længere vil få dækket deres huslejeudgifter i forbindelse med nuværende lokaler i Musikhuzet Bornholm. Det betyder, at foreningen er nødsaget til enten at rejse finansieringen fra anden side eller ansøge om at blive anvist til kommunale lokaler i lighed med øvrige folkeoplysende foreninger.
Såfremt det ikke er muligt at anvise til et egnet kommunalt lokale, vil foreningen ikke kunne modtage tilskud til lokaleleje ifølge gældende regelsæt. Jf. ovenfor.
Såfremt Rønne Byorkester opsiger sit lejemål i Musikhuzet Bornholm kan det medføre en reduktion af Musikhuzet Bornholms lejeindtægt.
Pas på ikke skoen kommer til at klemme?
Ikke acceptabelt.
Denne budgetpost er reduceret med 70.000 kr. i budget 2017 samt 50.000 kr. i 2018. En yderligere reduktion vil bevirke at aftenskolerne har færre midler til rådighed til at igangsætte undervisning fremadrettet.
Der vil formentlig blive udbudt færre tilbud som følge af besparelsen.
Ikke acceptabelt.
Besparelsen af driftstilskud til museerne vil reducere deres rådighedsramme, hvilket kan medføre en forringelse af de berørte
museers tilbud.
Bornholm skal leve af turisme, derfor lukker man de ting turisterne gerne vil se.
Ikke acceptabelt.
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Nuværende åbningstider
Rønne: Mandag 10 - 16 Tirsdag 12 - 16 Onsdag Lukket Torsdag 10 - 17 Fredag 10 - 13
Allinge: Hver den 3. tirsdag i måneden, 9 - 12
Hasle Hver den 1. tirsdag i måneden, 9 - 12
Nexø Hver onsdag, 9 - 16
Aakirkeby Hver den 2. og 4. tirsdag i måneden, 9 - 12
Fremtidige åbningstider
Rønne: Mandag 8.30 - 16 Tirsdag 8.30 - 16 Onsdag Lukket Torsdag 8.30 - 17 Fredag 8.30 - 13
Allinge Lukkes
Hasle Lukkes
Nexø Lukkes
Aakirkeby Lukkes
DH Bornholm har tidligere gået imod dette tiltag og vi har ikke ændret holdning. Denne besparelse vil gå i mod Regionskommunens Handicappolitik (lægger vægt på at alle har let adgang til information) samt Handicapkonventionen Artikel 9 Tilgængelighed, Artikel 22 Respekt for privatlivet, samt flere andre artikler.
Vi mener stadig at Bornholms Befolkning kommer før effektivisering, når det drejer sig om betjening af borgerne.
Det kan ikke være meningen at borgerne skal tage til Rønne for at få hjælp i Borgerservice, i det omfang de ikke selv
kan udnytte Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsninger eller skal have lavet pas og kørekort, som efter ansøgning og evt. tidsbestilling på borger.dk og brk.dk kræver fysisk fremmøde. Dette er uacceptabelt, at ældre handicappede skal tvinges til Rønne for at få hjælp af borgerservice, mange har ikke en PC og mange vil ikke kunne betjene sig af en sådan.
Mange ældre vil ikke lade sine hjælpere eller børn, få indblik i sine sager, for som de siger, det rager ikke Dem.
Det ville måske være en ide med en bus som kørte rundt til de byer som vil lukke, lave en ordning med en tidsbe-
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stilling så de ældre og svagelige ikke skal tage på en rejse som nogen ikke engang kan klare uden hjælp.
Man kan lave biblioteksbus som har internet m.v. så det må også være muligt at lave en borgerservicebus som kan
betjene oplandet.

NMU-5202

Besparelse på stranddrift

Ikke acceptabelt.
De bornholmske strande er, sammen med naturen, meget vigtige for det bornholmske turisterhverv. En nedprioritering af indsatsen på strandene vil få alvorlige konsekvenser for turisterhvervet og det bornholmske samfund. Indsatsen på strandene
består af affaldshåndtering, publikumsfaciliteter og adgangsforhold samt rensning af strandene for ilanddrevet tang.
På de mest populære strande er opsat affaldsstativer som på de bedste stranddage tømmes op til tre gange om ugen. Antallet af affaldsstativer er, for et par år siden, af sparehensyn, reduceret ca. 50 pct. En yderligere reduktion af antallet vil i praksis betyde, at man helt undlader at have affaldsstativer på strandene. Det vil formentlig betyde mere affald som ligger og flyder på strandene.
Man kan ikke undlade at vedligeholde publikumsfaciliteter. En besparelse her må betyde, at vi skal fjerne nogle faciliteter.
Det kunne være nedtagning af et par badebroer eller nedtagning af en af adgangsramperne ved Dueodde, hvilket vil være en
betydelig engangsudgift.
Der fjernes på årsbasis mellem 200 og 300 tons tang fra de bornholmske strande. Tangen fjernes hvor det er praktisk muligt.
På trods af det får BRK hvert år klager over lugtende tang på strandene. En nedprioritering vil betyde mere tang og flere klager..
De Bornholmske strande er et væsentligt aktiv for øen i forhold til bl.a. bosætning, turisme og sundhed. En nedprioritering af
området vurderes at være i modstrid med kommunens overordnede målsætning beskrevet i Bright Green Island - Bornholms
Udviklingsstrategi 2016. Besparelser på området vil betyde mindre arbejde til V&P
Denne besparelse vil være i strid med BRK Handicappolitik og Handicapkonventionen og i den grad forringe de
handicappedes muligheder for at komme til stranden og i vandet.

NMU-5203

Reduceret naturpleje

Ikke acceptabelt.
Citater fra Bornholms udviklingsplan: Kommunalbestyrelsen vil fortsætte arbejdet med at sikre Bornholms naturområder og
sikre biodiversitet og tilgængelighed til naturområder
1. Det er kommunalbestyrelsens mål at Bornholms landskaber og natur beskyttes og bevares bl.a. ved at styrke biologisk
mangfoldighed og ved at beskytte og pleje værdifulde naturtyper og landskaber. Bornholms landskaber og natur udgør et
meget centralt område i kommunalbestyrelsens vision om Bornholm som bæredygtig grøn ø.
2. Det er kommunalbestyrelsens mål at sikre områder af særlig geologisk værdi. Hensyntagen til geologiske interesser har
ikke mindst betydning for Bornholm der har en helt unikt sammensat geologi. Geologien har betydning for turismen og for
Bornholm som bæredygtig grøn ø.
3. Det er kommunalbestyrelsens mål, at sikre bornholmske kulturarvsarealer, fredede fortidsminder
4. Kommunalbestyrelsens mål er at fremme gode muligheder for friluftsliv, natur- og kulturoplevelser
Ud over de kommunalpolitiske mål for området er der flere statslige, overstatslige og deklarationsmæssige krav til området.
Hvis der skal spares yderligere vil mål og krav ikke kunne opfyldes. Selv med det nuværende budget er det meget vanskeligt
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at opfylde de stillede mål og krav.
Vurderingen er at der ikke kan spares yderligere på stier, trapper, sikkerhedsrækværk og skiltning. Hvis der skal spares må
det være på pleje af fortidsminder, fredede arealer og andre arealer På fortidsminder er det gennemsnitlige årlige forbrug ca.
100.000 kr. som bruges til at vedligeholde adgang, skilte og selve fortidsmindet. En besparelse her vil reelt betyde en lukning
af fortidsmindet for turister og øvrigt publikum. Informationen som findes på forskellige hjemmesider skal fjernes og de bøger
og foldere der udgives på området skal tilbagetrækkes.
En besparelse på Fredede arealer vil betyde at BRK på sigt ikke lever op til de forpligtelser lovgivningen pålægger kommunen. Naturværdier og rekreative kvaliteter vil påvirkes i negativ retning. En besparelse på Andre arealer, som omfatter særlige landskabelige seværdigheder eller særlige botaniske lokaliteter, som f.eks. strandengsområdet øst for Bølshavn, græsningsengene ved Kobbeåens udløb eller klippeløkken på Kongens mark i Melsted, vil betyde at arealerne gror til i skov og
krat, og at de, på national niveau, helt enestående botaniske lokaliteter lider stor skade. Ud over det vil udsigterne over havet
forsvinde.
BRK handicappolitik samt handicapkonventionen.

Mange af besparelsesforslagene strider mod BRK egen handicappolitik. Handicapkonventionen er nærmest ikke eksisterende for slet ikke at
tale om ”Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap”.
DH Bornholm anbefaler at man kikker forslagene efter, så man ikke kommer ind og gør tingene værre.

Ole Erling Lærke
Formand
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Danske Handicaporganisationer Bornholm
v/formand Ole Erling Lærke, Sankt Mortens Gade 28, 3700 Rønne
Telefon: 21 66 17 48. E-mail: dh-bornholm@handicap.dk
Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalafdelinger/kort/hovedstaden/bornholm
CVR-NR.: 33518277

Rønne den 13. august 2018

Til

Bornholms Regionskommune,
Social- og Sundhedsudvalget, v/Bjarne Hartung Kirkegaard.

Eftr.

Chefkonsulent Maria M. Holsaae, Danske Handicaporganisationer.

Høringssvar på besparelsesforslag for 2019, på ældreområdet. SSU-31-XX
Forslag
SSU-01

Emne:

DH Bornholms høringssvar:

Plejeboligområdet – Afskaffelse af pædagogiske
måltider

Ikke acceptabelt. Vigtigt at bibeholde medarbejdernes deltagelse ved bordet/måltidet,
- evt. via medarbejderens egen madpakke – kan dog
være svært(måske) ved den varme mad, Der skal være
det samme på tallerknerne.

SSU-02
SSU-03

Plejeboligområdet - Reducering af budgettet til
madmor
Plejekrævende borgere i plejeboliger

SSU-04

Afskaffelse af klippekort - borgere i eget hjem

SSU-05

Afskaffelse af klippekort - plejeboligområdet

SSU-06

Personlig og praktisk bistand til borgere i eget
hjem - Rengøring reduceres til hver 3. uge
Plejeboligområdet – Rengøring reduceres fra
hver 2. uge til hver 3. uge
Plejeboligområdet – Reduktion af ”Et godt liv på
plejecentre” - løn

Ikke acceptabelt. Hvis køkkenerne skal have mulighed for
at blive et aktiv skal der ikke skæres.
Ikke acceptabelt. Dette forslag strider mod BRK Handicappolitik samt Handicapkonventionen
Ikke acceptabelt. Strider imod BRK’s handicappolitik.
BRK fik fra finanslov 2017-18 et beløb pr. år på 2.620 mio.
kr. Så der mangler noget ca. 1.100 mio. kr. da budgettet er
sat til 1,498 mio. kr.
Ikke acceptabelt. Utilstedeligt forslag.
Tilsidesætter beboerens mulighed for selvbestemmelse
og øgning i oplevelsen af livskvalitet.
Ikke acceptabelt. Ikke et OK forslag for dagens Danmark.
Skal vore gamle leve i en svinesti?
Ikke acceptabelt. Se konsekvensbeskrivelsen.

SSU-07
SSU-08

SSU-09
SSU-10

SSU-11

Plejeboligområdet – Reduktion af ”Et godt liv på
plejecentre” - materialer
Plejeboligområdet – Ingen pædagoger på plejeboligområdet

Plejeboligområdet – Bad reduceres fra en gang
om ugen til en gang hver 2. uge

Ikke acceptabelt. Reduktion af midler til ”Et godt liv på plejecentre” er ikke i fuld overensstemmelse med Ældre- og
værdighedspolitikkens målsætning om, at beboere på
kommunens plejecentre skal kunne leve et godt og aktivt
liv, i overensstemmelse med tidligere livsudfoldelse.
Ikke acceptabelt. Se SSU-08
Ikke acceptabelt. Afskaffelse af pædagoger på plejeboligområdet er ikke i overensstemmelse med Ældre- og værdighedspolitikkens målsætning om, at personalesammensætningen på kommunens plejehjem og –centre indbefatter pædagoger.
Ikke acceptabelt. For alle borgere, der er bevilget hjælp til
bad, vil der gå længere tid imellem overbrusning af hele
kroppen og vask af fødder og hår. Den nedsatte hyppighed
vil have betydning for borgerens oplevelse af velvære.

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer – DSI.
De 33 medlemsorganisationer repræsenterer 320.000 medlemmer og alle slags handicap.
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SSU-12

Personlig og praktisk bistand til borgere i eget
hjem - Bad hver 2. uge

Ikke acceptabelt. Den nedsatte hyppighed vil have betydning for borgerens oplevelse af velvære.
Se SSU-11

Flere af ovennævnte besparelsesforslag er direkte imod rehabiliteringstankegangen, er det kommunens hensigt at stoppe rehabiliteringsprojektet?
Mange af besparelsesforslagene strider mod BRK egen handicappolitik. Handicapkonventionen er
nærmest ikke eksisterende for slet ikke at tale om ”Lov om forbud mod forskelsbehandling på
grund af handicap”.
DH Bornholm anbefaler at man kikker forslagene efter, så man ikke kommer ind og gør tingene
værre.

Ole Erling Lærke
Formand

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer – DSI.
De 33 medlemsorganisationer repræsenterer 320.000 medlemmer og alle slags handicap.
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Høringssvar fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd
vedr. budget 2019
Idrættens Videns og Kompetenceråd har følgende bemærkninger til sparekataloget for budget 2019:
JUFU-21-03: Reduktion af Kultur- og Idrætsprisen
Idrættens Videns- og Kompetenceråd mener, at det er vigtigt at man fastholder anerkendelsen af det
frivillige arbejde på Kultur- og Idrætsområdet på Bornholm gennem Bornholms Regionskommunes årlige
Kultur- og Idrætspris.
JUFU-21-09: Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd
Bortfald af tilskuddet vil vanskeliggøre bevarelsen af rådets sekretariatsbistand, da rådet er et vigtigt talerør
for foreninger på Bornholm. Idrættens Videns- og Kompetenceråd kan derfor ikke støtte forslaget.
JUFU-21-13: Reduktion af tilskud til Folkeoplysningsudvalget
En reduktion af tilskuddet med kr. 26.000 kr., svarende til mere end 50 %, vil betyde, at det nye
Folkeoplysningsudvalg fra år 2019 - 2022 ikke vil have samme mulighed for at udvikle sig.
JUFU-21-13: Reduktion af lokaletilskud
Idrættens Videns- og Kompetenceråd ikke tilslutte sig besparelsen på Lokaletilskud, da en besparelse kan
bevirke en forringelse for foreninger med mange medlemmer over 25 år. Det nuværende niveau vurderes
at være en konsekvens af tidligere besparelser.
JUFU-21-15: Nedjustering af tilskud til selvejende haller
Idrættens Videns- og Kompetenceråd kan ikke anbefale besparelsen, da den vil medføre serviceforringelser
for brugerne og mindsker hallernes muligheder for at udvikle sig.
JUFU-59-01: Reduktion af driftsopgaver på fodboldstadions
Der er en fejl i besparelsesforslaget, da det drejer sig om en besparelse på 165.000 kr. ud af en
budgetramme på i alt 2,4 mio. kr. Hvis besparelsen medfører lukning af et stadion, bør det ske således, at
de nuværende fodboldbaner fremover vedligeholdes som brugsplæner, således at de igen, hvis behovet
opstår, forholdsvis enkelt kan genetableres som fodboldbaner. Der bør i budgetprocessen tages højde for
de konklusioner, som Bornholms Idrætsområder drager i analysen af de bornholmske fodboldstadions.
JUFU-59-02: Forøgelse af indtægter for udlejning af idrætsfaciliteter
Idrættens Videns- og Kompetenceråd anser forslaget som en besparelse, og betragter det på lige fod med
JUFU-21-15: Nedjustering af tilskud til selvejende haller. Rådet kan derfor ikke støtte forslaget.
NMU-52-03: Reduceret naturpleje
En række idrætsudøvere er afhængige af god adgang til naturen, fx til forskellige former for løb. Desuden er
det uheldigt i forhold til øens samlede satsning på outdooraktiviteter og –turisme at reducere naturplejen.
Idrættens Videns- og Kompetenceråd kan derfor ikke støtte forslaget.
NMU-55-07: Lukning af offentlige toiletter i vinterhalvåret og NMU-55-08: Lukning af lejede toiletter
De manglende toiletfaciliteter vil være til gene for de outdoor-sportsudøvere, som også er aktive udenfor

sommersæsonen. Besparelsesforslaget er desuden i strid med kommunens ønske om at fremme øens
outdoorturisme. Idrættens Videns- og Kompetenceråd kan derfor ikke støtte forslaget.

Opprioriteringsforslag:
Idrættens Videns- og Kompetenceråd ser gerne, at 25 års-reglen fjernes eller ændres, så foreninger med
flere voksne og ældre medlemmer ikke fradrages i samme grad, som de gør i dag. Det vil gøre det mere
attraktivt for foreningerne at satse på medlemmer, der er over 25 år. Håbet er derfor, at det vil bevirke
flere aktive voksne og ældre, hvilket igen vil have afsmittende effekt på sundheden og bevirke flere sunde
borgere på øen.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd d. 13. august

Bornholms Ældreråd
August 2018
Bornholms Regionskommune har sendt budgetforslag for 2019 i høring.
Bornholms Ældreråd har følgende bemærkninger til forslaget.
Bornholms Ældreråd har bemærket, at besparelsesforslaget for Social- og Sundhedsudvalget er
opdelt således, at der er en årlig spareramme på 11.962.000 kr. for Psykiatri og Handicap og
Sundhed, hvortil kommer et administrativt supplerende spareforslag – bevilling 31, Ældre på
11.044.000 kr. Bornholms Ældreråd har også bemærket, at sidstnævnte administrative
spareforslag i det store og hele er identisk med det spareforslag som Kommunalbestyrelsen
forkastede på mødet den 31. maj 2018.
For god ordens skyld vil Bornholms Ældreråd fremføre vores bemærkninger igen til dette forslag,
idet vi vurderer, at de nævnte spareforslag ikke synes at leve op til Bornholms Regionskommunes
erklærede mål og visioner for et godt og værdigt ældre liv.
Vi er bevidste om, at kommunens kasse ikke bugner, men ældreområdet har brug for at få tilført
midler ikke mindst set i lyset af, at der i årene fremover bliver flere ældre på Bornholm og ikke
mindst flere ældre over 80 år der kræver pleje.
De planlagte store besparelser ved rehabilitering af ældre borgere er ikke blevet til besparelser i
den størrelsesorden man havde forventet, men snarere til ekstra udgifter.
Det er derfor nødvendigt, at der kommer balance imellem budgettet og de faktuelle udgifter. Hvis
dette sker, vil det kunne skabe den fornødne ro både hos borgere og personale.

Inden bemærkninger til de enkelte punkter fremsættes har Bornholms Ældreråd følgende
kommentarer til
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets punkt ØEPU-64-05 Reduktion i antallet af diæter til
Ældrerådet.
Set i lyset af det antal timer som medlemmer af Bornholms Ældreråd anvender på arbejdet med
området og ikke mindst i de tre undervalg som Kommunalbestyrelsens vedtægtsmæssigt har
godkendt, kan det ikke accepteres, at denne reduktion gennemføres. Det skal bemærkes, at rådets
medlemmer er repræsenteret i et bredt antal brugerbestyrelser m.m., hvor der ikke ydes diæter.
Såfremt Kommunalbestyrelsen fortsat vil respektere det arbejde, der gøres i rådet, bør man ikke
gennemføre forslaget.
Bornholms Ældreråd er bekendt med, at Bornholms Regionskommune tilføres lovmæssige midler
til drift af Ældrerådet.

