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 Side 1 

 
 

  Spareforslag 
Nr.: SSU-31-01 Emne: Reduktion af klippekortsordning, Plejeboligområdet 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 

Afledt merudgift 0 0 0 0 

Nettobesparelse -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Siden 01.01.2018 har alle beboere fået tilbudt 30 min pr. uge, som kan bruges til en valgfri aktivitet sammen med en 
medarbejder. Midlerne er tilført ældreområdet som en statsligt finansieret ’Klippekort-pulje’.  
Til Budget 2020 blev budgettet reduceret med 20% ift. det oprindelige budget. Konsekvensen var at alle beboere fortsat 
kunne få tilbudt 30 min. pr. uge, men at ikke forbrugte klip på et plejecenter ikke længere kunne overgår til de øvrige 
beboere på plejecenteret. 
 
Der resterer 2.260,000 kr.til klippekortsordningen. En besparelse på 1.397.000 kr. svarer til en reduktion på 62% af 
budgetgrundlaget.   
 
Forslaget indebærer, således at beboerne på plejecentrene fra 1. januar 2021, tilbydes 20 klip á 30 minutters varighed 
om året.  

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Ændring af frekvensen for levering af klippekort vil betyde en forringelse af den enkelte beboers livskvalitet. 
Klippekortsordningen bliver brugt til at opfylde ønsker hos den enkelte til aktiveter/samvær, især de beboere som har et 
sparsomt netværk vil blive ramt. 
 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Der vil skulle ske reduktion i personalenormeringen.  

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen  

5. Tidshorisont 

01.01.2021 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre 
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  Spareforslag 
Nr.: SSU-31-02 Emne: Reduktion af dialogtiden, Hjemmeplejen 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -1.127 -1.127 -1.127 -1.127 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -1.127 -1.127 -1.127 -1.127 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Forslaget indebærer at der fremover anvendes 50 % mindre tid til dialog med borgere der får hjælp i hovedgruppe 
Personlig pleje. Formålet med dialogtid er at aftale og følge op på borgerens rehabiliterende mål og delmål og opdatere 
funktionsvurdering mv. i CURA. 
Reduktionen svarer til 50 % af det oprindeligt afsatte budgetbeløb, fra Værdighedspuljen. 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Dialogtid anvendes i dag ca. 30 minutter hver 4. uge samt ved ændret funktionsniveau hos borgere der får hjælp til 
hovedgruppe personlig pleje. Denne tid vil reduceres til ca. 15 minutter hver 4. uge. 
Borgerne vil opleve at medarbejderen i mindre omfang har tid til at drøfte borgerens rehabiliterende mål og tale om 
livshistorie hos borgere med demensdiagnose. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Medarbejderne vil ved reduktion i dialogtiden have mindre tid til at opdatere de opsporingsværktøjer, vi anvender 
(Primær Ernæringsscreening, funktionsevnevurdering, faldscreening), livshistorie og at opdatere /vedligeholde 
dokumentation af borgerens tilstand og eventuelle handlinger. 
Der vil skulle ske reduktion i normeringerne.  

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen 

5. Tidshorisont 

1.1.2021 
 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre 
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  Spareforslag 
Nr.: 

SSU-31-03 
Emne: Reduktion i puljen til aktiviteter, ledsagelse mv. til beboere på 

Plejeboligområdet 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -870 -490 -490 -490 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -870 -490 -490 -490 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Plejeboligområdet har rådighed over midler til ”Et godt og aktivt liv” til flere muligheder for aktiviteter og ledsagelse ud af 
huset. Budgettet dækker både personaletimer og indkøb af diverse materialer, samt evt. personaleudgifter ift. udførelse 
af aktiviteten. Aktiviteten er finansieret af Ældrepuljen. 
Forslaget indebærer, at der i 2021 ikke er midler til rådighed fra puljen, idet en del af beløbet (380.000 kr) anvendes til 
finansiering af minibus til Klippebo, mens resten (490.000 kr) indgår i det administrative sparekatalog. Fra 2022 vil der 
hvert år være 380.000 kr i puljen.  
Forslaget skal derfor ses i sammenhæng med udvidelsesforslaget SSU-31-51 - Indkøb af ny minibus til Klippebo.  