KOMMENTARER TIL HVER ENKELT PKT. I DET ADMINISTRATIVE SPAREFORSLAG:
SSU-31-01 Plejeboligområdet- Afskaffelse af pædagogiske måltider.
Er det personaletiden eller betaling af personalets måltid det drejer sig om? Tid kan ikke skæres.
SSU-31-02 Plejeboligområdet – Reducering af budgettet til madmor.
Der bør være ens tilbud på alle plejecentre, hvilket nævnte spareforslag ikke indebærer.
SSU-31-03 Myndighed-Motivere meget plejekrævende borgere til at flytte i en plejebolig.
Usikker besparelse, da det er frivilligt.
SSU-31-04 Afskaffelse af klippekort – borgere i eget hjem.
Dette er imod BRK´s værdighedspolitik og visioner for et godt ældre liv.
SSU-31-05 Afskaffelse af klippekort – plejeboligområdet.
Dette er imod BRK´s værdighedspolitik og visioner for et godt ældre liv.
SSU-31-06 Personlig og praktisk bistand til borgere i eget hjem-Rengøring reduceres til hver
3.uge.
Uhygiejnisk-Uværdigt-Uacceptabelt.
SSU-31-07 Plejeboligområdet-Rengøring reduceres fra hver 2.uge til hver 3.uge
Uhygiejnisk-Uværdigt-Uacceptabelt.
SSU-31-08 Plejeboligområdet- Reduktion af ” Et godt liv på plejecentre”- løn.
Blev det ikke i sin tid givet, for at øge livskvaliteten for de ældre??
SSU-31-09 Plejeboligområdet- Reduktion af ” Et godt liv på plejecentre”- materialer.
Dette punkt hænger sammen med SSU-31-08, derfor så samme svar.
SSU-31-10 Plejeboligområdet- Ingen pædagoger på plejeboligområdet.
Afskaffelse af pædagoger på plejeboligområdet er ikke i overensstemmelse med ældre-og
værdighedspolitikkens målsætning om, at personalesammensætningen på kommunens plejehjem
og centre indbefatter pædagoger.
SSU-31-11 Plejeboligområdet- Bad reduceres fra en gang om ugen til en gang hver 2.uge.
Uacceptabelt- Uhygiejnisk- Uværdigt.

SSU-31-12 Personlig og praktisk bistand til borgere i eget hjem- Bad hver 2.uge.
Uværdigt-Uhygiejnisk-Uacceptabelt
JUFU-41-13 Samling af kommunens Borgerservice i Rønne.
Bornholms Ældreråd kan ikke anbefale en samling af Borgerservice i Rønne henset til ældre
borgers tilgængelighed til Borgerservice.

Bornholms Ældreråd har også bemærket, at under Sundhed punkt SSU-33-15 Implementering af
Kræftplan IV uden tilførsel af ressourcer er anført en besparelse på 400.000 kr.
Os bekendt er Bornholms Regionskommune tildelt 400.000 kr. til implementeringen fra
Regeringen til at højne kvaliteten og styrke vores sundhedsvæsen.

Afslutningsvis har Bornholms Ældreråd nogle bemærkninger og anbefalinger til
øvrige af kommunens områder.
Et levende samfund skal udstråle energi og dynamik og ikke fremstå som et samfund i forfald.
Det er vigtigt, at man får indtryk af, at der en positiv fremtid – som også vil give et energiskub
fremad og derved give ”hjælp til selvhjælp”.
Selvom ældreområdet ikke er direkte afhængigt af skiltningen på Bornholm, så signalerer den
meget trætte og falmende skiltning, at vi ikke er et samfund med fut i.
Offentlige toiletter
Området bør opprioriteres ved etablering af flere offentlige toiletter, bedre skiltning og bedre
pasning, f.eks. i Rønne området.
Hvis man fortsat ønsker turismen udviklet bør man ikke reducere service på dette område.
Stranddrift, naturpleje mv.
Områderne bør tilgodese med en bedre tilgængelighed end tilfældet er i dag.
Det er vigtigt, at stier mv vedligeholdes til en god standard for alle borgere.
Veje
De offentlige veje og stier er desværre blevet forsømt og dertil kommer, at de er blevet
gennemgravet på kryds og tværs – og efterrepareret til en utilfredsstillende standard, som ikke
tilgodeser tilgængeligheden.
Hertil kommer det efterslæb som mange års nedprioritering af tilgængelighedsprojekter har
medført.
Vinterbudgettet.
Service her kan ikke blive ringere – og er helt ude af trit med tanken om at blive længst mulig i
eget hjem.
Vedligeholdelse af arealer omkring offentlige bygninger.

Her gælder samme synspunkt som under veje.
Tilgængeligheden bør opprioriteres – både på driften og anlægssiden.
BAT
Den kollektive trafik i yderområderne bør opprioriteres, så den ikke forringes yderligere udenfor
sommersæsonen.

HovedMED har drøftet budgetforslag 2019 den 14. august og udtaler følgende:
-

Vi ønsker fokus på kerneydelsen i alle centre
Vi ønsker, at politikerne lytter og ikke har ambitioner, der ikke kan løftes i hverdagen
Vi ser samtidig et behov for langsigtede strategiske udviklingstiltag og projekter
Vi ønsker at der er ledelsesmæssigt handlerum, således at man ikke lammer
organisationen ved at inddrage alle puljer
Når vi sætter nye ting i søen, uanset om det er finansieret internt eller eksternt, skal det
have et strategisk sigte, og der skal være formål og sammenhæng med den udvikling,
der ønskes for kommunen.

Venlig hilsen HovedMED
Peter Loft (formand) og Karen Lynn Jacobsen (næstformand)

Nedenstående er høringssvar fra CenterMED i Center for Skole vedr. Budget 2019 og overslagsår.

Forslag til besparelsesforslag til budget 2019 i høring.
MED-udvalget 26. juni 2018:
CenterMED’s høringssvar til besparelsesforslagene til budget 2019 og overslagsår:
Indledningsvis ønsker CenterMED at prioritere kerneydelsen i centeret, altså den
obligatoriske undervisning i folkeskolen.
BSU-12-02, BSU-12-04, BSU-12-06:
CenterMED ser med bekymring på forslagene i Center for Børn og Familie om at reducere
inklusionsvejledningen i skolerne, reduktionen i Familierådgivningen og Åben Anonym
Rådgivning og nedlæggelsen af dagbehandlingstilbuddet DASK (der henvises vedr. DASK
til beskrivelsen af de servicemæssige konsekvenser i BSU-12-06), idet disse reduktioner
vil kunne medføre øgede udgifter i Center for Skole.
BSU-13-01:
CenterMED lægger vægt på, at der fortsat afsættes midler til implementering af
folkeskolereformen i forhold til inklusion og åben skole. Puljen er med til at profilere
kommunens skoler.
BSU-13-04:
Forslaget om at øge klassekvotienterne i modtagelsesklasserne vil give mindre tid den
enkelte elev.
BSU-13-05:
En reduktion i beløbet til materialekøb til tosprogede elever i folkeskolerne vil forringe
mulighederne for at inkludere disse elever i den almindelige undervisning.
BSU-13-06:
Vedrørende besparelsen på ungdomsskolen henvises til beskrivelse af forslaget og de
servicemæssige konsekvenser, idet det understreges, at mange unge vil få væsentligt
længere transporttid til ungdomsskolens undervisnings- og klubtilbud.

Att: Økonomi og personale
Den 29.6.2018

Høringssvar til Budget 2019 fra Center fra Sundhed
CenterMED-udvalget i Center for Sundhed har afholdt ekstraordinært MED-udvalgsmøde den 28. juni 2018 og har følgende
kommentarer:
Som sidste år vil Center for Sundhed pege på at besparelsesforslagene indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område ikke
harmonerer med visionen om at være ”længst muligt i eget liv”. Flere af besparelsesforslagene har så store konsekvenser, at
sårbare og skrøbelige borgere, ikke vil kunne få den nødvendige støtte og hjælp, der kan understøtte et liv med værdighed og
livskvalitet.

Vi vil pege på følgende forslag, som umiddelbart kan implementeres:
Sundhed
SSU-33-04

Besparelse på leverandøraftale på kropsbårne hjælpemidler
Besparelsen kan gennemgøres uden konsekvenser. Man skal være opmærksom på at udbudsprocesserne efterhånden er så omfattende og at udbud derfor bliver annulleret. På nuværende tidspunkt ved man derfor ikke, hvor stor
en evt. gevinst der kan blive tale om. Et andet opmærksomhedspunkt er at der altid foretages individuelle vurderinger i forhold til borgerne og det kan derfor være nødvendig, at bevilge andre og evt. dyrere produkter end aftaleprodukterne i leverandøraftalerne, hvilket medfører, at den beregnede besparelse kan være svær at holde.

SSU-33-06

Bortfald af dobbeltbevilling på inkontinensområdet
Besparelsen vil kunne implementeres og der vil fortsat være mulighed for hjælp til borgere med inkontinens, dog
med valgmulighed om enten at benytte bleer eller katetre. Der vil være tale om en serviceforringelse i forhold til
1

nuværende serviceniveau og det kan have psykiske konsekvenser for inkontinente borgere med begrænset valgmulighed.
SSU-33-08

Servicelovens § 117, individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi
Da der er tale om ’kan’ bestemmelse og er BRK dermed ikke forpligtet til at yde hjælpen efter servicelovens § 117.
Man skal dog være opmærksom på at hvis hjælpen i stedet ydes efter anden bestemmelse, fx HandyBAT kørselsordningen, så vil udgiften blive flyttet til en anden ramme.

SSU-33-09

Aktivitetstilpasning på Sygeplejedepotet
Besparelsen kan gennemføres uden konsekvenser. Behov for sygeplejeartikler er afhængigt at borgernes sygdomsog plejeforløb, herunder antallet af terminalpatienter, og derfor kan omfanget af udgifter til sygeplejeartikler være
svingende fra år til år.

SSU-33-12

Reduktion af lægetimer i stofmisbrugsbehandlingen
Forslaget har ingen servicemæssige konsekvenser, da det med ansættelse af ny læge i stillingen er muligt at reducere
antallet af timer.

SSU-33-13

Reduktion af lægetimer i Åben Alkohol Rådgivning
Reduktion af lægetimerne i Alkoholbehandlingen på 25 % vil kun medføre begrænsede serviceforringelser i perioder med travlhed.

SSU-33-17

Aktivitetstilpasning af elevløn på SOSU området
Forslaget kan iværksættes uden konsekvenser på nuværende tidspunkt, idet der er tale om en aktivitetstilpasning.
Men der kan blive behov for tilførsel af ressourcer, såfremt der skal iværksættes særlige indsatser vedr. rekruttering
til SOSU-uddannelserne, med løn som incitament. Dette vil også være gældende hvis der kommer øget optag de
følgende år.
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Vi ser med bekymring på følgende besparelsesforslag:
Sundhed
SSU-33-01

Bortfald af kørselsordning til tandpleje
Tilbud om kørselsordning er ikke lovpligtig og set fra et fagligt og pædagogisk synspunkt, kan det være hensigtsmæssigt at lægge ansvaret for kørsel og børnenes tandpleje ud til forældrene, så der kan indgås dialog mellem Tandplejen og forældrene om børnenes tandsundhed.
Eventuelt bortfald af kørselsordningen kan medføre konsekvenser for sårbare børn og den sociale ulighed i sundhed og det er i særlig grad vigtigt at der indgås samarbejde mellem Børn og Familie og Sundhed for at understøtte
denne målgruppe.

SSU-33-02

Tandplejen - personalereduktion
Center for Sundhed ser med bekymring på dette forslag, idet en yderligere reduktion af personaletimer i Tandplejen
vil have indflydelse på:
 Serviceniveauet, herunder også til omsorgstandpleje til de særligt skrøbelige ældre borgere, der har risiko for
tab af funktionsniveau og trivsel
 Personalets arbejdsforhold / arbejdsmiljø
 Fastholdelse af personale
 Rekruttering af personale, hvilket vil være meget uheldigt, da det i forvejen er en udfordring at rekruttere
tandplejepersonale

SSU-33-03

Personalereduktion i Genoptræningen
Denne besparelse vil medføre konsekvenser i forhold til Genoptræningens daglige drift, herunder samarbejde med
andre afdelinger og centre, særligt i forhold til ældreområdet, beskæftigelsesområdet og understøttelse af Den Rehabiliterende Organisation samt Rehabiliteringscenter Sønderbo. Derudover vil det med denne besparelse blive
svært at imødekomme ny ventetidsgaranti på 5 dage, da det allerede er en udfordring at holde nuværende ventetid
på maximalt 10 hverdage.
3

SSU-33-05

Mindre lagerbeholdning på genbrugshjælpemidler.
Denne besparelse vil medføre, at det kan blive svært at opretholde ’dag til dag’ leveringer og akut levering af midlertidige udlån fra Bornholms Hospital, APV hjælpemidler til medarbejdere i BRK, rehabiliteringshjælpemidler, velfærdsteknologiske løsninger og hjælpemidler til turister.
Hvis leveringsperiode på midlertidige hjælpemidler forlænges, kan det påvirke udskrivelser fra Bornholms Hospital
til private hjem og til Rehabiliteringscenter Sønderbo, hvilket kan medføre ekstra udgifter til betaling af færdigbehandlede patienter på hospitalet (ventepenge). Derudover vil genoptrænings- og rehabiliteringsforløb for borgere
blive forlænget, hvis nødvendige APV- og rehabiliteringshjælpemidler ikke stilles til rådighed rettidigt.

SSU-33-07

Opstramning på ortopædisk fodtøj og fodindlæg
Denne besparelse vil i værste fald medføre lang ventetid på op til 8-12 måneder for borgere, der har behov for denne type hjælpemidler. Evt. forlænget ventetid, vil kunne medføre at borgerne helt vil undlade at erhverve sig nødvendigt ortopædisk fodtøj eller fodindlæg.

SSU-33-10

Stop for indkøb til den Velfærdsteknologiske udstilling
Denne besparelse vil ikke medføre direkte serviceforringelser i forhold til borgerne, men hvis udstillingen ikke suppleres med nye og relevante produkter, vil der ikke være grundlag for at tilbyde interne og eksterne samarbejdspartnere ajourføring i forhold til velfærdsteknologiske løsninger, mulighed for afprøvning og evt. udlån af produkterne.
De afsatte midler dækker også abonnementer til fx GPS-løsninger, som i særlig grad er vigtige, da GPS udlånes til
afprøvning hos demente borgere før enten Center for Sundhed bevilger eller borger selv køber en løsning.

SSU-33-11

Personalereduktion, Kommunikationscentret
Kommunikationscentret yder kompenserende specialundervisning til borgere med erhvervede eller medførte funktionsnedsættelser inden for områderne: Syn, høre, tale/stemmevanskeligheder, hjerneskade, ordblinde/læse-, staveog matematikvanskeligheder. Kommunikationscentret har fokus på, at borgere med funktionsnedsættelse kan bevare, stabilisere og udbygge deres færdigheder jf. Lov om specialundervisning for voksne.
Kommunikationscentret bidrager endvidere i stadig stigende grad i forbindelse med kommunal rehabilitering.
(Rehabilitering både jobmæssigt med JC og funktionsmæssigt med Ældre).
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I nogen tilfælde er vi imidlertid nødt til at få supervision og indhente ekspertviden for at kunne løfte opgaven. Vi
har således købt konsulentydelser fra udenøs konsulenter og sendt borgere på eksterne kurser i forbindelse med
deres handicap.
En besparelse på kr. 53.000,00 vil betyde at denne mulighed bortfalder
Kommunikationscentrets bestyrelse mener, at en reduktion af muligheden for køb af bistand i forbindelse med
komplicerede borgerforløb vil betyde, at vi ikke længere har mulighed for, at håndtere disse forløb.
Det kan have en negativ indvirkning for disse borgeres livskvalitet og mestringsevne. Jf. BRK´s egen målsætning
om Den Rehabiliterende Organisation samt udviklingsstrategien ”Et godt og aktivt liv for alle”.”
Derudover er der bekymring i forhold til eksterne tilkøb af specialydelser, da det kan medføre en øget udgift på bl.a.
Hjælpemidlers budget.
SSU-33-14

Personalereduktion i Misbrug
Uanset hvor timerne på Misbrugsområdet reduceres, er konsekvensen, at der er mindre tid til gruppen af borgere
der er udsatte socialt, fysisk og psykisk udsatte. En personalereduktion vil medføre at Misbrugsområdet ikke kan
løfte driften af områdets opgaver i ferie- og sygdomsperioder. Derudover vil serviceniveauet blive påvirket afhængigt af hvor reduktionen vil ske. Det kan medføre, at:
 Behandlingsgarantien på 14 dage sættes under pres
 Stof- og Alkoholbehandlingen vil ikke kunne tage imod så mange nye henvendelser som nu
 Værested vil få kortere åbningstid
 SKP-ordningen vil have længere responstid på bekymringshenvendelser og der bliver mindre tid ude hos den
enkelte borger.

SSU-33-15

Implementering af Kræftplan IV uden tilførsel af ressourcer
Center for Sundhed ser generelt med bekymring på dette forslag, da det vil være vanskeligt at implementere den nye
kræftpakke uden tilførsel af ressourcer. Sygeplejen er i forvejen udfordret af stigende antal opgaver.
Besparelsen vil betyde, at borger der er i en meget belastet situation, ikke i tilstrækkelig grad vil modtage den hjælp
og støtte som er tiltænkt i kræftpakken.
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Dette gælder for borgere i eget hjem, men det må også forventes at kunne medføre øget behov for ophold på Rehabiliteringscenter Sønderbo i borgernes terminale fase, hvis de ikke kan få den nødvendige støtte i eget hjem.
SSU-33-16

Personalereduktion Rehabiliteringscenter Sønderbo
I forbindelse med en evt. personalereduktion på Rehabiliteringscenter Sønderbo, vil det få konsekvenser for modtagelse af færdigbehandlede visterede patienter fra Bornholms Hospital., hvilket vil medføre en ekstra udgift i Center for Sundhed for færdigbehandlede patienter (ventepenge).
Derudover vil en reduktion påvirke både kontinuiteten for den enkelte borger samt arbejdsmiljøet for den enkelte
medarbejder på Rehabiliteringscenter Sønderbo. Der er i forvejen et stort arbejdspres og store forventninger til personalet fra både borgere, pårørende og samarbejdspartnere.
Besparelsen vil evt. også medføre konsekvenser for det tværfaglige samarbejde mellem Genoptræningen og SOSUpersonalet på Sønderbo.

SSU-33-18

Nedlæggelse af funktionen mad- og måltidskonsulent
Hvis funktionen nedlægges vil det blive vanskeligt at indfri målsætningerne vedr. øget anvendelse af lokale fødevarer, økologimål og reduktion af madspild. Udmøntningen af dele af kommunens mål i den fælles Bornholmske fødevarestrategi bliver også påvirket.
Desuden begrænses indsatser vedrørende efterlevelse af Mad og måltidspolitiker i følgende centre: Ældre, Børn og
familie, Psykiatri og handicap samt Ejendomme og drift. Herunder etablering af Madskoler, daginstitutionskøkkener og implementering af leve-bo miljøer på plejecentre.

SSU-33-19

Nedlæggelse af funktionen frivillighedskoordinator
Kommunens voksende fokus på samarbejde med civile aktører og borgere rummer forventninger om bedre og øget
velfærd.
Frivillighedskoordinatorens funktion spiller en væsentlig rolle i forhold til dette samarbejde. Nedlæggelse af den
koordinerende funktion vil bl.a. begrænse muligheden for:
 At omsætte den landsdækkende strategiske tænkning om at skabe medborgerskab og inddragelse af frivillige
i udviklingen af den fremadrettede velfærd
 En strategisk omsætning af kommunens ”Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019”
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 At koordinere samarbejdet mellem de frivillige foreninger og kommunen
 At udvikle og iværksætte nye initiativer på tværs af borgere, frivillige foreninger og kommunen (brobygning)
SSU-33-20

Personalereduktion i uddannelsessygeplejen
Det er allerede i dag svært at fastholde og rekruttere kvalificeret personale til plejecentre og til hjemmeplejen – på
Bornholm såvel som i Danmark. En reduktion i antallet af uddannelsessygeplejerskerne vil medføre et fald i nyuddannede SOSU-assistenter og hjælpere, idet der ikke fremover være ressourcer til:
 Fortsat at arbejde målrettet med rekruttering og fastholdelse af elever/studerende
 Fortsat at støtte op om ressourcesvage elever/studerende, som der ses flere og flere af
 Fortsat at støtte op om et øget antal elever og studerende med anden etnisk baggrund
 Koordinering, samtaler, vejledning og undervisning af de daglige vejledere i Center for Ældre og på Rehabiliteringscentret Sønderbo
Vejlederne på Rehabiliteringscenter Sønderbo oplever allerede nu, at der anvendes mange ressourcer på understøtte
elever og studerende med særlige behov, som der ses i langt højere grad end tidligere. De ser derfor med bekymring
på en reduktion af støtte fra uddannelsessygeplejerskerne.

SSU-33-21

SSU-31-01

Reduktion af indsatsen overfor kronisk syge borgere
En reduktion i indsatsen overfor kronisk syge borgere vil kunne betyde:
 Færre nyudviklede tilbud til kroniks syge borgere
 At det i mindre omfang vil være muligt at tilbyde differentierede indsatser, hvilket får konsekvenser for
kommunens mest udsatte borgere (eksempelvis psykisk syge, udviklingshæmmede og borgere med misbrug).
Disse borgere er i forvejen ’hårdt ramt’ da det typisk er netop disse borgere, der har flere kroniske sygdomme, de mest komplekse sygdomsforløb og adgang til færrest ressourcer i forhold til at mestre sygdom.
Ældre
Plejeboligområdet – afskaffelse af pædagogiske måltider
Afskaffelse af pædagogiske måltider på plejecentrene vurderes at være i modsætning til udvikling af leve-bo miljø7

er. Den helhedsorienterede tilgang til betydningen af måltidet forsvinder, eksempelvis den pædagogiske metode
’spejling’, som særligt demente borgere responderer godt på.
SSU-31-02

Plejeboligområdet – reducering af budgettet til madmor
Bornholms Regionskommune har etableret 22 køkkenenheder i leve-bo miljøer. Der er fortsat brug for kompetenceudvikling af både plejepersonale og køkkenmedarbejdere for at efterleve de ambitiøse mål i ”Ældrepolitikken –
en værdig ældrepleje” og dermed sikre at leve-bo miljøerne har den tiltænkte effekt på beboernes trivsel og livskvalitet. Der bør derfor fortsat være afsat midler til dette implementeringsarbejde.

Psykiatri og Handicap
SSU-32-04
SSU-32-05
SSU-32-07
SSU-32-18

Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud i Vestergade i Allinge
Lukning af værestedstilbuddet Åsen
Opsige driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten
Tilbagerulle weekendåbning på Midtpunkt
Det er problematisk at reducere i tilbuddene til sårbare borgere, der har brug for støtte til at håndtere hverdagen.
Desuden må det forventes at kunne have afledte effekter i andre centre.
Rehabiliteringscenter Sønderbo og dagcentrene har ikke mulighed for at tilbyde den støtte, borgerne modtager i de
nævnte tilbud.

SSU-32-11
SSU-32-14

Reduktion af personaletimer på Botilbuddene Klintebo
Røbo - reduktion i aften og weekendtimer
Center for Sundhed er bekymrede for om besparelserne har konsekvenser for beboernes trivsel og livskvalitet.

Veje, Parker og Anlæg
NMU-53-02

Vinterbudget
Center for Sundhed er bekymrede for yderligere reducering af vinterbudgettet:
 Borgerne begrænses i deres mulighed for at kunne modtage den nødvendige pleje og behandling, hvis sygeplejens og hjemmeplejens medarbejdere ikke kan komme frem.
 Vil have konsekvenser i forhold til nedsat fremkommelighed i vinterperioden. Medarbejderne får problemer
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med at møde ind tidligt om morgenen, arbejdsmiljøet belastes negativt ved kørsel på isglatte og snefyldte veje.

Ejendomme og Drift
NMU-55-02

Serviceforringelse på rengøringsområdet
Da rengøringen i forvejen er på et minimum, har vi svært ved at se, at der kan reduceres i yderligere i standarden.

NMU-55-03

Nedprioritering af vedligeholdelsen og rengøringen på de offentlige bygninger
Vi ser med bekymring på reduktion i rammen for planlagt vedligehold, da det både påvirker arbejdsmiljøet og vil
blive dyrere på længere sigt at foretage akut vedligehold. Det er især vigtigt at rengøringsniveauet på sygeplejedepoterne fastholdes, da der pga. sterile produkter skal være grundigt rengjort.

NMU-55-05
NMU-55-06

Nedlæggelse af postruten – øen rundt
Nedlæggelse af den interne postrute i Rønne
I Center for Sundhed er mange små pakker og fx uddannelsesaftaler på sosu-elever, som fortsat skal være fysiske
dokumenter. Afskaffes postruterne, skubbes opgaven ud i organisationen, som så skal løftes af de forskellige afdelingers personale, hvilket sandsynligvis vil være langt mindre effektivt en den nuværende, centrale løsning. Der
skal naturligvis være fokus på at scanne og maile interne dokumenter, hvor det er muligt. Afskaffer man postruterne, bortfalder der desuden nogle stillinger til mennesker, der for nogles vedkommende ikke umiddelbart har
mulighed for at varetage et hvilket som helst andet arbejde (flex-, senior-, skånejob og social rummelighed).

Økonomi, IT og Personale
ØEPU-61-01
ØEPU-61-02
ØEPU-61-03
ØEPU-61-04
ØEPU-61-06

Besparelse på udgifter til hardware reparationer
Optimering af licensaftaler
Reduktion vedr. backup løsning
Omlægning fra analog til digital telefoni(skype)
Reduktion af personalerelaterede udgifter
Center for Sundhed ser generelt med bekymring på rammereduktioner i servicecentrene
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Med venlig hilsen
Trine Dorow
Formand for Center MED-udvalget

Connie Mogensen
Næstformand for Center MED-udvalget

10

Ældre - Tværgående samordning og tilsyn
Ullasvej 17, 1 3700 Rønne

Økonomi, It og Personale
Bornholms Regionskommune
Center for Ældre
Ældre - Tværgående samordning
og tilsyn
aeldre.ts@brk.dk
www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48

13. juli 2018

J. nr. 81.38.00P35-0156

Høringssvar fra CenterMED for Ældre - Budget 2019
CenterMED for Ældre har på sit møde d. 12. juli 2018 afgivet følgende høringssvar i forhold til Budget 2019:
CenterMED har tidligere afgivet høringssvar i forhold til det administrative sparekatalog for Center for Ældre,
og henviser til dette svar. CenterMed for Ældre har således forholdt sig til nye forslag:
SSU-31-02 Reducering af madmorpenge: CenterMED har ingen bemærkninger, idet man er oplyst om, at
reduktionen ikke har konsekvenser for hverken borgere eller personale.
SSU-31-05 Afskaffelse af klippekort – plejeboligområdet: CenterMED finder, at det er et stort tab for borgerne,
hvis klippekortet forsvinder. Det er oplevelsen, at det er med til at give arbejdsglæde for personalet, at levere
klippekortsydelser, og naturligt nok også stor glæde hos beboerne. At fjerne klippekortsordningen synes ikke at
harmonere med ældrepolitikkens understøttelse af, at man skal kunne leve sit liv, som man kunne før man kom
i plejebolig, idet der ikke længere vil kunne følges til individuelle aktiviteter. CenterMED finder også, at det
udfordrer leve- og bomiljø tankegangen.
SSU-33-05 Mindre lagerbeholdning på genbrugshjælpemidler: CenterMED udtrykker bekymring for, at borgere
kommer til at vente længere på sygehuset, hvis hjælpemidler ikke er til rådighed. Dette vil forøge betalingen til
sygehuset for færdigbehandlede borgere, som ikke kan udskrives. Er også bekymrede for, at APV
hjælpemidler ikke stilles så hurtigt til rådighed, som igen betyder, at borgerne ikke kan udskrives.
SSU-33-14 Personalereduktion i misbrug: CenterMED udtrykker bekymring for en svag gruppe af borgere.
SSU-33-16 Personalereduktion Rehabiliteringscenter Sønderbo: CenterMED er bekymret for borgernes
overgang fra Sønderbo til hjemmepleje/plejecenter, idet man frygter, at der ikke bliver lagt en præcis plan for
borgerne inden de udskrives fra Sønderbo.
SSU-33-18 Nedlæggelse af funktionen mad- og måltidskonsulent: Den tværgående mad- og måltidskonsulent
har betydning for implementeringen af plejecentrenes leve- og bomiljøer og nye køkkener, idet de tværgående
processer i de 11 nye køkkener styres af mad- og måltidskonsulenten.
SSU-33-19 Nedlæggelse af funktionen frivillighedskoordinator: CenterMED påpeger, at stillingen oprindeligt er
finansieret af ældrepuljen, og at nedlæggelse af funktionen, vil kunne medføre en stor koordinerende opgave til
lederne i Center for Ældre.

SSU-33-20 Personalereduktion i uddannelsessygeplejen: Ældreområdet oplever i stigende grad
elever/studerende, som har brug for et særligt uddannelsesforløb. Kommunen mangler faglært arbejdskraft på
området, og en reduktion her, er ikke foreneligt med at vi får brug for flere uddannede, så selvom reduktionen
begrundes i færre elever/studerende, finder CenterMED, at der stadig er brug for
uddannelsessygeplejerskekompetencerne.
SSU-55-02 Serviceforringelse på rengøringsområdet: Vi ser med bekymringen på at rengøringen i de
administrative bygninger skal reduceres yderligere, idet der jævnligt må påpeges mange mangler.
SSU-62-02 Besparelser på det administrative personale i Center for Erhverv, Byg og Sekretariat: CenterMED
for Ældre udtrykker bekymring for, at opgaver som skulle have været løst i Center for Erhverv, Byg og
Sekretariat glider ud til medarbejdere i de øvrige centre.

Venlig hilsen

Birgit Mortensen
Formand for CenterMED

Hanne Jørgensen
Næstformand for CenterMED
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Psykiatri og Handicap
Ullasvej 17 3700 Rønne

Økonomi og personale
Bornholms Regionskommune
Psykiatri og Handicap
CVR: 26 69 63 48

09. august 2018

Høringssvar Budget 2019 - MED-udvalget i Center Psykiatri og Handicap
Center-MED i Center for Psykiatri og Handicap ser med bekymring på det meget omfattende sparekatalog, der
også vedrører store dele af centerets budget i Budget 2019.

Set i lyset af tidligere års besparelser, er det Center-MED i Center for Psykiatri og Handicaps opfattelse, at
yderligere besparelser på fagområdet, i væsentligt grad vil betyde markante forringelser.

Det er vores opfattelse, at de beskrevne forslag, vil få store konsekvenser for den samlede borger- og
brugergruppe på området. Dette gælder også for forslag der er lavet i centre med snitflader til Center for
Psykiatri og Handicap.

Som Center-MED er vi også bekymret for at forslagene har betydelige konsekvenser for arbejdsmiljøet, idet
nogle af forringelserne kan give stress, bl.a. fordi forslagene i høj grad udfordrer hvad der er en god faglig
indsats.

Center-MED har valgt ikke at kommentere de enkelte forslag, idet vi finder de servicemæssige konsekvenser
velbeskrevet i sparekataloget.

I sparekataloget indgår der dog en række besparelser, vi som MED-udvalg vurderer, der umiddelbart kan
implementeres og som Kommunalbestyrelsen derfor med fordel kan se på først, idet disse forslag er mindre
indgribende. Det gælder de følgende forslag: SSU-32-02, SSU-32-09, SSU-32-10 og SSU-32-16.

Med venlig hilsen
MED-udvalget i Center for Psykiatri og Handicap

Mette Sode Hansen
Næstformand, TR - Dansk Socialrådgiverforening

Michael Hansen Bager
Formand, Centerchef Psykiatri og Handicap
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Ejendomme og Drift
Sandemandsvej 1B 3700 Rønne

Økonomi og Personale
oep-budget@brk.dk

6. juli 2018

Bornholms Regionskommune
Center for Ejendomme og Drift
+45 56 92 50 00
ed@brk.dk
www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48

J. nr. 81.38.00P35-0154

Høringssvar til budget 2019
CenterMED i Ejendomme og Drift har den 6. juli 2018 drøftet det samlede besparelsesforslag for budget 2019.
Forinden har de enkelte AfdelingsMED i centeret ligeledes drøftet besparelsesforslagene.
CenterMED har følgende bemærkninger til de foreslåede besparelser:
JUFU-59-01 – Reduktion af driftsopgaver på fodboldsstadions:
Det kan få en betydning for de medarbejdere hos Vej, park og anlæg, som udfører klipning af
græsarealer på fodboldsstadions.
NMU-52-02 – Besparelse på stranddrift:
CenterMED har svært ved at kommentere på forslaget, da omfanget af besparelsen ikke er nærmere
beskrevet, men vi er enige i at det kan få personalemæssige konsekvenser hos Vej, park og anlæg.
NMU-52-03 – Reduceret naturpleje:
CenterMED har svært ved at kommentere på forslaget, da omfanget af besparelsen ikke er nærmere
beskrevet, men vi er enige i at det kan få personalemæssige konsekvenser hos Vej, park og anlæg.
NMU-55-01 – Nedprioritering af vedligeholdelsen på udvendige arealer omkring offentlige
bygninger:
CenterMED har svært ved at kommentere på forslaget, da omfanget af besparelsen ikke er nærmere
beskrevet, men vi er enige i at det kan få personalemæssige konsekvenser hos Vej, park og anlæg.
NMU-55-02 - Serviceforringelse på rengøringsområdet:
Dette besparelsesforslag vil få personalemæssige konsekvenser for rengøringspersonalet, idet det
kommer til at dreje sig om nedjustering i timeantallet for en del medarbejdere.

NMU-55-04 – Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige toiletter i 2019:
CenterMED har svært ved at kommentere på forslaget, da omfanget af besparelsen ikke er nærmere
beskrevet, men vi er enige i at det kan få personalemæssige konsekvenser hos Vej, park og anlæg.
NMU-55-07 – Lukning af offentlige toiletter i vinterhalvåret:
CenterMED har svært ved at kommentere på forslaget, da omfanget af besparelsen ikke er nærmere
beskrevet, men vi er enige i at det kan få personalemæssige konsekvenser hos Vej, park og anlæg.
NMU-55-08 – Lukning af lejede toiletter:
CenterMED har svært ved at kommentere på forslaget, da omfanget af besparelsen ikke er nærmere
beskrevet, men vi er enige i at det kan få personalemæssige konsekvenser hos Vej, park og anlæg.
ØEPU-64-06 - Besparelse på mødeforplejning:
Besparelse på mødeforplejningen vil få konsekvenser for DeViKa, idet de har personale til at tilberede maden
til mødeforplejningen. Dette gøres fra DeViKa Sønderbo, hvor de i forvejen er få medarbejdere, så det bliver
svært at få personalekabalen til at nå sammen, hvis yderligere opgaver bortfalder. (reduktion i antallet af
personaletimer på grund af manglende økonomi).

CenterMED har et generelt ønske om, at besparelsesforslagene bliver mere præciseret, således at
konsekvenser er mere overskuelige.

Venlig hilsen

Laila Noyé
Sekretær
CenterMED Ejendomme og Drift

Side 2 af 2

NOTAT
Bornholms Regionskommune
Center for Job, Uddannelse og
Rekruttering
Koordinering, tilsyn og uddannelse
eub-koordineringogtilsyn@brk.dk
www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48

Modtagere:
Oep-budget@brk.dk

14. august 2018

Høringssvar fra CenterMED i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering – Budget 2019
ØEPU-61-04 Omlægning fra analog til digital telefoni (Skype)
Afledte udgifter til andre centre
I besparelsen på omlægning af telefoni til Skype påtvinger man øvrige centrene en merudgift. Center for Job, Uddannelse og Rekruttering
vil som minimum få pålagt en merudgift på kr. 135.000- 150.000, afhængig af valg af headset. Udskiftning til headset som også må
forventes at have en kortere levetid end alm. telefoner, så udgiften skal afholdes hyppigere.
Endvidere frygter Center for Job, Uddannelse og Rekruttering at der reelt ikke bliver tale om en besparelse, men en merudgift, da den
nuværende analoge omstillingsplatform, TeamView, ikke kan fungere optimalt med Skype for Business. Det var netop derfor, at IT havde
sat et projekt i gang primo 2017 i forhold til at finde en ny omstillingsplatform til kommunen. Et projekt der senere blev skrinlagt.
Generelle kommentarer i forhold til elev/lærlinge og forebyggelse:
Elever og lærlinge
Der er flere centre som har noteret besparelser på elev- og lærlinge området (uddannelse), primært på baggrund af færre ansøgere, som
fx til social og sundhedsuddannelserne og PAU.
Som ansvarlige for ungeindsatsen og for at sikre kvalificeret arbejdskraft til BRK på sigt, skal Center for Job, Uddannelse og rekruttering
opfordre til at disse besparelse ikke effektueres, men bevares til


understøttelse af flere elev- og lærlingepladser generelt i BRK,



markedsføring af BRK som arbejdsplads



at BRK kan tilbyde bedre vilkår for elever og lærlinge, som fx honorering efter regler for voksenelev / -lærling.

Forebyggelse
På social og sundhedsområderne ligger flere besparelsesforslag, hvor vi kan frygte at disse besparelser vil medføre påvirkninger på andre
centres områder. Eksempelvis vil personalereduktion på misbrugsområdet (SSU-33-14), besparelse til støttekontakt- / bostøttepersoner
kan bevirke en merudgift til mentorordninger i jobcenterregi samt besparelse til genoptræning (SSU-33-03), kunne påvirke borgernes
sygefraværsperiode og mulighed for hurtigere tilbagevenden, hvilket igen kan medføre en øget udgift til borgerens forsørgelse, og dermed
vil kommunen ikke opnå en besparelse – samlet set.