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Beboeren vil opleve en mindre afvekslende hverdag, med færre arrangementer. Derudover må der forventes øget 
brugerbetaling til de arrangementer, som fortsat vil kunne afholdes. 
Reduktion i puljen vil betyde, at der i langt mindre grad vil være mulighed for, at området kan finansiere timer for 
medarbejdere, der møder ekstra ind for at deltage i arrangementer og aktiviteter, der kræver flere hænder. Det vil også i 
mindre grad være muligt at ledsage svage beboere, der ikke har pårørende, til læge/hospital/specialist. I 2021 vil 
effekten af dette forslag være størst, for beboerne. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Da det typisk er ekstra personale der indkaldes til afvikling af denne type arrangementer, vil afskaffelse ikke betyde 
reduktion i normering. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen 

5. Tidshorisont 

01.01.2021 
 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre 
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Spareforslag 
Nr.: 

SSU-31-04 
Emne: Styrket samarbejde mellem Myndighed og Hjemmeplejen gennem løbende 

revisitering 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

Afledt merudgift 1.000 1.000 1.000 1.000 

Nettobesparelse -500 -500 -500 -500 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Ved at investere i 2 visitatorer i Myndighed kan der ske en regelmæssig opfølgning/revisitering hos alle borgere, som får 
længerevarende hjælp fra Hjemmeplejen; dermed sikres, at niveauet for hjælpen er i overensstemmelse med borgers 
behov og det politisk fastsatte serviceniveau. 
Besparelsen opnås ved at Myndighed og Hjemmeplejen er i tættere dialog om borgers behov, før og efter 
revisitationsbesøg, hvor behovet revurderes og hjælpen hos borger rettes til. 
 
Gennem de sidste 5 år har krav til den grundlæggende sagsdokumentation, stigende sagskompleksitet, forandringer 
som følge af lovændringer og principafgørelser på området, medført behov for tættere samarbejde på tværs af 
myndigheder og dertilhørende udførerled - men også en voksende opgavemængde for Myndighed Ældre. 
Efter en intern omorganisering af den samlede opgave kan Myndighed Ældre både nå at leve op til de nye krav og 
overholde de politisk fastsatte sagsbehandlingsfrister. Der har derimod ikke været ressourcer til regelmæssigt at 
foretage revisitering af borgere med længerevarende behov for pleje og hjælp fra Hjemmeplejen.  
 
Gennem en kortere periode i foråret 2020 har Myndighed dog haft mulighed for at prioritere revisitationer og resultatet 
af indsatsen peger på, at der ved investering i flere visitatorer opnås to formål:  
1) Hjemmeplejen støttes i at sikre, at niveauet for hjælp er i overensstemmelser med borgers behov og lederne får 
derigennem et godt overblik over behovet for faste medarbejdere, så de kan undgå brug af eksterne vikarer.  
2) Myndighed får en sikkerhed for, at der ikke leveres hjælp, der ikke er bevillingsgrundlag for, i henhold til borgers 
aktuelle funktionsniveau.  
Forslaget ligger i forlængelse af og understøtter Ældreanalysens tema om hverdagsinnovation ligesom det falder 
indenfor rammerne af Den rehabiliterende Organisation. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Borgerne vil opleve en mere nær kontakt til Myndighed, fordi alle borgerforløb følges tættere. Medarbejderne i 
Myndighed vil via dialog med borgerne kunne kvalificere det enkelte borgerforløb fordi udviklingen i borgers behov 
følges og der kan sættes ind med den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Det er et længe næret ønske fra Myndighed at følge borgerforløbene tættere, så hjælpen let tilpasses det aktuelle 
behov - også i akut opståede situationer. Der kan også i højere grad arbejdes forebyggende. 
De ekstra ressourcer vil desuden give bedre mulighed for at at planlægge håndteringen af Myndigheds komplekse 
kerneopgaver, og øge trivsel i teamet til gavn for både medarbejder, organisation og borger.  