På CenterMED´s vegne
Allan Westh
Formand

Mark Steger
Næstformand

MED-Udvalget for Center for Natur, Miljø og Fritid (CNMF) har følgende bemærkninger til budget 2019
SSU-33-19 Nedlæggelse af funktionen frivillighedskoordinator
CNMF udtrykker bekymring over nedlæggelse af funktionen, der vil få konsekvenser over en bred kam
for borgerdragelse i kommunen.
JUFU-59-01 Reduktion af driftsopgaver på fodboldstadions
CNMF bemærker at området i forvejen er presset og der ikke er budget til yderlige udvidelse af antallet
af stadions.
NMU-55-02 Serviceforringelse på rengøringsområdet
NMU-55-03 Nedprioritering af vedligeholdelsen og rengøringen på de offentlige bygninger
CNMF bemærker at der i forhold til arbejdsmiljøet kan være konsekvenser ved besparelsen, der ville
kunne føre til øget sygefravær.
NMU-55-04 Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige toiletter i 2019
NMU-55-07 Lukning af offentlige toiletter i vinterhalvår
NMU-55-08 Lukning af lejede toiletter
CNMF finder lukningen betænkelig i forhold til understøttelse af et aktivt udeliv både i forhold til
adgang til drikkevand og toiletfaciliteter.
NMU-55-05 Nedlæggelse af postruten "Øen rundt"
CNMF er betænkelige over udsigten til serviceforringelsen for de borgere, der er afhængige af fysisk
post.
Understøttelse af arbejdet i Klima- og Bæredygtighedsudvalget
CNMF bemærker at det er uklart hvorledes arbejdet i udvalget skal løftes i praksis men at dette vil
koste i medarbejdertimer som ikke uden konsekvenser for myndighedssagsbehandling og centerets
øvrige opgaver lader sig finde i centeret.

Økonomi, It og Personale

14. august 2018

Høringssvar fra CenterMED i Økonomi, It og Personale i
forhold til forslag til budget 2019
CenterMED i Økonomi, It og Personale har på sit møde den 14. august 2018 drøftet forslag til
budget 2019, og følgende bemærkninger:

NMU-55-02 Serviceforringelse på rengøringsområdet
(spareforslag på 604.000 kr.)
Det vil være en betydelig serviceforringelse at gå fra ugentlig rengøring på kontorerne til rengøring hver 14. dag.
CenterMED vurderer, at det kan medføre dårligere indeklima med risiko for øget sygefravær.
Dertil kommer, at kontor-medarbejderne selv skal bruge tid på rengøring, selv tømme skraldespande, tørre støv af mv.
Det kan også give et øget pres på mødelokalerne, som på visse lokationer i forvejen er meget
optagede.
Endelig kan det betyde, at centrene får udgifter til at lave tilpasninger på kontorerne for at imødegå mere støv og snavs, fx ved at skifte gulvtæpper ud med anden gulvbelægning.

BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver
(spareforslag på 1 mio. kr.)
Som forslaget er beskrevet, bakker CenterMED op om forslaget, da det vil give en besparelse
uden at få servicemæssige konsekvenser.

ØPU-61-04 Omlægning fra analog til digital telefoni (skype)
(spareforslag på 200.000 kr. stigende til 400.000 kr.)
I center for Økonomi, It og Personale har vi omlagt fra analog til digital telefoni, og det virker
rigtig godt. CenterMED kan derfor anbefale forslaget.

Generel bemærkning
CenterMED ser med bekymring på, at flere centre har besparelser på personalerelaterede udgifter som fx uddannelse o.lign., hvilket kan få betydning for arbejdsmiljøet, mulighederne for
rekruttering af nye medarbejdere samt fastholdelse af nuværende medarbejdere.

På vegne af MED-udvalget
Stine Hansen (formand) og Karen Lynn Jacobsen (næstformand)
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Center for Børn og Familie
Ullasvej 23 3700 Rønne

Bornholms Regionskommune
Center for Børn og Familie
+45 56 92 42 00
bf@brk.dk
www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48

13. august 2018

Høringssvar fra CenterMED-udvalget i Center for Børn og Familie i forhold til forslag til budget 2019.
CenterMED-udvalget i Center for Børn og Familie har på sit møde den 13. august 2018 drøftet forslag til
budget 2019, og har følgende bemærkninger:
Der er et betydeligt udgiftspres på Budgetramme 12 og sammen med den automatiske budgetreduktion i
budget trappen vil gennemførelsen af besparelsesforslagene udfordre den politiske vision ”Et godt liv for alle”
og tidlig indsats, i forhold til et godt børneliv.
Flere af besparelserne får betydelige konsekvenser for børn og familier i udsatte positioner i Bornholms
Regionskommune med markante serviceforringelser. CenterMed-udvalget henviser til konsekvensbeskrivelser
i besparelsesforslagene.
CenterMED-udvalget opfordrer til at fastholde fokus på den tidlige indsats til børn og familier.
På vegne af CenterMed-udvalget

Formand
Anders Fløjborg

Næstformand
Ketty Martin

SVARTINGEDAL SKOLE

Kirkegade 4
3790 Hasle
Tlf.: 5692 3300
CVR: 26-69-63-48
www.brk.dk

Høringssvar fra Svartingedal Skole
Medmøde 3. juli 2018.
Deltagere: Helle Krakau Holm, Kristoffer Nyby, Sofie Christiansen og Mona
Mogensen.
Vi har afholdt MED-møde på Svartingedal, hvor vi har drøftet forslagene til
budgetbesparelser:
Besparelser på inklusion, PREP, Familierådgivning, Åben rådgivning m.m. vil
give skolerne et større ansvar, samt flere opgaver for personalet på skolerne.
Ved nedlæggelse/beskæring vil det måske blive dyrere på længere sigt, da
børn ikke får den nødvendige hjælp så tidligt som muligt, hvilket bekymrer
os.
Ligeledes er vi enige i, at en del af besparelsen kan hentes på madskolerne, da
det er et af de mindst sårbare områder.

Venlig hilsen
Svartingedal Skole

J.nr.:

Hans Rømer Skolen
Skolevej 7 3720 Aakirkeby

Bornholms Regionskommune
Center for Skole
Hans Rømer Skolen
+45 56 92 34 00
HansRoemerSkolen@brk.dk
www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48

24. juli 2018

Høringssvar Budget 2019
Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen har på møder d. 26. juni 2018 samt på møde d. 6. august 2018
behandlet forslagene til budget 2019, og afgiver flg. høringssvar:
Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen har stor fokus på kerneopgaven og dermed målet for folkeskolen: At
sikre god undervisning og trivsel for alle børn samt medvirke til at bryde den sociale arv. Derfor har vi særlig
fokus på at skabe rum og rammer for at drive og udvikle god folkeskole.
Overordnet ønsker vi med dette høringssvar at gøre opmærksom på, at vi finder den økonomiske ramme til at
drive bedre og dermed også endnu mere attraktiv folkeskole for udfordrende. Vi kunne derfor ønske, at man fra
politisk side vovede at prioriterede den bornholmske folkeskole højere økonomisk, således at folkeskolen
kunne folde sig endnu mere ud og dermed blive et attraktivt tilvalg for både de bornholmske forældre samt de
tilflytterfamilier, der kommer til øen med skolesøgende børn.
Vi mener, den bornholmske folkeskole allerede gør en stor både faglig, men også menneskelig forskel for de
børn og familier, der allerede i dag benytter det bornholmske folkeskoletilbud. Vi mener, vi har et uudnyttet
potentiale til at gøre folkeskoletilbuddet endnu stærkere. Det kunne gøres ved også at satse på og investere i
den bornholmske folkeskole, ikke kun ved at skabe bedre fysiske rammer, men ved særligt at skabe bedre
mulighed for at komme i mål med skolereformen. Vi drømmer om bedre vilkår for vores personale, så både
bedre og flere tiltag fagligt kunne iværksættes. Vi kunne ønske os bedre mulighed for forebyggende at kunne
støtte op om børn og familir, som af forskellige årsager kan være pressede. Et pres som afstedkommer
udfordringer af både faglig og social karakter med konsekvens for, hvordan vi som folkeskole kan komme
endnu bedre i mål.
Konkret vil vi forholde os til de forslag i høringsmaterialet, der ligger på områder med mere eller mindre direkte
konsekvens for vores elever og dermed brugerne af skolen, forældrene. Vi har derfor følgende bemærkninger
til følgende, konkrete forslag vedr. budget 2019:
Område 13 / Undervisning
Vi er ærgerlige over, at der peges på muligheden for at udsætte implementeringen af madskole-projektet. Vi
ser gerne det allerede politisk vedtagne madskoleprojekt blive til virkelighed på bl.a. Hans Rømer Skolen. Vi
synes dog samtidig, at hvis der skal spares på skoleområdet, så kan der netop ved at udsætte implementering

af madskole-projektet peges på besparelser, der ikke umiddelbart er en del af folkeskolens kerneopgave. Der
kan findes en del midler, som gør knap så ondt på vores brugere samt personale.
Det vil nogle af de besparelsesforslag, der ellers foreligger på område 13 / undervisning dog gøre: Her vil vi
udtrykke bekymring over, at der foreslås besparelser på området i forhold til at hæve klassekvotienten i
modtageklasserne samt reducere i beløbet til materialer mv. til tosprogede elever. Det vil kunne ramme både
de enkelte børn, men samtidig også på sigt det almene folkeskoletilbud, idet de tosprogede børns sproglige
udfordringer vil være større i den almene undervisning.
Vi vil også udtrykke bekymring over, at der foreslås besparelser på udviklingspuljen til projekter. I en i forvejen
stram økonomi kan puljemidler medvirke til, at der stadig kan skabes mulighed for at afprøve nye eller arbejdes
endnu mere med allerede eksisterende undervisningsformer eller –aktiviteter, vi ved virker. Vi har med stor
fordel anvendt puljemidler i forbindelse med diverse projekter under Åben Skole. Projekter, der kun har været
mulige at gennemføre, da der har været økonomi hertil via puljemidler.
Område 12 / Børn og Familie
Vi oplever en del børn være udfordret i det både personlige og dermed også sociale felt. Det kan gøre det
mere vanskeligt også i forhold til at det faglige felt.
Derfor ser vi med bekymring på, at der på område 12 peges på besparelsesmulighed på særligt områderne
inklusionsvejledning, familierådgivning / Åben Anonym rådgivning, nedlæggelse af DASK, reduktion af den
pædagogiske støtte i Børne-Familiehuset samt aktiviteterne i Ungehuset samt reduktion i antallet af
forældrekompetence/børnepsykologiske undersøgelser.
Med evt. besparelser på disse områder kan vi være bekymrede for, at de familier og dermed børn, der i
forvejen har det svært, får vanskeligere ved at komme på rette vej. Det kan have negativ konsekvens for
mulighederne for at få et så godt børneliv og senere voksenliv, som muligt. Det vil indirekte også kunne gøre
målet i folkeskolen mere udfordrende at nå. Et mål, der via folkeskolereformen tilsigter ”at alle børn bliver så
dygtige de kan; alle børn skal trives, så godt de kan samt at folkeskolen skal medvirke til at bryde den sociale
arv”. Det kan vi bekymre os om bliver sværere at indfri.
Område 33 / Sundhed
Vi hæfter os ved forslaget om at kørselsordningen til tandlæge bortfalder. Det vil kunne ramme familier og
børn, som er bosat langt fra de tandplejeklinikker, der er på øen. Vi kan være bekymrede for, at det kan ramme
særligt de børn, hvor familierne i forvejen har udfordringer på forskellig vis.
Vi bemærker også, at vi ser med bekymring på, at der foreslås personalereduktion i tandplejen uagtet antallet
af brugere de seneste år har været konstant. Det vil påvirke vores børns tandsundhed, idet der må forventes
længere mellem besøgene i tandplejen for det enkelte barn.
Endelig vil vi udtrykke bekymring for den konsekvens det evt. vil kunne få for implementeringen af madskolerne
ved, at der er forslag om nedlæggelse af funktionen ’mad- og måltidskonsulent’. En funktion, der sikrer sparring
ift. opstart af de nye lokale madskoler, en funktion; der understøtter udviklingen af også madskolerne, når de er
blevet etableret.
På skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolens vegne,
Venlig hilsen

Pernille Rigstad
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13. august 2018

J. nr. 00.30.00K04-0033

Høringssvar vedr. budget 2019

Skolebestyrelsen ved Kildebakken har haft det administrative sparekatalog for 2018 i høring.
Vi har følgende kommentarer:
• ”Dask”, som jo både er et skole- og dagbehandlingstilbud, har i de sidste år haft mulighed for at give
elever, der af psykiske årsager ikke kunne inkluderes i folkeskolen et tilbud, som betød at de unge fik
et særligt tilpasset skoletilbud og dermed indgik i sociale sammenhænge. Spares tilbuddet væk vil det
være en bekymring, om eleverne så vil undlade at komme i skole og dermed miste muligheden for at
gennemføre ungdomsuddannelser
• Projektpuljen har gennem de sidste 3 år givet skolerne mulighed for at udvikle sig gennem tværfaglige
samarbejder med både kulturinstitutioner og virksomheder. På Kildebakken har vi haft et fantastisk
samarbejde med både Kunstmuseet, Middelaldercentret, 4H´s madskole og en dramaspecialist fra
Dramaskolen. Puljen har sat fokus på inklusion og åben skole, og er blevet en del af elevernes
forståelse af, hvad der er af tilbud på Bornholm, som kan inddrages i deres undervisning.
I vores nærområde er Skovhuset blevet brugt som et udelæringsmiljø, hvor vi har hentet naturvejledere
ind til undervisning af børnene. Det er bekymrende, hvis puljen fjernes, da implementeringen af
folkeskolereformen har været hjulpet godt på vej at puljen.
• Det er bekymrende, at der er en reduktion af tilbud under psykiatri og handicap for borgere, der er
udviklingshæmmede og dermed fjerner udsigten til mulighed for større livskvalitet i voksenlivet.

Venlig hilsen
På skolebestyrelsens vegne
Lise Dandanell
Skoleleder

Østermarie den 13. august 2018

HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2019
Skolebestyrelsen ved Heldagsskolen mener, at det er dybt uansvarligt, at foreslå en reduktion i
Inklusionsvejledning til Skolerne og en reduktion i Familierådgivning/Åben Anonym Rådgivning,
når alle er vidende om, at Bornholm har et stort antal børn og familier, som har det meget svært.
På bestyrelsens vegne
Gert Andersen
skoleleder

HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2019
”En folkeskole for alle”…. Læs igen ”en folkeskole for ALLE”. Det har i årene 2014-2018 været et mål for den
bornholmske folkeskole.
I en tid, hvor folkeskolens elevgrundlag fortsat bløder og i stadig stigende grad leverer børn til øens mange
private skoletilbud, så er det ud fra en generel betragtning decideret ødelæggende at gennemføre
økonomiske stramninger i den bornholmske folkeskole. Den bornholmske folkeskole kan noget (!!), og det
budskab skal i langt højere grad ud til øens forældre, for lykken findes ikke for alles vedkommende i en
privatskole.
Det giver ganske simpelt ikke mening at gennemføre besparelser, der vil skubbe endnu flere forældre ud i et
nødtvunget fravalg af folkeskolen. Det er det, der vil ske, såfremt alle spareforslag i budget 2019 bliver
udmøntet – og det må ganske enkelt ikke blive virkelighed!
Vil politikerne den bornholmske folkeskole for alvor, så skal der leveres en kvalitet, der sikrer elevantallet på
hver enkelt skole. Kvalitet og besparelser er set ud fra dette perspektiv en virkelig dårlig cocktail.
Vil politikerne fortsat ”en folkeskole for alle”, så skal der investeres – eller i hvert fald IKKE reduceres, spares,
skæres ned eller ske forringelser. Der skal fremelskes positive historier om den bornholmske folkeskole.
Disse historier eksisterer allerede i stort antal, men de kommer aldrig tilstrækkeligt frem i lyset. Medierne
lefler ofte for de mindre gode historier. Måske fordi den form for historier ”sælger bedre”, men måske lige
så meget fordi der i BRK ikke gøres meget for at sælge de positive tiltag og historier.
At skabe positive historier kræver hårdt og dedikeret arbejde på hver enkelt skole. Jeg og de øvrige forældre
på Svartingedal Skole ser det tydeligt; der knokles på alle tænkelige måder, for at skabe og videreudvikle en
tidssvarende, visionær og spændende folkeskole på Bornholm. Arbejdet bliver allerede gjort, men
resultaterne af det arbejde fortjener i høj grad, at blive udbredt til hele øens befolkning – og hér har
politikerne en opgave, et stort forbedringspotentiale, der vil have den positive ”bivirkning”, at øens forældre
får øjnene op for, hvad den bornholmske folkeskole kan bidrage med.
Nedsæt en arbejdsgruppe, skab et lille forum af folkeskoleelskende individer – både forældre, lærere og
embedsværk, og giv dem til opgave at levere de positive budskaber om den bornholmske folkeskole, som
der vitterligt er. Det vil for alvor flytte noget. Sådanne historier vil over tid flytte de forudindtagede og
fejlagtige holdninger om folkeskolen.
Budskabet er enkelt! Den bornholmske folkeskole fortjener vitterligt at mærke politikernes støtte,
folkeskolen fortjener en solid opbakning fra politikerne. Politikerne skal lægge vægt bag ordene, og ikke blot
forvente, at skoleledelserne løber sig ihjel fuldt fokuserede på at levere fortsat kvalitet til discountpris.
Skoleledelserne fortjener roen og politikernes tillid, for at kunne skabe det bedste for vores børn. ALLE
BØRN.
Drop besparelserne på de bornholmske børns folkeskoler, for vejen frem mod en styrkelse af øens
folkeskoler er IKKE….:
•

Reduktion af inklusionsvejledning til skolerne
o En besparelse, der vil gøre det sværere at rumme de børn, der er blevet inkluderet i
folkeskolens almene klasser. Det vil føre til uro både hos det inkluderede barn, men også i

barnets klasse. Trivslen hos det enkelte barn vil dale i betragtelig grad, fordi lærerne vil
komme til at mangle input/redskaber.
•

Nedjustering af pulje til projekter i 2019
o Der vil hæmme udviklingen af det vigtige inklusionsarbejde. Det kan ikke undgås, at
undervisningen vil lide under manglende fokus på en videreudvikling, for at kunne håndtere
kravet om inklusion bedst muligt.

•

Udsat implementering af madskoler
o At give anlægsbevillinger til oprettelser af madskoler, men i samme ombæring ikke at ville
tildele ressourcer til personale i køkkenerne, er en virkelig dårlig taktik. En helhjertet indsats
på dette område vil til gengæld sende et klokkeklart signal om opprioritering af øens
folkeskoler. En gennemførelse af konceptet på hele øen ville med garanti give folkeskolen et
løft – også i bevidstheden hos øens forældre, hvilket er værd at gå efter!

•

Reduktion i beløbet til materialer m.v. til tosprogede
o I dagens Danmark, hvor det politiske fokus kontinuerligt ligger på en så hurtig integration af
nye statsborgere som overhovedet mulig, er det IKKE tidspunktet at reducere deres
muligheder for at blive udstyret med de bedste/nyeste undervisningsmidler. Det er alfa og
omega for integration samt børnenes udviklingen af såvel sproglige som sociale
kompetencer, at de har nutidige redskaber ved hånden.

Blot for at nævne nogle af spareforslagene.
VEJEN FREM SKAL FINDES …i et ændret fokus! Et fokus fra politisk side på virkelig at VILLE den bornholmske
folkeskole. At VILLE den bornholmske folkeskole og samtidig skære større og større humpler af økonomien
efter bedste salamimetode, hører ganske enkelt ikke sammen, så DROP BESPARELSERNE, og giv den
bornholmske folkeskole de bedste muligheder for at leve – for kun på den måde får vi den bedste folkeskole
til VORES BØRN. Lad os sammen tage ansvar, LAD OS SAMMEN TALE VORES FOLKESKOLE OP!

På vegne af skolebestyrelsen på Svartingedal Skole,

Britta Rahm,
skolebestyrelsesformand

Ungdomsskolen
10. Klasseskolen  Ungdomsskolen
tlf. 56 92 32 70 – 56 92 34 40
10klasseskolen@brk.dk – ungdomsskolen@brk.dk

Rønne 13.08.18/GN

Høringsvar vedrørende budget 2019
Ungdomsskolens skolebestyrelse samt MED udvalg har følgende kommentarer til budget 2019.
Besparelsesforslag BSU-12-06. Nedlæggelse af dagbehandlingstilbud (DASK):
DASK rummer de allermest sårbare børn og unge og er Bornholms eneste alternativ til anbringelse udenfor
hjemmet, hvilket koster væsentligt mere end det der foreslås sparet ved nedlæggelse af DASK.
DASK er ydermere det eneste tilbud til disse børn og unge hvor også undervisning indgår som en del af tilbuddet, og hvor eleverne endvidere kan blive ført til eksamen i grundfagene.
Med en lukning af DASK lader man en gruppe af Bornholms allerdårligst stillede børn og unge i stikken. Set i
lyset af besparelsen må vi på det kraftigste fraråde en gennemførelse af et sådant forslag, der på sigt kan blive
langt dyrere for Bornholm både menneskeligt og ikke mindst økonomisk.
Forslaget om lukning af DASK bunder i en slags kassetænkning der harmonerer dårligt med intentionerne bag
en tværgående og forebyggende indsats.
Ungdomsskolen er i samarbejde med Center for Børn og Familie i gang med at gentænke hele konceptet for
DASK og forslaget kortslutter denne proces.
Besparelsesforslag BSU-13.06. Samling af ungdomsskoledelens aktiviteter:
Med en samling af Ungdomsskoledelens aktiviteter vil Bornholm svigte sit ansvar for lige adgang til muligheder for børn og unge på Bornholm.
Vi ser en stor gruppe børn og unge der er udfordret på deres livskompetencer. De mangler grundlæggende sociale kompetencer og har svært ved at være åbne overfor læring. En del af denne gruppe dropper ud af uddannelserne. Der er behov for ”vandhuller” og dannelsessteder hvor disse børn og unge møder voksne der giver et
modspil, er nærværende og vil dem. Det er blandt andet det Ungdomsskolens tilbud kan. Forslaget passer derfor
ikke ind i BRK’s arbejde med en uddannelsesstrategi, hvor de unges sociale kompetencer skal løftes. Jo færre
steder der er klubber og aktiviteter jo større er risikoen for at de unge vælger Ungdomsskolen fra.
Der kan endvidere stilles spørgsmål om den samlede besparelse vil blive ædt op af øget buskortudgifter, når
elever fra hele øen skal transporteres til aktiviteter i Klemensker.
Ungdomsskoledelen arbejder løbende på at samle aktiviteter hvor det giver mening, men det foreliggende forslag vil forhindre hensigtsmæssig løsning ved at tage besparelsen som den eneste effekt.
På vegne af skolebestyrelsen samt MED udvalget ved Ungdomsskolen

Groa Vinterberg Nissen
Ungdomsskoleleder
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Paradisbakkeskolen den 14. august 2018

Høringssvar til ”Budget 2019”
Skolebestyrelsen og afdelingsMED på Paradisbakkeskolen har følgende bemærkninger til
budget 19

BSU-12-02
Reduktion i inklusionsvejledning til skolerne.

Vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at nedlægge en stilling, der netop er blevet omlagt til at indgå i det nye ressourceteam, før teamet har
fået lov til at fungerer.

BSU-12-04
Reduktion i Familierådgivningen og
Åben Anonym Rådgivning.

Der er lange ventelister til skolernes og BUAs psykologer. Åben Anonym
Rådgivning er en mulighed for familier i krise til at få akut hjælp.

BSU-12-10
Reduktion af pædagogisk støtte i BørneFamiliehuset.

Det er for tidligt at nedjusterer dette tilbud, der gavner vores mest udsatte børn. Vi er bekymret for, at disse børn vil komme i endnu større problemer, hvis de ikke har denne mulighed.

BSU-12-11
Reduktion af aktiviteter i Ungehuset.

150.000 er godt givet ud – og kan forebygge en mere indgribende indsats
for børnene senere.

Der er brug for en akut mulighed for disse familier, der ellers vil få endnu
større problemer.
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BSU-12-12
Reduktion i antallet af forældrekompetence/børnepsykologiske undersøgelser.

Der allerede nu brug for psykologhjælp, da vi har lange ventelister på
skolerne.

BSU-13-01
Nedjustering af pulje til projekter.

Puljen har fungeret godt i flere år til glæde for rigtig mange elever. Men
en reduktion er en mulighed, hvis man med den resterende pulje laver en
mere systematisk opdeling f.eks. efter elevtal, så man kan garantere alle
skoler/elever spændende projekter. Midlerne bør være øremærket projekter, så de ikke forsvinder i den almindelige drift.

BSU-13-02
Udsat implementering af madskoler.

Som beskrevet tidligere i høringssvar, så vil Paradisbakkeskolen rigtig
gerne kunne tilbyde eleverne ikke bare et sundt måltid mad, men også
hele arbejdet med at producere maden, med at spise maden sammen og
med at dyrke grøntsagerne. Vi har allerede en stor skolehave, hvor elever
producerer til elever – og hvor vores ansatte hortonom underviser eleverne i både biologien og i dyrkningen. Vi har tidligere fået fuld opbakning til projektet af hele vores personalegruppe, der ser dette projekt
som en både faglig, social og inklusionsmæssig ressource for eleverne.

Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at reducerer med en stilling.

Vi vil gerne hurtigt i gang med at implementerer madskolen, men ser det
som en klog beslutning at vente med implementeringen, indtil der er
økonomi til det. Hellere udskyde implementeringen end at lægge udgifterne til drift af køkkenpersonale over på skolens almene drift.
Det er endvidere vigtigt at huske, at Madskolen er Centerets Madskole.
BSU-13-04
Hæve klassekvotienten i modtagelsesklasserne.

Hvis man hæver klassekvotienten fra 9 til 12, og det viser sig, at det medfører ubalance i modtaglesesklassernes drift, er det vigtigt at huske, at
det er en opgave Paradisbakkeskolen løfter for hele for hele centeret.
Det er ikke rimeligt, hvis en drift ubalance skal hentes på almenområdet
på Paradisbakkeskolen.
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BSU-13-05
Reduktion af beløbet til materialer m.v.
til tosprogede elever.

Vi har fået rigtig mange tosprogede elever ud i almenklasserne de seneste år. Det er svært for lærerne at differentiere med den bredde, der
opstår, når der kommer tosprogede elever ud – selv om de har gået to år
i modtagelsesklasse. Derfor er hver eneste krone vigtig til at give disse
elever undervisning i Dansk som andetsprog, da vi ellers risikerer at almenområdets elever dykker fagligt.
Man kunne evt. lave en binding – et minimumstimekrav på beløbet, så
man sikrede sig, at pengene var øremærket de tosprogede elever.

BSU-13-06
Samling af ungdomsskolernes aktiviteter.

Det giver ikke mening at samle aktiviteterne i Klemensker. Eleverne
fra Nexø og Rønne vil ikke tage til Klemensker, når det i forvejen er
svært at få dem til at benytte tilbuddet, når det ligger i deres egen
by.
Ydermere vil der komme transportudgifter, hvis eleverne vælger at
tage til Klemensker.
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Åvangsskolen
Merkurvej 12, 3700 Rønne

Bornholms Regionskommune
Økonomi og Personale

Rønne, den 13. august 2018

Bornholms Regionskommune
Åvangsskolen
CVR: 26 69 63 48

J. nr.

Høringssvar vedr. budget 2019
Hvis man på Bornholm ønsker et bredt tilvalg af folkeskolen, som et attraktivt tilbud som i resten af landet, skal
man ikke spare på kerneydelsen i folkeskolen og de tiltag rundt om skolen, som netop sikrer høj kvalitet.
Hvis man vil højne standarden i folkeskolen på Bornholm og have flere til at vælge folkeskolen til, er det vigtigt
ikke at spare på skoledelen, f.eks. projektmidlerne, som giver muligheder for at afprøve tiltag til udvikling af
Åben skole og Inklusion.
Man rammer en svag gruppe elever og deres familier ved at sætte klassekvotienten op i modtagerklasse og
nedsætte beløbet til materialer til to- sprogede elever.
Tiltag som madskoler bør ikke igangsættes, hvis det sker på bekostning af folkeskolens kerneopgave, trivsel
og læring, eller det sociale område/ myndighedsdelen og det Gule Team.
Vi ser en tydelig sammenhæng mellem lave faglige resultater og elever i socialt udsatte positioner, der ikke får
den fornødne hjælp. På Åvangsskolen er 16% af eleverne i den ”gule” og ”røde” kategori på børnelinealen,
dvs. børn som er socialt udsatte, er i mistrivsel eller på anden måde ramt af udfordringer i deres liv, som
påvirker deres trivsel og læring i skolen. Disse børn og deres familie støttes i øjeblikket af de tiltag der
beskrives i sparekataloget under Børn og Familie, dagpasning og undervisningsområdet.
Ved at anvende ressourcer på det forebyggende område, spares ressourcerne i det lange løb, da børn og
familier forhåbentlig hjælpes inden udfordringerne bliver større og dermed mere ressourcekrævende.
Folkeskolen har brug for et velfungerende socialt system, som tager sig af de socialt udsatte børn og familier,
så børnenes faglige resultater samt deres læring og trivsel bliver så optimal som muligt.
Skolebestyrelsen og MED udvalget på Åvangsskolen vil derfor på det kraftigste fraråde følgende besparelser:
•
•
•
•
•
•
•

Reduktion af inklusionsvejledning på skolerne
Reduktion af familierådgivning og åben anonym rådgivning
Nedlæggelse af DASK
Reduktion af inddragende netværksmøder
Reduktion af serviceniveauet i Familiebehandling i Familiehuset
Reduktion af pædagogisk støtte i Børne- Familiehuset og Ungehuset
Reduktion af psykologstilling i Børn og Familie

Med venlig hilsen
På vegne af MED og Skolebestyrelsen

Susanne Dam
Skoleleder

Claus Lind
Skolebestyrelsesformand
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KONGESKÆRSKOLEN

Strandvejen 14
3770 Allinge
Tlf.: 5692 2930
E-mail:
Skolenord.

14. august 2018

kongeskaer@brk.dk

Høringssvar vedr. budget 2019
Skolebestyrelsen har på sit møde den 13.08.17 behandlet de udsendte
forslag til besparelser for budget 2019.
Til sparekataloget:
BSU 12-04: Reduktion i familierådgivning og Åben Anonym Rådgivning.
Vi henviser jævnligt forældre til Åben Anonym Rådgivning, hvilket vi opfatter som et godt tilbud, hvor man hurtigt har mulighed for at få hjælp og
sparing. Derfor vil det være yderst uheldigt at begrænse denne mulighed.
BSU-13-01: Nedjustering af projekter mv.: Vi har brug for en pulje, der
giver os mulighed for at eksperimentere og udvikle i forhold til skolereformen og åben skolen. Det er en forholdsvis lille udgift på kommunens
budget, men vi finder, at udbyttet af udgiften er stort i forhold til udvikling
af folkeskolen.
BSU-13-06: Det vil være yderst uheldigt for vore elever, såfremt ungdomsskolens aktiviteter flyttes fra Klemensker.
Derudover ønsker skolebestyrelsen gerne at udtrykke sin holdning til følgende:
Budget til SFO: På en lille institution som vores vil tilskuddet som følge af
antallet af elever ikke kunne dække udgifterne til at bemande SFO’en i
den samlede åbningstid. Vi håber således, at der findes en løsning, så
skoledelen ikke fortsat skal dække underskuddet på løn-delen i SFO.
Inklusion: Vi er glade for den sparring og hjælp, der ligger i ressourcer/udgående support fra heldagsskolen.
Det bekymrer os, at flere af forslagene til budgetreduktioner på dagpasnings- børn og familie- og undervisningsområdet vil ramme i forvejen sårbare grupper.

På skolebestyrelsens vegne

Tue Christiansen
formand

J.nr.: x

Hørringssvar fra Familieplejen Bornholm vedr. besparelsesforslag for budget
2019 - Hjemtagelse af familieplejeopgaver.
I dagsordenspunktet BSU-12-01, vedrørende forslag til besparelser om at hjemtage familieplejeopgaverne
med en besparelse på 1 mio. årligt – kan det oplyses, at Familieplejen Bornholm ikke har været i dialog med
administrationen herom, men er blevet bekendt med forslaget via BRKs hjemmeside.
Familieplejen Bornholm kender derfor ikke grundlaget eller forudsætningerne for beregningerne og hvor
besparelsen specifikt er tænkt ind.
I besparelsesforslaget tages der udgangspunkt i et nuværende budget på kroner 3.986.000 som inkluderer alle
opgaverne der ligger i vores Partnerskabsaftale med Center for Børn og Familie.
Opgaverne i Partnerskabsaftalen løftes af 1leder med socialfaglig baggrund, 1 økonomiansvarlig og 4
familieplejekonsulenter samt en samværskonsulent. Det er opgaver som akutaftalen, match af plejefamilier,
kontraktudfærdigelse mellem alle parter i en anbringelse, rekruttering af nye plejefamilier, løn og
ferieadministration af 101 plejeforhold, råd og vejledning og støtte til samtlige plejefamilier, udarbejdelses af
statusrapporter, udarbejdelse og facilitering af udviklingspunkter for plejebarnet, mor/barn ophold, m.m.
Der henvises til indgået Partnerskabsaftale 2018.
Da vi ikke kender til forudsætningerne til beregningerne af det konkrete besparelsesforslag på 1 mio. kroner
vil vi med dette høringssvar, udfordre forslaget.
Yderligere stiller Familieplejen Bornholm spørgsmålstegn til omkostningerne ved:
• Genskabelse af en ny enhed i forvaltningen
• Omkostningerne til sygdom, ferie, fleksible arbejdstider (weekend og aften), uddannelse,
kørsel/tidsforbrug, mødefaciliteter, samt generel drift – herunder organisering, lokaler, it udstyr m.m.
• Rekruttering af erfarne socialrådgivere til opgaverne.
• Opkvalificering og indhentning af viden på området.

Ressourcer i Familieplejen Bornholm:
•

•
•

1 leder med opgaver fordelt i Partnerskabsaftalen og i Udviklingsafdelingen. I forhold til
Partnerskabsaftalen er leders opgaver at vedligeholde et akutberedskab ved akutanbringelser, sikre
kontraktforhold mellem parterne, match mellem plejefamilier og plejebørn ved opstart af nye sager,
rekruttering af nye plejefamilier, vedligeholdelse og fastholdelse af nuværende plejefamilier,
kompetenceudvikling for plejefamilier og personale på området, opdatering på lovgivningen og
faglig sparringskonsulent på samtlige familieplejesager – her særligt konflikthåndtering m.m. for at
undgå sammenbrud m.m.
4 familieplejekonsulenter der i gennemsnit har 25-28 familieplejesager. De løser opgaver både i
basisydelserne og tilkøbsydelserne.
1 økonomiansvarlig for administration af 101 plejeforhold herunder løn/ferieafholdelse, udbetaling
af tøj-lommepenge m.m.

Som konsekvens af nedgang i anbringelsessager fra Center fra Børn og Familie blev der reduceret med en
familieplejekonsulent i januar 2018 som en nødvendig tilpasning i forhold til opgaver og ressourcer. Dvs. der
i dag er 4 familieplejekonsulenter.

Antal plejebørn i Familieplejen Bornholm:
Familieplejen Bornholm har i dag 101 plejebørn – enten i en fuldtidsanbringelse eller i et aflastningsforhold.
Der står pt. ca. 10 børn på venteliste til en aflastning. De 101 plejebørn er fordelt ud på 65 plejefamilier på
Bornholm. Dvs. Familieplejen Bornholm har ansvaret for 65 mini-institutioner (familie arbejdspladser) som
hver især skal fungere og støttes op omkring det enkelte barn og de foranstaltninger der er truffet for det
enkelte barn.

Prisen for BRK:
Udgiften for BRK pr. barn pr. måned er jf. KLs takst 3.100 kroner i fuldtidsanbringelserne. Grundet tidligere
sparerunder er der for aflastningssagerne indgået rabatordninger med BRK så omkostningen er lavere i de
sager.
Udgiften for BRK er aktivitetsbestemt – som betyder at der kun bliver betalt for de antal plejebørn
kommunen har i anbringelser/aflastning. Dvs. jo færre anbringelser jo færre udgifter på Familieplejen
Bornholm.
Siden 2013 har der været en generel nedgang i fuldtidsanbringelser og aflastninger hos Familieplejen
Bornholm.
I 2017 havde Familieplejen sammenlagt 103 familieplejesager, herunder 74 anbringelser og 29 aflastninger.

Indholdet i selve besparelsesforslaget:
1. Reduktion i opgaverne.
2. Et forbedret samarbejde.
3. Ingen konsekvenser for de anbragte børn.
ad.1 - reduktion af opgaverne
Af forslaget fremgår det fra Center for Børn og Familie, at der samlet set er sket en opgavereduktion således
at Familieplejen Bornholm alene kun omfatter match, rådgivning og vejledning samt assistance til
plejefamilierne vedr. statusopfølgning.
Familieplejen Bornholm må korrigere denne påstand og derimod påpege at opgaverne er blevet væsentlig
udvidet – jf. oplistning i Partnerskabsaftalen.
Nedenfor er skitseret en mere detaljeret oversigt over hvad BRK får for administrationsudgiften på 3.100
kroner pr. anbragt barn pr. måned.
Opgaver direkte i anbringelsen:
• Løbende råd og vejledning til plejefamilien fra start til slut og i alle de processer der sker under et
barns anbringelse. (jf. handleplansmål)
• Faglig sparring/coach af plejefamiliernes opdragelses- og omsorgsopgave for plejebarnet
(kompetenceudvikling af plejefamilier på konkret sags niveau)
• Rådgive og hjælpe plejefamilien til et godt samarbejde med biologisk familie – herunder
konflikthåndtering (forudsætningen for den gode anbringelse)
• Deltage i opfølgningsmøder og netværksmøder med alle parter omkring barnet.
• Udarbejde konkrete ansøgninger for plejefamilierne (konkret til plejebarnet) og sikre at de er i
overensstemmelse med de kommunale retningslinjer

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akut hjælp i plejefamilierne (efter behov og er meget individuelt men kræver tilgængelighed – også i
weekender og efter klokken 16.00)
Udarbejde statusrapporter i alle plejefamilierne 2 gange årligt pr. anbragt barn (det er IKKE kun en
servicering til plejefamilierne og en opfølgning – det er selve udarbejdelsen af rapporten i
samarbejde med plejefamilien. Statusrapporten er en dokumentation for anbringelsen og et vigtigt
redskab i forhold til vederlagsfastsættelse, ankesager m.m.)
Udarbejde udviklingsplaner i alle plejefamilier inkl. aflastningsfamilierne (en dokumentation for
hvordan der bliver arbejdet med et plejebarn)
Fokus på trivsel hos plejefamiliens egne børn
Fokus på plejebørns eventuelle indtægter (besked til myndighed om eventuel egenbetaling fra
barnet)
Opmærksomhed og indsats i plejefamilierne jf. adoptionsreglerne
Opmærksomhed og indsats i plejefamilierne jf. voksenansvarsloven
Triangulerende samtaler med Socialtilsyn Hovedstaden i forhold til plejefamilierens generelle
godkendelse.
Vedlagsudbetaling og andre kontraktlige ydelser – herunder omkostningsbeløb – tøj/lommepenge
m.m.
Sikre stop af udbetaling
Sikre at der ligger selvstændig bevilling forinden udbetaling
Sikre at plejefamilierne løbende får afholdt optjent ferie
Kontraktansvarlig for alle plejeforhold og sørge for at alle parter får endelig kontrakt

Opgaver indirekte for anbringelserne:
• Rekrutteringsarbejde for at få flere godkendte plejefamilier på Bornholm
• Formidle familieplejeområdet – til et attraktivt sted at arbejde.
• Fastholde familieplejeområdet – at de nuværende har lyst til at fortsætte med at være plejefamilie.
• Kompetenceudvikling hos plejefamilierne (faglige cafe aftener og andre udviklingsarrangementer
såsom netværksgrupper for plejefamilier)
• Match mellem plejefamilie, anbragt barn og biologisk familie i forhold til den rigtige løsning for
barnet (forebygge sammenbrud + forudsætter et indgående kendskab til plejefamilien) side 21
• Akutberedskab – Familieplejen Bornholm sørger for at der 24 timer i døgnet hele året rundt står
akutte plejefamilier til rådighed for akutanbringelser på Bornholm – særskilt indsats jf.
Partnerskabsaftalen side 12+13.
SÅ er der sket en reduktion i opgaverne?
Nej - der er ikke sket en reducering af opgaver i familieplejesagerne – tværtimod. Med partnerskabsaftalen er
der indlagt langt flere forpligtigelser for Familieplejen Bornholm til BRK.
Der er derimod foretaget en reducering i bestilling af opgaver herunder de konkret godkendte – og
netværksplejefamilier som er taget ud af aftalen sidste år.
Der er givet yderligere rabatordninger på aflastningssagerne afhængig af omfanget af aflastningssagen – se
side 33 i Partnerskabsaftalen.
ad 2. - et forbedret samarbejde
I forhold til beskrivelsen af ”at sagsbehandlerne er kommet tættere på deres sager, har hyppigere
opfølgninger og dermed et forbedret samarbejde med både barnet, plejefamilie og biologisk familie” har
Familieplejen Bornholm løbende på kvartalsmøder med Center for Børn og Unge gjort opmærksom på de
mange udfordringer der er i myndighed og som har en direkte påvirkning hos plejefamilierne og hos de
anbragte børn.
Nogle af udfordringerne er: Rigtig mange sagsbehandlerskift, opfølgningsmøder der bliver aflyst, manglende
og meget forsinket svar på ansøgninger i plejefamilien, manglende referater fra møder, manglende

inddragelse af plejefamilier i myndigheds beslutninger, manglende handleplaner og manglende systematik
og overblik i børnesamtalerne som medfører stærke reaktioner hos plejebørnene.
ad 3. -ingen konsekvenser for de anbragte børn
Familieplejen Bornholm stiller sig tvivlende over for påstanden i besparelsesforslaget om at ”forslaget ikke
har konsekvenser for de anbragte børn”.
Personalet i Familieplejen Bornholm kan se at mange sagsbehandlerskift medfører stort tab af viden, erfaring
og kontinuitet for hvert enkelt barns sagsbehandling. Mange af de anbragte børn oplever mange forskellige
sagsbehandlere til opfølgningsmøderne og børnesamtalerne og det skaber uro og usikkerhed. Den manglende
sagsbehandling som nævnt i forrige afsnit medfører mistillid til myndighed og mange frustrationer over
manglende eller ingen sagsbehandling.
Der henvises i øvrigt til uddrag fra Børn og skole-udvalgets budgetopfølgning pr. 30.4.2018 hvor denne
udfordring netop også skitseres.
Så nej - det vil få store konsekvenser at bryde op med et familiepleje system hvor familieplejekonsulenterne
i Familieplejen Bornholm er plejefamiliens og plejebarnets faste holdepunkt i deres familieplejeliv.

Sidegevinsten ved en Partnerskabsaftale med Familieplejen Bornholm:
•

Familieplejen Bornholm har gennem årene opbygget en udviklingsafdeling med fokus på
plejefamilier og deres plejebørn:
 Klub Dovreåsvej – er en klub for nuværende og tidligere anbragte børn og unge (midler fra
Socialstyrelsen)
 Klub Oasen – er en videreførelse af Klub Dovreåsvej (midler fra privat fond)
 Min historie – er et tilbud til biologiske forældre med anbragte børn og unge til udarbejdelses af
egne livshistorier (midler fra private fonde)
 Cafe-aftener til plejeforældre (finansieret af private fonde)

•

Projekter med fokus på metodeudvikling og forebyggelse:
 Sikker Trivsel – forebyggelse af trivselsproblemer (finansieret af Trygfonden og i et samarbejde
med en privat friskole på Bornholm)
 Klub Veteran Kids – et tilbud med forebyggelse af trivselsproblemer målrettet børn og unge af
veteraner.
 Sikker Trivsel – en periode 2, med forskning og evidens på området samt eventuel udvidelse af
metoden omfattende kommunale skoler.

Familieplejen Bornholm har flere nye initiativer på vej – herunder etablering af netværksgrupper for
plejeforældre og plejebørn (midler fra Socialstyrelsen) samt en overbygning af Klub Dovreåsvej (midler fra
Socialstyrelsen) m.m.
Såfremt det besluttes at hjemtage Familieplejen Bornholm vil samtlige projekter i udviklingsafdelingen blive
nedlagt og projektmider tilbagebetalt. Forudsætningerne for at fortsætte ophører og midlerne kan ikke flyttes,
da de er bevilget til en ekstern og privat organisation.

Familieplejen Bornholm
Bestyrelsesformand
Ole Olsson

Til
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
BRK
Maria.Kjaergaard@brk.dk
Louise.Krogsriis@brk.dk

Vedr. Besparelsesforslag, 21 Kultur og Fritid, Bortfald af husleje til Rønne Byorkester, JUFU-21-07
Rønne Byorkester vil hermed afgive vores indsigelse mod den foreslåede besparelse af husleje på 28.000
kr
Besparelsesforslaget vil være til stor ulempe for orkestret, da det er meget svært at finde et andet egnet
2
lokale til de ugentlige øveaftener. Orkestret har også i Musikhuzet et depotrum på omkring 10 m til store
instrumenter og et aflåst skab til nodearkiv. Desuden er orkestrets økonomi ikke i stand til at bære den årlige
udgift på 28.000 kr.
Vi har afholdt vores ugentlige prøver i Musikhuzet siden 1998, og er meget tilfredse med at være der.
Musikhuzet er med sin akustik og rumlighed meget velegnet til et harmoniorkesters klang og styrke - forhold,
som det er svært at opnå i de fleste andre lokaler. Almindelige, lavloftede lokaler er udelukkede. Orkestret
benytter Musikhuzet omkring 40 aftener om året. Vi føler os også nært tilknyttet til øens centrale spillested,
hvor vi mener at kunne udgøre et supplement/modvægt til den meget rytmiske musik på stedet.
Rønne Byorkester blev stiftet i 1961 og har gennem årene deltaget i et utal af kulturelle arrangementer, både
i Rønne og rundt på øen. Vi har været godkendt iht folkeoplysningsloven siden 2010.
I de senere har arrangementerne været fordelt med omkring en tredjedel i Rønne og resten rundt på øen, se
vedlagte bilag med Fakta om Rønne Byorkester. En del af arrangementerne har været en tradition i mange
år, fx Pinsemorgenkoncert i Ekkodalen (de seneste 27 år), julekoncert siden 1985 (heraf de seneste 20 år i
Musikhuzet), kirkekoncerter i fx Allinge, Klemensker, Østermarie og Ibs kirker, sommerkoncerter i Rønne og
rundt i havnebyerne. Og som det seneste skud på stammen afholder vi i år to koncerter i samarbejde med
Forsvarsmuseet, hvor byorkestret spiller musik fra gamle noder fra Bornholms Væbnings Musikkorps.
Ligeledes har vi i år for første gang haft fælles koncert i Ibs Kirke med Ibsker/Svaneke Kirkekor, hvor temaet
var Carl Nielsen-kompositioner. Orkestret har også haft flere fælles koncerter med orkestre og ensembler,
som besøger Bornholm.
Rønne Byorkester ønsker at fortsætte sin rolle som en bærende del af kulturlivet på Bornholm, til gavn og
glæde for øens borgere, turister og også for orkestrets musikere, som dyrker deres store fritidsinteresse
intenst for at kunne præstere bedst muligt ved at skabe musikalske oplevelser.

Med venlig hilsen
Rønne Byorkester
Kaj Erik Mortensen, formand
hannekajerik@mail.dk
mobil 40378921

Rønne Byorkester

Fakta om Rønne Byorkester
•

Byorkestret har årligt 12 – 15 koncerter og arrangementer med i alt omkring 2.000 tilhørere.
Det seneste års tid har orkestrets program omfattet
- Skt. Hans aften i Sorthat
- Sommerkoncert på Hammershus
- Sommerkoncert på Store Torv
- Sommerkoncert på Store Torv
- Koncert ved Hasle Røgeri, Hasle musikuge
- Julekoncert i Klemensker kirke
- Julekoncert i Østermarie kirke
- Julekoncert i Musikhuzet
- Koncert på Svaneke Havn
- Koncert ved bryllup på Halleklipperne, Nexø
- Forårskoncert i Ibs Kirke m/Ibsker-Svaneke Kirkekor
- Pinsemorgenkoncert i Ekkodalen
- Marchorkester ved Rønne Skydeselskabs årlige fugleskydning
- Sommerkoncert med Glostrup Byorkester

•

Rønne Byorkester er et harmoniorkester med træ- og messingblæsere samt slagtøjsgruppe.
Orkestret tæller knap 20 medlemmer, mænd og kvinder mellem 35 og 75 år.

•

Byorkestrets sponsorgruppe omfatter:
Bornholms Tidende
Flemming Svendsen VVS
Knudsker El
Bornholms Brandforsikring
Rønne Skydeselskab
BygGrønt
Kirkekoncertbooking
Din Tøjmand
Skilte Center
Ostehjørnet
Danske Bank
Garagen
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Sct. Mortensgade 29

♦

3700 Rønne

♦

56 95 07 35

♦

www. bornholmsmuseum.

Anmodning om øget budget (fastholdt på 2018-niveau)
Bornholms Museum er inde i en rivende udvikling:

•

Snart offentliggøres det at museet har fået del i en meget stor EU-bevilling (2018-2020) til
arkæologien – og herunder start på udvikling af Tejn, som centrum herfor.
-

Studerende strømmer til øen for at deltage i de arkæologiske udgravninger, skrive
specialer eller ph.d.

•

Hjorths Fabrik er meget tæt på at kunne afslutte fundraisingen til at inddrage
direktørboligen til at huse tilrejsende keramikere og fælles udstillinger med Kunstmuseet,
hvilket i høj grad vil understøtte øens nyerhvervede titel som World Craft Region.

•

Garden – Bornholms Madkulturhus har virkelig bevist sit potentiale med over 250
arrangementer sidste år. Herunder en række vigtige besøg fra nationale og internationale
samarbejdspartnere.

•

De store museumscenter med en budgetramme på tæt ved 160 mio. – og heraf bidrag med
ca. 120 årsværk i bygge, anlægssektoren mv., rykker nærmere og nærmere realisering.

Museet har dog også en række udfordringer. Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering retter fokus på
især fire områder:
•

Krav til forskning i alle fagområder (nyere tid og forhistorien).

•

Administration af den rige men dårligt betalte (der er for få store byggeprojekter)
arkæologi.

•

Bevaringen og sikring af kulturarven i magasinerne, hvor der er konstateret skimmel mv.

•

Vedligehold og bevaring af de fredede bygninger som museet har ansvaret for (Hjorths
Fabrik, Erichsens Gård, Kastellet og (med undtagelse af taget) Melstedgård.

Museets fik 2017-2018 et øget driftstilskud, som fra 2019 trappedes ned med 500.000 – desuden
modtog museet fra finansloven et øget tilskud 2017-2020 ligeledes på 500.000. Museet kan altså
imødese en væsentlig nedgang i det samlede offentlige tilskud. Det har desværre vidtgående
konsekvenser:

1. Dels er er EU-projektet afhængig af medfinansiering, hvilket i dette tilfælde – idet museets
fundraisingen fokuseres på det nye museumscenter, skal ske med timer. Timer som der er
væsentligt færre af i forlængelse af faldene tilskud.
2. Museets bevaringsarbejde er afhængig af mange ressourcer (årsværk) de kommende år,
dels til at sikre tilblivelsen af et stort magasin i Tejn, dels til at gennemgå samlingerne for at
sikre det vigtigste og kassere de dele som ikke har en dokumenteret historie og er i dårlig
bevaringsmæssig tilstand.
3. Det arkæologiske arbejde er meget presset af en lang række arkæologiske undersøgelser
knyttet til mindre byggeprojekter, herunder mange knyttet til gårdene, samt ikke mindst
den stærkt forøgede skovning af både gavntræ og træ til flis. Usikkerheden om begge disse
områder er stor, men beregninger tyder på et årligt arkæologisk årsværk alene på dette
område. Begge områder skal ske indenfor museets budgetter, idet kun større byggesager
kan kræves betalt af bygherre.

Museet er afhængig af at kunne leve op til den opfølgningsplan som er vedtaget i forlængelse af
Kulturstyrelsen kvalitetsvurdering, som meget klart pointerede forskning, administration af
arkæologien og bevaringsarbejdet som problemområder.
Museets ledelse og bestyrelse vil derfor anmode om at tilskuddet givet i 2018 videreføres i de
kommende år således at den gode udvikling kan fortsætte.

Med venlig hilsen

Museumsdirektør

Bestyrelsesformand for Bornholms Museumsforening

Jacob Bjerring-Hansen

Christina Dideriksen

Høringssvar fra bruger og boligbestyrelsen i
Helhedstilbuddet Nexøhuset
Det var os en stor glæde at man i budget 2017 valgte at opnormere Nexøhuset med
en pædagog i dagtimerne. Nexøhusets personale er dygtige og dedikerede, men der
var og er et stort behov for flere af dem. Vi håber på, at I husker og respekterer
denne vigtige opprioritering, foretaget af det tidligere Socialudvalg, når I skal forholde
jer til budget 2019.
Igen i år er der nemlig forslag om at spare på personalet i dagtimerne. Hvis dette
vedtages, mener vi, at det går direkte imod den erkendelse man fik i 2016, om at
beboerne havde brug for en ekstra medarbejder, netop til at øge aktivitet, kontakt og
nærvær i dagtimerne. Nexøhuset er et helhedstilbud, hvilket betyder at beboerne kun
har det der tilbydes af medarbejderne på Nexøhuset – de har ikke tilbud udenfor
huset, som kan bidrage til et godt og aktivt liv.
Ledsagerpuljen er også på som spareforslag fra Nexøhuset. Igen i år må vi
understrege at beboerne i Nexøhuset har meget brug for den variation i livet, som
ledsagerpuljen giver mulighed for. Husets dagligdag efterlader, trods opnormeringen,
lille mulighed for ture ud af huset, hvorfor ledsagerpuljen for mange bliver den eneste
mulighed for eksempelvis familiebesøg, gåture, brug af boblebad mm.
Vi har, som medlemmer af Nexøhusets bestyrelse, været med til at efterspørge at
beboerne får lavet mad i deres eget hjem. Vi oplevede derfor forhøjelse af livskvalitet,
da dette lykkedes. Men det tager tid at lave maden til beboerne i Nexøhuset.
Størstedelen har nu synkebesvær (dysfagi), og mange har specielle hensyn at tage i
diæten. Husets ernæringsassistent skal ikke ’blot’ lave økologisk mad til samme pris
som før Økoløft, men må også hele tiden lave individuelle tilretninger i forhold til
ingredienser og konsistens. Derfor er spareforslaget om at tilskuddet til madservice
bortfalder på Handicapområdet ikke spiseligt. Det kræver tid og opmærksomhed at
lave maden på Nexøhuset, hvilket harmonerer særdeles dårligt med, at konsekvensen
af spareforslaget vil være, at husets ernæringsassistent skal gå ned i tid.

Vi taler på vegne af beboerne i Nexøhuset, de er ikke selv i stand til at komme med et
høringssvar, men konsekvenserne er for store, til at vi vil undlade at komme med et
for dem.
Nexøhuset beboere bliver ikke yngre og mere selvhjulpne, tværtimod. De får mere og
mere brug for hjælp og støtte som tiden går, og det må vi og I forholde jer til. De
unge der flytter ind, har ligeledes komplekse og store udfordringer. Alle beboerne har
behov for tæt kontakt og støtte, til at leve deres liv så godt som muligt. Så i vores
perspektiv, kan der ikke spares overhovedet, men derimod holdes et fokus på at
bevare de liv der leves på Nexøhuset, på et anstændigt plan.
Pas på huset og pas på beboerne.
På vegne af bestyrelserne i Nexøhuset, Bente Funch Pedersen, formand.

BORNHOLMS LOKALFORENING

15-08-2018

Til
Økonomi, It og Personale
BRK
3700 Rønne
oep-budget@brk.dk

Vedr. Besparelsesforslag, 33 Sundhed, Nedlæggelse af funktionen frivillighedskoordinator, SSU-33-19
Diabetesforeningen, Lokalforening Bornholm, vil hermed afgive vores indsigelse mod den foreslåede besparelse
vedr. nedlæggelse af funktionen frivillighedskoordinator.
Vi er enige i den beskrivelse af de servicemæssige konsekvenser af spareforslaget, som er del af beskrivelsen af
spareforslaget. Konsekvenserne er udelukkende negative. Som nedenfor beskrevet forventer vi ikke engang en
samlet økonomisk besparelse for kommunen, hvis serviceniveauet skal opretholdes i hvert enkelt center, fremfor et
enkelt sted i koordineringsfunktionen.
Besparelsesforslaget vil være til stor ulempe for foreningen, da vi har gode erfaringer med den tværfaglige
koordinering af information om forhold og regler for vore frivilliges virke.
Vi nyder stor gavn af funktionens evne til at samle og fordele information på tværs af alle relevante foreningers og
organisationers forhold og regler for vore frivillige. Det gælder også økonomiske forhold, især vedr. udarbejdelse af
ansøgninger til regionskommunens § 18-midler og vedr. information om økonomisk støtte fra fonde og andre kilder.
Vi er meget bekymrede for, at den opdaterede viden, som er af stor betydning for vores forening, ikke vil kunne
vedligeholdes, hvis koordineringsfunktionen nedlægges og skal varetages i de forskellige kommunale centre. Det
forudses at blive svært at fastholde kompetenceniveauet, når funktionen skal varetages af flere personer. For fortsat
at kunne give den detaljerede hjælp skal hvert enkelt center etablere den nødvendige kompetence, hvilket næppe
bliver billigere end den nuværende ordning, hvis niveauet for kommunens assistance til de frivillige foreninger vel at
mærke skal fastholdes. Derudover bliver det mere end svært at indsamle og videregive den tværfaglige erfaring til
foreningerne; den funktion må forventes at bortfalde.

Med venlig hilsen

Claus Westh Olsen
Formand
Diabetesforeningen
Lokalforening Bornholm

Økonomi og Analyse

Rønne den 3. august 2018

Høringssvar til Budget 2019 fra Den Fælles Brugerbestyrelse i socialpsykiatrien, Center for
Psykiatri og Handicap, Bornholms Regionskommune.
Den Fælles Brugerbestyrelse består af brugerbestyrelsesrepræsentanter fra Område Vest og Område
Øst, med støttefunktioner i eget hjem og med aktivitets- og samværstilbud og
brugerbestyrelsesrepræsentanter fra Botilbuddet Kommandanthøjen.
Høringssvaret afgives for det administrative sparekatalog der er sendt i høring, med svarfrist senest den
14. august 2018 kl. 12.00.
Den fælles brugerbestyrelse ønsker at udtrykke stor bekymring for de spareforslag der er fremsat for
socialpsykiatrien:
• SSU-32-04 Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud i Vestergade, Allinge
• SSU-32-05 Lukning af værestedet Åsen
• SSU-32-06 Kommandanthøjen - nednormering af medarbejdertimer ved ændret planlægning
(fjernelse af mellemtimer).
• SSU-32-18 Tilbagerulle weekendåbent på Midtpunktet.
Vedr. tilbagerulning af weekend åbent, lukning af værestedet i Allinge og Åsen i Nexø, så er fælles for
spareforslagene, at de rammer en meget sårbar gruppe borgere, som har behov for tryghed og
sikkerhed i hverdagen. Der er mange borgere der vil blive berørt af besparelserne, borgere som har
behov for støtte og hjælp til at opnå deres personlig recovery udvikling og mulighed for at komme sig
efter en psykisk sygdom.
Derfor vil en lukning af aktivitets- og samværstilbuddene give utryghed og risiko for at den gode
udvikling, som den enkelte er i gang med, og deres psykiske habitus stagnerer.
Vi er bekymrede for at borgere der benytter værestedet Vestergade og Åsen, ikke har ressourcer til at
deltage i de tilbageværende tilbud. Konsekvensen kan være, at disse borgere bliver socialt isoleret, da
det ikke er muligt for borgerne, at tage bussen til Midtpunktet i Rønne eller Fontænehuset i Svaneke.
Weekend lørdags åbent er et savnet tilbud, og et aktiv for borgerne på øen, hvor der er mulighed for et
øget og stærkt socialt fælleskab.
På botilbuddet Kommandanthøjen, hvor der skal ske reducering af medarbejderressourcer, er der
bekymring for at det vil give mindre tid til borgerne og igen påvirke den enkelte borgers mulighed for
støtte og dermed forhale en mulig udvikling, og de tillærte sociale kompetencer går tabt.
Ved færre medarbejderressourcer forringes muligheden for at få støtte til psykiater besøg, læge besøg,
idræt på tværs osv.
På vegne af den fælles brugerbestyrelse
Gert Haugbøl
Formand for den fælles brugerbestyrelse
E-mail: ghaugbol@mail.dk

På vegne af bestyrelsen for Frivillig Forum Bornholm fremsendes hermed Høringssvar angående
budgetforslag for 2019
Forslag SSU-33-19: Nedlæggelse af funktionen Frivillighedskoordinator.
I ”Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 i Bornholms Regionskommune (BRK)”, som
kommunalbestyrelsen vedtog 22. december 2016, med det formål at udmønte den fælles
frivillighedspolitik, ”Fælles på Bornholm”, står bl.a. under Rammer og ressourcer:
”Koordination: Sekretariatet og Center Sundhed varetager sammen den overordnede koordination af den
tværgående indsats. BRK’ s frivillighedskoordinator er tovholder for de netværksorientere-de aktiviteter,
som at afdække og understøtte kompetenceudvikling i form af kurser rettet mod både kommunale
medarbejdere og samarbejdspartnere. Sekretariatet varetager den sekretariatsmæssige betjening i forhold
til direktion, chefgruppe og kommunalbestyrelsen, samt koordinationen i forhold til Frivillig Forum
Bornholm.”
Frivillig Forum Bornholm ser det ikke hensigtsmæssigt at nedlægge funktionen i Center Sundhed som
frivillighedskoordinator, såfremt man fra kommunalbestyrelsens side stadig ønsker at opretholde det
ambitionsniveau, som er beskrevet i både frivillighedspolitik og frivillighedsstrategi, både i forhold til de fire
handleplaner og den tværgående indsats.
Signalmæssigt vil det være et meget uheldigt spareforslag i lyset af BRKs ambition om at styrke samarbejde
og samskabelse med frivillige og foreningslivet.
Her har frivillighedskoordinatoren efter vores mening været helt afgørende for de seneste års styrkede
indsats.
Et aktuelt eksempel er at frivillighedskoordinatoren i samarbejde med Frivillig Forum Bornholm har
arrangeret kurser for foreningslivet omkring den nye persondataforordning, og er i gang med at arrangere
kurser omkring rekruttering og fastholdelse af frivillige igen for alle øens frivillige og foreninger.
Et andet eksempel er hendes store indsats for at få vores nye frivilligportal op at stå - den er nu ved at være
på plads.
Skal der være tale om en reel besparelse og ikke bare flytten-rundt på udgifterne indenfor BRK, så må de
politiske beslutningstagere være parat til samtidig at beslutte at nedprioritere samarbejdet med frivillige og
foreningslivet omkring samskabelse - og dermed også de frivilliges arbejde og indsats på kommunale
opgaveområder. Det kan betyde dårligere arbejdsmiljø og trivsel på plejecentre, i skoler og andre
institutioner, og selv om meget måske kan fortsætte i selvkørende regi, så vil vi afskære os fra det
potentiale, der er ved en styrket indsats jf. frivillighedsstrategien.
Vi vil derfor på den baggrund anbefale, at forslag SSU-33-19 tages ud af sparekataloget.
Det skal understreges, at Birgitte Eybye, som pt. både bestrider ovenstående funktion og en plads i Frivillig
Forum Bornholms bestyrelse ikke har været involveret i udarbejdelsen af ovenstående høringssvar grundet
mulig inhabilitet.
På FFBs bestyrelses vegne
Steffen Gerdes
Formand FFB

Til Bornholms Regionskommune

Emne
Høringssvar til besparelsesforslag til budget 2019
Hermed fremsender Horesta høringssvar til katalog af besparelsesforslag til BRK-budget 2019-2022

HORESTA kan ikke anbefale at, det foreslåede besparelse på tkr. 256 på stranddrift. Det vigtigste aktiv for
Bornholms turisme er naturen og herunder vores mange strande. Vi anbefaler, at BRK forsat har et højt
ambitionsniveau på natur og strandpleje.
Vi kan derfor heller ikke anbefale at det foreslåede besparelse på tkr. 241 på naturpleje gennemføres.
I stedet bør der opgraderes på vedligehold af naturpleje for at sikre eks. vedligehold af cykelstier og
vandrestier samt behørig skiltning i naturen.
……………
Lukning af offentlige toiletter i vinterhalvåret er ikke en farbar vej at gå (forventet besparelse på tkr, 225). I
forvejen er det for turisterne svært at finde de eksisterende toiletter. Horesta anbefaler, at der opføres
flere toiletter, og at der opgraderes på skiltningen, så det bliver mere synligt, hvor toiletterne er. En lukning
af toiletter i vinterhalvåret modarbejder de initiativer der er for at udvide sæsonen.
…………..
Horesta anbefaler, at man ikke laver besparelser på mindre museer og samlinger, da de er med til at skabe
aktiviteter og liv ude i byerne og derigennem er med til at understøtte turismen.
………….
Horesta anbefaler, at man ikke reducerer tilskuddet til Wonderfestiwall, som er en væsentlig og for
Bornholm vigtigt event i en turismesammenhæng.
…………
Horesta anbefaler, at man understøtter Bornholms Kulturuge som igennem en lang årrække er blevet en
veletableret og væsentlig event, der sikrer sæsonforlængelse.
…………
Horesta anbefaler ikke man gennemfører taksstigning på byggesagsgebyrer. Et gebyr for byggesag skal ikke
være en stopklods for dem, som skaber aktiviteter eller private som ønsker forbedringer på private
ejendomme.

I forbindelse med regeringens nye erhvervsfremme system vil Horesta gerne pege på vigtigheden af, at der
politisk sikres en økonomisk løsning for Destination Bornholm. Uden Destination Bornholms aktiviteter
mister Bornholm det koordinerende led, der sikrer en samlet markedsføring af øen samt sikrer
destinationsudviklingen af øen og samspillet mellem turisme og andre brancher.

Med venlig hilsen
Regionsbestyrelse Horesta Bornholm

Høringssvar vedrørende forslag til besparelser på selvejende haller i 2019.

De Selvejende Tørhaller gør, - på det kraftigste, - indsigelse mod det besparelsesforslag på de
selvejende haller, der ligger fra administrationen til budget 2019. Historien/baggrunden for den
kommunale halleje, kender BRK, så den undlader vi denne gang.
Forslaget indeholder en besparelse på 251.00,00 kr. årligt gennem fire år. Det er ca. 26.000,00 kr.
årligt pr. halgulv/bassin. Er overbevist om, at sådan en besparelse vil have stor negativ effekt på de
selvejende hallers driftsregnskab.
Kan se at det kommunale idrætsområde skal spare 265.00,00 kr., men de kommunale haller er ikke
nævnt her. Vi har i mange år, forsøgt at få et reelt indblik i, hvad det koste BRK at drive de
kommunale haller. Alle henvendelser er nytteløse, de tal vi får er ikke fyldestgørende. Dette skyldes
at driften er delt ud på flere områder. Bygninger et sted, personale et andet osv.
Hvis dette spareforslag finder velvilje politisk, må konsekvensen være, at de kommunal skolers
betaling for råderet fra kl. 08.00 til kl. 16.00, skal stige, samt at foreningernes timebetaling i
solidaritetens navn øges, - også i de kommunale haller.
Hallerne på Bornholm, har stor betydning i lokalområderne. De bliver primært brugt til idræt, men
også mange andre arrangementer finder sted, og det er med til at skabe sammenhold i nærområdet.
Derfor finder vi, at en besparelse er en dårlig ide, som vi protesterer i mod. Husk på, pengene er
ikke, som det fremstår, et driftstilskud, - det er en ligestillings halleje, så brugere på hele Bornholm,
har samme vilkår.
Vi så også gerne at BRK lavede en fireårig lejeaftale med de selvejende haller, for at skabe lidt ro i
hallernes drift, så vi ikke hvert år, skal op og diskutere besparelser. Vi er sikre på, at med BRK´s
kassebeholdning, kunne dette sagtens lade sig gøre

På vegne af:
Bornholm Idræt og Kulturcenter.
Nyvest Centeret.

Jørn Christoffersen
Nexøhallen

Åkirkebyhallerne.

Østermariehallen.

DGI Hallen.

Poulsker Hallen

Nexøhallen

Torneværksvej 20, 3700 Rønne
www.bhsir.dk

Bornholms Regionskommune
Kommunalbestyrelsen
Kære Kommunalbestyrelsesmedlemmer

d. 13.08.2018

Bornholms Idrætsråd er igen i år med i besparelseskataloget, det er vi rigtig ærgerlige over, og det
undrer os, at vi endnu en gang figurerer i besparelseskataloget i forbindelse med budgetforhandling 2019.
Vi er en gruppe frivillige der ønsker at udvikle og styrke idrætten på Bornholm sammen med vores
medlemsforeninger, vi er lige nu 75 medlemsforeninger. Uden økonomisk støtte kan vi ikke udvikle og tiltrække borgere til at dyrke idræt og inspirere dem til et sundt og aktivt liv. Det ses også
på bundlinjen i sundhedssektoren.
Bornholms Idrætsråds nyeste større tiltag har været en workshop som blev afholdt i Aakirkeby
Hallerne. Workshoppen var et initiativ til at få foreninger til at komme med deres input til hvordan
vi fastholder idrætsudøvere, men også tiltrækker nye medlemmer. Altså hvordan skal/kan idrætten se ud i fremtiden.
Foredrag og tovholder var Henrik Brandt, Idrættens Analyseinstitut, som guidede og hjalp deltagerne igennem analyser og kom med inspiration til nye tiltag. Derefter arbejdede deltagerne videre med ideer som blev sat op på plancher.
Bornholms Idrætsråd fortsætter arbejdet med de input der er kommet og der kommer en opfølgning af denne workshop for at fastholde de mange gode input og det videre arbejde for at kunne
implementere nye tiltag ude i foreningerne.
Et par eksempler fra workshoppen var:
Idræts på tværs af øen og på tværs af klubber ved mindre hold, så idrætten består og hold ikke
lukkes.
Større samarbejde mellem daginstitutioner, skoler og foreninger, så unge fra de er helt små præges med at idræt er en del af hverdagen.
Tilbyde turister åben idræt om sommeren. Idrætsmæssigt skal vi være mere synlige som ø i forhold til hvad vi har at tilbyde turisterne.
Til vores store glæde deltog chefer, medarbejdere og kommunalbestyrelsesmedlemmer fra BRK i
workshoppen.

Torneværksvej 20, 3700 Rønne
www.bhsir.dk

Derudover skal Bornholms Idrætsråd i gang med at lave en ny idrætspolitik, den nuværende burde
være fornyet i 2016.
Vi ønsker en idrætspolitik som tilgodeser alle foreninger og idrætsudøvere på Bornholm. Men det
kræver resurser som Bornholms Idrætsråd ikke har økonomi til uden hjælp.
Vi søger derfor om at få forhøjet vores tilskud fra kr. 47.000 til kr. 105.000, for at løfte og udføre
ovenstående projekter.
Vi står gerne til rådighed i et dialogmøde, og har I spørgsmål så hold jer endelig ikke tilbage.
Rigtig godt budgetmøde.

Med venlig hilsen

Maike Fiil
Formand Bornholms Idrætsråd

Idrætsrådets bestyrelse består af:
Maike Fiil, Marian Lundh, Bjarne Westerdahl, Claus Clausen, Arne Mikkelsen, Erik Deichmann Haas
og Brian Mogensen

Hermed fremsendes høringssvar på vegne af Forældrebestyrelsen for Dagtilbud.

Bestyrelsen for Dagtilbud finder spareforslagene for dagtilbudsområdet relevante, men mener at de
midler der findes ved besparelser skal blive på Dagtilbudsområdet.
Summen af økonomiske midler, der anvendes på kommunens dagtilbud er i forvejen blandt landets
dårligste sammenlignet med landets øvrige kommuner. Ved de nævnte forslag forringes dette yderligere,
og dette vil bestemt ikke virke motiverende for tilflytningen til Bornholm. De ressourcer der eventuelt
findes ved de nævnte besparelser bør anvendes til andre formål i dagtilbud eks. vis tid til forberedelse
for pædagogisk personale og implementering af den nye Dagtilbudslov. Der er store krav og
forventninger til dagtilbudsområdet i de kommende år, dette vil efter Forældrebestyrelsens mening
kræve en øget økonomisk prioritering af dagtilbudsområdet.

Høringssvar til sparekatalog 2019 fra Kunst- og Kulturhistorisk Råd

Vedr. forslag til driftsbesparelse JUFU 21-16
Det foreslås, at driftstilskuddet for de kulturelle institutioner reduceres med 1.9 %
I forhold til Bornholms Kunstmuseum skal det bemærkes, at museet ved budgetforhandlingerne i 2016 fra
2017 fik forøget det kommunale driftstilskud med kr. 304.000 som en delvis dækning af lønudgifterne ved
oprettelsen af en ny akademisk stilling, nødvendiggjort af Slots- og kulturstyrelsens alvorlige kritik af
museets manglende faglig bemanding.
Museet har yderligere indenfor de seneste to år, som kvittering for Bornholms regionskommunes
indsatsområde vedr. skoletjeneste, for egne midler oprettet en akademisk stilling til varetagelse af denne
opgave.
En besparelse på 1.9 %, der skal lægges oven i den statslige besparelse på 2 %, vil gøre, at museet ikke
fortsat vil kunne opretholde en af de to stillinger.
Gennemføres besparelsen vil det derfor medføre en nedlæggelse af enten museumspædagogstillingen eller
den nye museumsinspektørstilling, hvilket vil betyde forringelser i museets tilbud og ydelser til skolerne
samt fortsat kritik fra Slots- og kulturstyrelsen, og at museet ikke vil kunne opfylde museumslovens kriterier
ved en kommende kvalitetsvurdering.
At en besparelse på dette område samtidig vil medføre manglende jobmulighed og dermed sandsynlig
fraflytning og tab skatteindtægter m.v. giver sig selv.

Hermed gøres indsigelse mod besparelsesforslag nr. JUFU-21-04, Reduktion af kulturelle puljer.
Puljerne er oprettet for at støtte små, men spirende kulturelle aktiviteter på hele øen, både for børn og
voksne. Puljernes overvejende ret små tilskud udgør ofte den afgørende forskel for at et kulturelt initiativ
overhovedet kan sættes i værk, og er dermed grundlag for en lang række kulturelle aktiviteter særligt rundt
omkring på øen.
Rådene modtager en lang række ansøgninger til hvert møde, som sjældent kan imødekommes alle, hvilket
viser at behovet snarere er større end det nuværende niveau.
Det brede spektrum af aktiviteter, som rådene har støttet, og de mange små aktiviteter, der startede med
at få støtte fra rådene, men som igennem årene har vokset sig store, stærke og selvstændige (som f.eks.
Wonderfestiwall), afspejler borgernes egne bredt favnende interesser. Samtidig ser rådene nøje på
aktiviteternes kvalitet og indhold og stiller krav til tilskudsmodtagerne, så tilskuddene er ikke bare er en
selvfølge, men bidrager til forbedring og kvalificering af borgernes projekter. Rådene ansporer også
tilskudsmodtagerne til om muligt også at søge støtte andetsteds, så bevillingen rækker til så mange
projekter som overhovedet muligt. En yderligere besparelse af rådenes midler vil ikke bare betyde et
bortfald af nogle enkelte projekter, men kan netop være det afgørende lille beløb der kommer til at mangle
til en lang række initiativer.
Generelt i forhold til besparelser på de kulturelle områder jf. JUFU 21-XX
Området er i dag allerede beskåret så meget at en yderligere besparelse på de kulturelle institutioner og
initiativer vil kunne få den betydning at der er tiltag som ikke længere vil kunne opretholde deres virke og

dermed vil Bornholm miste væsentlige kulturelle tilbud, som i dag er med til at gøre Bornholm til at
attraktivt og indholdsrigt samfund for turister, tilflyttere og allerede fastboende.
En yderligere besparelse vil også besværliggøre arbejdet med at tiltrække fondsmidler til projekter.

På vegne af Kunst- og Kulturhistorisk Råd
Anette Eriksen
Formand

Det er med tristhed at Bornholmsk Amatørscene af jer (BRK) er blevet gjort opmærksom på, at ifølge et
spareforslag for de kommende 4 år foreslås det, at tilskud til brandvagter vil bortfalde fra 2019. Bornholmsk
Amatørscene betaler selv disse brandvagter via opkrævning fra Rønne Theater, og beløbet er lige præcis
disse kr. 17.000,- hver gang Bornholmsk Amatørscene har en produktion på Rønne Theater (hvert andet år i
lige år).
Det er meget trist og en bet for os, da vi i forvejen ikke får andre tilskud fra BRK og har heller aldrig fået det.
Jeg håber meget, at der kan findes besparelser andre steder end lige netop på brandvagterne, som jo er
lovpligtigt ved hver forestilling og ved prøver, hvor der er flere end 50 personer til stede.
Jeg vil med glæde se frem til et positivt svar.
Med venlig hilsen
Bodil Lundqvist
Formand for Bornholmsk Amatørscene
Pilestræde 25
3700 Rønne
Tlf. 3053 9875

på Bornholm

Rønne, den 13. august 2018.

Kommunalbestyrelsen i
Bornholms Regionskommune
Ullasvej 23
3700 Rønne

Ældre Sagen på Bornholm (ÆSB) har drøftet de kommunale besparelsesforslag for budget 2019
med særlig fokus på budgetområderne 31 Ældre, 32 Psykiatri og Handicap samt 33 Sundhed.
ÆSB er dybt bekymret på vegne af de områder og borgere, der bliver berørt af besparelsesforslagene.
Til de konkrete besparelsesforslag har vi følgende bemærkninger:
31 Ældre:
Forslag nr. SSU-31-02
- Forslaget vil underminere leve-og bomiljøerne, som bl.a. er understøttet med etablering af
nye køkkener m.m.
- ÆSB kan derved ikke anbefale forslaget.
Forslag nr. SSU-31-04 og 05
- Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: De svageste Hjemmehjælpsmodtagere, der er
målgruppen for indsatsen, vil ikke længere have mulighed for at deltage i aktiviteter, der ikke hører under kvalitetsstandarden og som de selv vælger, hvilket kan være aktiviteter, der
skulle fastholde borger i eget liv og give større selvbestemmelse.
- Beboerne vil ikke længere have mulighed for at deltage i aktiviteter sammen med kontaktpersonen, der ikke hører under kvalitetsstandarden og som de selv vælger, såsom samvær,
oplæsning, kig i fotoalbum m.m. i egen bolig, samt mulighed for opsparing af klip til familie- og cafébesøg, indkøbsture, ture til museum og biograf m.m. hvilket kan være aktiviteter,
der understøtter beboerens mulighed for selvbestemmelse og øgning i oplevelsen af livskvalitet.
- ÆSB kan ikke støtte besparelsesforslagene jf. ovenstående beskrevne konsekvenser.
Forslag nr. SSU-31-06 og 07
- De forslåede lavere rengøringsstandarder er uacceptable, uværdige, og hygiejniske.
- ÆSB kan ikke støtte besparelsesforslagene.
Forslag nr. SSU-31-08 og 09
- ÆSB kan ikke gå ind for forslagene, da de ikke er i overensstemmelse med målsætningen
om, at man skal kunne leve et godt og aktivt liv.
Forslag nr. SSU-31-10
- ÆSB kan ikke gå ind besparelsen og ønsker de pædagogiske tiltag bibeholdt og samtidig
anbefales at området suppleres med en musikpædagog.
Forslag nr. SSU-31-11 og 12
- ÆSB kan ikke gå ind for besparelsen, da forslaget er uværdigt og ikke i overensstemmelse
med værdighedspolitikken og kan medføre helbredsmæssige konsekvenser for den enkelte
ældre.

32 Psykiatri og Handicap:
Forslag SSU-32-08 og 14 – om en række nednormeringer
- ÆSB finder forslagene uacceptable, da de forslåede nednormeringer rammer de svageste
grupper urimeligt hårdt.
-

ÆSB henviser i øvrigt til de konsekvenser, som administrationen har beskrevet det under
konsekvenserne i budgetbesparelserne.

33 Sundhed
Forslag SSU-33-01, 03, 08, 11 og 16 – bortfald eller reduktion i transporttilskud og reduktion i
medarbejdertimer på de nævnte områder
- ÆSB finder forslagene uacceptable, da de forslåede reduktioner rammer det forebyggende
arbejde og igen de svageste grupper urimeligt hårdt.
Afslutningsvis vil vi gerne igen opfordre kommunalbestyrelsens medlemmer til at fokusere på vort
samfunds svageste og sårbare grupper ved den fortsatte budgetbehandling, så også disse borgere
kan opleve Bornholm som stedet for et godt liv og værdigt – hele livet.
Med venlig hilsen
på Bornholm

Birger Rasmussen
formand

Forhandlingsfællesskabet på Bornholm
Rønne, 13.08.18

Høringssvar
Forhandlingsfællesskabet på Bornholm som består af forskellige fagforbund, som tilsammen
repræsenterer stort set alle ansatte i kommunen, har følgende bemærkninger til budget 2019.

Igen i år skal Bornholms Regionskommunes medarbejdere forholde sig til et sparekatalog, der
skaber stor utryghed og sætter arbejdsmiljøet under pres. Vi appellerer derfor til, at I
forholder jer til nedenstående i den videre budgetproces:
•
•
•
•

Medinddragelse og medindflydelse
Arbejdsmiljø: Trivsel og arbejdsglæde
Fastholdelse og rekruttering: Tryghed i ansættelsen, attraktive fuldtidsstillinger og
ordentlige arbejdsvilkår.
Helhedstænkning i forhold til Bornholm som en ø – en kommune!

Med venlig hilsen
På vegne af forhandlingsfællesskabet Bornholm
Bitten Sohn Thomsen – SL
Rie Hansen - BUPL

Bornholms Regionskommune
Økonomi, It og Personale
Møllevænget 1
3730 Nexø
Sendt pr. mail: oep-budget@brk.dk

13. august 2018

Høringssvar om 2019-budgetmateriale fra DGI Bornholm
DGI Bornholm har med interesse gennemgået det udsendte materiale vedr. budget
2019. Vi har primært forholdt os til de spareforslag under udvalget for Job, Udvikling og
Fritid samt Natur- og Miljøudvalget, som vurderes at få konsekvenser for øens idrætsforeninger og brugere af øens idrætsfaciliteter, hvis de gennemføres.
Vi har endvidere valgt også at komme med forslag til, hvor kommunen med fordel kan
anvende flere midler, som vi vurderer på længere sigt vil føre til besparelser.
JOFU-21-07 Reduktion af Lokalsamfundspuljen
Forslaget om en besparelse på 320.000 kr. på Lokalsamfundspuljen er et yderst uheldigt signal at sende til øens lokalsamfund, hvor ildsjæle og frivillige lægger mange timers arbejde i at fastholde lokalsamfundene som aktive og attraktive mødesteder –
både for de lokale og for øens turister.
DGI Bornholm anbefaler, at Lokalsamfundspuljen som minimum fastholdes på sit nuværende beløb.
JOFU-21-13 Reduktion i lokaletilskud
Forslaget om at nedjustere beløbet til lokaletilskud med årligt 50.000 kr. er begrundet
i, at det kan nedjusteres til det aktuelle aktivitetsniveau. Det skal i den forbindelse
huskes, at faldet i udgifterne til lokaletilskud er en konsekvens af den besparelse, som
blev indført i 2015.
DGI Bornholm anbefaler, at nedjusteringsforslaget tages af bordet, og at beløbet i stedet anvendes til at rulle lokaletilskuds-reglerne tilbage til 2014-niveauet.

JOFU-21-15 Nedjustering af tilskud til selvejende haller
Forslaget om en besparelse på tilskuddet til de selvejende haller med i alt 251.000 kr.
vil betyde færre midler til vedligeholdelse af øens selvejende haller.
DGI Bornholm anbefaler, at forslaget tages af bordet, da det klart vil forringe de selvejende hallers råderum.
JOFU-59-01 Reduktion af driftsopgaver på fodboldstadions
Forslaget om at spare 165.000 kr. på driftsopgaver er målrettet fodboldstadions, der
ikke anvendes.
DGI Bornholm anbefaler, at eventuel effektuering af besparelse afventer konklusioner i
en ny analyse fra Bornholms Idrætsområder om de bornholmske fodboldstadions.
HVIS besparelsen medfører lukning af et stadion, bør det ske således, at fodboldbanerne fremover vedligeholdes som brugsplæner, så de kan genetableres som fodboldbaner, hvis/når behovet opstår.
NMU-52-03 Reduceret naturpleje
Forslaget lægger op til at spare 241.000 kr. ved at reducere på vedligeholdelse af stier
og fredede arealer.
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DGI Bornholm finder forslaget meget uheldigt i øens samlede satsning på at få folk ud
og være aktive hele året, herunder ikke mindst satsningen på outdoor-aktiviteter og
outdoor-turisme, og vi anbefaler derfor, at besparelsesforslaget tages ud af kataloget.
NMU-55-07 + 55-08 Lukning af udvalgte offentlige toiletter i vinterhalvåret
Forslaget lægger op til at spare 225.000 kr. ved at lukke offentlige toiletter på landet,
havne, små byer og busholdepladser i små byer i samt spare kr. 85.000 ved at lukke
lejede toiletter i vinterhalvåret.
Også dette forslag finder DGI Bornholm meget uheldigt i øens samlede satsning på at
få folk ud og være aktive i naturen hele året, herunder ikke mindst satsningen outdooraktiviteter og outdoor-turisme, og vi anbefaler derfor, at besparelsesforslaget tages ud
af kataloget.

OPPRIORITERINGSFORSLAG
1) Opprioriteringsforslag – fjernelse af 25 års reglen
Flere af landets kommuner har fjernet 25 års reglen, for at undgå at foreninger bliver
modregnet i tilskud for medlemmer over 25 år. Det er ikke rimeligt, at foreninger, der
har mange voksne medlemmer, straffes økonomisk. Konsekvenserne af reglen arbejder
således imod Vision 25-50-75, hvor vi ønsker at få flere medlemmer, der dyrker idræt i
lokale foreninger på Bornholm.
DGI Bornholm anbefaler, at 25 års-reglen fjernes, så foreningerne kan holde medlemskontingenter på et niveau, der giver flest mulige adgang til at være fysisk aktive.

2) Opprioriteringsforslag - tilskud til øget samarbejde mellem skoler og
øens idrætsforeninger
De gode motionsvaner lægges allerede fra barnsben af. Samtidig er det påvist, at øget
motion fremmer indlæringen. Derfor giver det god mening, at satse på dette område.
DGI Bornholm anbefaler, at der afsættes en pulje på 200.000 kr. til at fremme børn og
unges idrætsdeltagelse gennem introduktion til de forskellige idrætsaktiviteter i skoletiden – eller i forlængelse af skoletiden i et samarbejde mellem skolerne og øens idrætsforeninger.

3) Opprioriteringsforslag - tilskud til gennemførelse af kommunens
idrætspolitik
Som forudsætning for implementering af kommunens idrætspolitik, bør der afsættes
særskilte midler til dette område.
DGI Bornholm anbefaler, at der afsættes en idrætspulje på minimum 200.000 kr., som
”Idrættens Videns- og Kompetenceråd” får indstillingsret til.

Med venlig hilsen
Ole Dreyer
Formand

Side 2

/

Karen-Margrethe Hansen Bager
Direktør

Galleri Rasch
Vi skal hermed i foreningen der driver udstillingsstedet Galleri Rasch gøre opmærksom på, som vi
har gjort ved flere lejligheder, at galleriet drives af frivillige (ca. 60 personer) der arrangerer og
passer 10 årlige udstillinger (herunder fire af Bornholms Kunstforenings). At det overhovedet kan
lade sig gøre skyldes at huslejen til Bornholms Tidende for leje af lokalerne (som i øvrigt er halvvejs
sponseret af Bornholms tidende selv) kan dækkes af det årlige driftstilskud fra regionskommunen.
Uden dette tilskud vil galleriet lukke sine aktiviteter og foreningen bag blive opløst.
Da Rønne sammenlignet med resten af øen i forvejen kun har få kulturelle tilbud og i fremtiden får
endnu færre når det kulturhistoriske museum flytter til Rø, er det os magtpåliggende at prøve at
holde liv i udstillingsstedet, der igennem snart tyve år har vist billedkunst fra stort set hele
Danmark, store dele af det baltiske område og fra vores nære nabolande, Sverige, Norge, Tyskland
og Holland. Vi har desuden haft udstillinger med deltagere fra Japan og USA. Galleri Rasch har også
ofte være unge bornholmske glas-, keramik- og billedkunstneres første mulighed for at prøve
deres talent af i en udstillingsmæssig sammenhæng. Flere af disse kunstnere kan nu også ses på
Bornholms Kunstmuseum.
Da udstillingsstedet Galleri Rasch som nævnt ikke kan overleve uden tilskuddet, der i øvrigt udgør
ca. 1,50 kr pr. bornholmer om året, skal foreningen hermed opfordre til at den foreslåede fjernelse
af galleriets driftstilskud ikke effektueres.
Med venlig hilsen
Per Jensen
Formand Galleri Rasch

Kastellets Venner
støtteforeningen bag

Forsvarsmuseet på Bornholm
Poul Figa/ formand
05. august 2018

Til
Bornholms Regionskommune
Medlemmer af JUFU
Eft.:
Louise Krogriis, Kulturkonsulent
Emne:
Orientering til bestyrelser for mindre bornholmske museer og samlinger, der modtager
kommunalt driftstilskud
Ref.:
Mail fra Louise Krogriis af 1. juni 2018 ”Orientering om BRK´s budgetproces for budget 2019”
med fil ”JUFU-21-08 KULTUR - Tilskud til små museer.pdf”

1. Ved ref. har Forsvarsmuseet på Bornholm (FB) og dermed bestyrelsen for Kastellets Venner
(KV), støtteforeningen som står bag museet, modtaget orientering om, at BRK i deres budgetplanlægning har påtænkt at bortspare driftstilskuddet til en række mindre museer og samlinger på Bornholm.
KV er endvidere bekendt med referatet fra JUFU´s drøftelse af samme ved møde afholdt 6. juni.
Heraf fremgår det, at kun en enkelt i udvalget stemte imod, samt at hele JUFU´s sparekatalog dermed blev stemt videre til behandling i ”budgetproces 2019”.
2. Forsvarsmuseet på Bornholm er omfattet af nævnte sparekatalog med forslag om bortfald af et
driftstilskud på kr. 65.414 kr. Som vi læser forslaget JUFU-21-08 er forslaget endvidere påtænkt
gældende fremadrettet for årene 2019-2022.
3. Museet har gennem stort set hele dets eksistens modtaget tilskud til driften fra kommunen. De
første mange år blev der ansøgt hvert år og senere kom museets tilskud med på kommunens budgetter som et fast årligt driftstilskud.
Museet har endvidere gennemgået en stor omlægningsproces, idet forsvaret valgte at sælge bygningerne i starten af nullerne. Museet blev dengang reddet på målstregen ved at Bornholms Museumsforening overtog bygningerne og støtteforeningen Kastellets Venner overtog ansvaret for den fortsatte drift.
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4. Denne løsning har nu eksisteret i en årrække og KV har kunnet drive museet med en enkelt lønnet ansat (museumsleder). I perioder endvidere har korttidsansatte/henviste personer fra kommune
og kriminalforsorg med et positivt udbytte for både museet og de pågældende.
Midler til drift af museet er kommet fra tre sider, et årligt kommunalt driftstilskud, entreindtægter
og tilskud fra støtteforeningen.
Støtteforeningen KV får sine midler som medlemskontingenter fra foreningens støttemedlemmer,
idet de betaler et årligt medlemskontingent, for tiden 150,- kr. KV er kun en lille støtteforening med
omkring 150 medlemmer og har gennem en årrække desværre haft et dalende medlemstal og dermed faldende kontingentindtægter.
Økonomien har derfor kun lige kørt rundt, og pasningen af museet og de forskellige samlinger har
kun været mulig ved hjælp af en aktiv bestyrelse og medlemmer, der har lagt rigtig mange timers
frivilligt og dermed ulønnet arbejde i museets ve og vel.
5. Forsvarsmuseet på Bornholm er det eneste museum som favner hele den militære historie med
relationer til Bornholm, og især hærens historie, idet museet jo oprindeligt blev skabt af personer fra
Bornholms Værn. KV har i dag fortsat et tæt samarbejde med Almegårds Kaserne.
De fredede bygninger og arealer tilhører Bornholms Museum, men vedligeholdes primært af frivillige fra støtteforeningen, som fx lige har kalket det store Kastelstårn.
6. BRK’s spareforslag har været drøftet i KV bestyrelse, og man stiller sig her noget undrende til
JUFU´s forslag om, at man ved at spare samlet 163.284 kr. (JUFU-21-08) i et 50 mio. kr. BRK sparekatalog vil fjerne eksistensgrundlaget for en række små museer og samlinger.
Konsekvensen for Forsvarsmuseet på Bornholm vil forventelig blive, at støtteforeningen vil nedlægge sig selv og lukke museet, idet vi er bekendt med, at Bornholms Museum hverken har lyst
eller midler til at drive det videre. Faktisk har vi haft drøftelser med hinanden om, at KV også skulle
overtage ejerskabet af bygningerne, men disse drøftelser er nu sat i bero.
Så når vi om et par år får de store krydstogtskibe med tusindvis af turister ind til Rønne ved den nye
krydstogtkaj lige ud for Kanondalen og Kastelstårnet, så vil Bornholm ikke have meget af byde på
hvad angår øens fantastiske militære historie.
7. De mange frivillige bag museet har dog et håb om, at man ved de kommende budgetforhandlinger besinder sig, og i stedet for at lukke en række fantastiske kulturelle tilbud på Bornholm vælger
at bakke dem op. Både til gavn og glæde for turisterne og de mange frivillige, som udover at yde en
kæmpe indsats – faktisk også betaler skat på Bornholm.

Med venlig hilsen

P.Figa
Poul. E.T. Figa
Formand
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Høringssvar i forbindelse med budget 2019 Bestyrelsen for Botilbuddet Røbo.
Efter at have læst udkastet for budget for 2019 med de foreslåede besparelser, som for øvrigt
minder meget om de foreslåede besparelser i budget 2016, er vi dybt forundrede over at de samme
forslag kommer op igen og igen. Som beskrevet i indlægget er de ikke forsvarlige.
Der sker hele tiden udvikling på Røbo, hvor beboernes behov svinger i de 3 grupper. Vi ser
besparelsesforslaget om færre timer bl.a. i weekender m m. i samtlige grupper som uholdbare.
Den ekstra personel i gruppe 3 bruges i de andre grupper når der er behov. Behovet er der og det en
uundværlig hjælp og som beskrevet er konsekvenserne af nedskæring meget tydelige
Der vil også give personalet en større nedslidnings risiko, samt større risiko for konflikter beboerne
i mellem ved de foreslåede reduceringer.
Ledsager timer. Det er oppe igen. Vi er meget forundrede over, at det kommer op igen.
De færreste beboere på Røbo har ledsagetimer. Derfor er ledsagerpuljen beboernes lejlighed for at
komme ud af huset. Vi ser besparelsen på ledsagerpuljen som endnu en tilbagegang for beboerne.
Det anbefales at det undersøges hvor meget af budgettet til ledsagepatruljen, der er blevet en del af
driftsbudgettet.
Beboerne har begrænset med resurser og det vil gøre meget ondt på dem som beskrevet i forslaget
at tage mere fra dem. Vi mener ikke, at man kan være bekendt at skære mere ned her. Hvad har
beboerne af andre muligheder?
Køkkenet. Endnu en gang. Køkkenet er gode til at sørge for at beboerne har en god og sund livsstil
og køkkenet er meget engagerede i at skabe gode rammer for beboerne. Dette kan ikke gøres for
mindre timer med de krav, der er til køkkener i dag.. Der er i forvejen knebent med timer og en
nedskæring her vil have konsekvenser for beboernes kost og trivsel. Et godt køkken med balance
skaber velvære på bostedet.
Der er beboere, der ikke har økonomi til stigning af kostprisen. Øko-mad er blevet pålagt af BRK
og det må BRK betale for. Økologi er en god ting, men er der ikke råd, må man gå tilbage til
konventionel kost.
På vegne af pårørende bestyrelsen for Botilbuddet Røbo.