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Flere medarbejder ressourcer i Myndighed Ældre, vil være med til at understøtte den rehabiliterende og forebyggende 
tilgang til opgaveløsningen blandt organisationens øvrige medarbejdere og ledere. Myndighed vil kunne understøtte 
forståelsen og forankringen af fællessprog 3, der som metode er en grundlæggende forudsætning for at arbejde 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre 
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handlingsorienteret og med et rehabiliterende sigte.  
At kunne tilbyde revisitation/opfølgning ved hjemmebesøg hos borgeren, så det regelmæssigt sikres at hjælp ydes efter 
behov, vil give mulighed for at øge den fagligt kvalitet og sammenhæng i de enkelte borgerforløb. Erfaringen viser at 
samarbejdet mellem myndighed, udfører og borger styrkes når det er muligt at mødes i dialog og praksis, og sammen 
drøfte hverdagens udfordringer og se på mulige løsninger.  

5. Tidshorisont 

pr. 1.1. 2021.Det tager dog min. 6 måneder at oplære en medarbejder i Myndighed Ældre.  

 



Bornholms Regionskommune  Budget 2021 – 2024 

 Side 1 

 
 

Spareforslag 
Nr.: SSU-32-01 Emne: Socialpædagogisk ledsagelse på botilbuddene 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -615 -615 -615 -615 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -615 -615 -615 -615 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Tilbuddet om socialpædagogisk ledsagelse til de borgere der ikke kan få ledsagelse efter §97 i serviceloven bortfalder 
på botilbuddene. De 615.000 kr fordeler sig således: 
-Nexøhuset 191.000 kr 
-Røbo 70.000 kr 
-Klintebo 146.000 kr 
-Stenbanen 94.000 kr 
-Gartnerparken 114.000 kr 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Ledsagerpuljen skal ses, som nogle af disse menneskers mulighed for at deltage i det eksisterende samfund. 
 
Fjernes puljen, får borgere der ikke kan komme i betragtning til ledsagelse efter §97, ikke mulighed for individuel 
socialpædagogisk ledsagelse - selvvalgt ledsagelse til f.eks deltagelse i besøg hos familie, kulturhusarrangementer, 
fritidsaktiviteter, koncerter, ture ud i naturen m.m 
 
Puljen understøtter i høj grad visionen om "Et godt og aktivt liv for alle" og fjernes den, vil det betyde at der ikke længere 
er mulighed for selvvalgt ledsagelse for borgere i botilbud på Bornholm. 
 
Særligt for en stor del af beboerne på Nexøhuset, Røbo, Klintebo og Gartnerparken er det vigtigt at understrege at 
disse mennesker bor og lever deres fulde liv i botilbuddene. De er ikke tilknyttet et dagcentertilbud og de kulturelle og 
sociale tilbud et sådan tilbyder. 
 
Der er en høj grad af selvbestemmelse i ledsagerpuljen, hvilket giver den enkelte beboer mulighed for at vælge en 
aktivitet til. Beboeren har behov for sin ledsagers støtte til at være deltagende i aktiviteten og få en god oplevelse ud af 
det.  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Reduktion af medarbejdertimer i hvert botilbud 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Botilbuddene varetager den enkelte beboers behov og der arbejdes med at tilbyde kvalitet og selvbestemmelse i de 
enkelte  behov og i dagligdagens gøremål. Ledsagerpuljen er der, hvor den enkelte beboer har mulighed for at få nogle 
oplevelser i livet som rækker ud over hverdagen og er med til at højne livskvaliteten. 
 
Ledsagerpuljen bliver flittigt benyttet af beboerne som en mulighed for at komme til at deltage i det samfund de også er 
en del af, samtidig med at puljen også bliver brugt til at komme på besøg hos familien.  

Udvalg: Bevilling: Center: 

Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap 
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5. Tidshorisont 

1. januar 2021 
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Spareforslag 
Nr.: SSU-32-02 Emne: Reduktion af personaletimer på Klintebos botilbud 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -200 -200 -200 -200 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -200 -200 -200 -200 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Reduktion i aftentimerne: 1 time 5 dage om ugen i alle 4 botilbud 
Der vil være en medarbejder mindre fra kl 20.00 eller 21.00 afhængigt af hus 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Beboerne skal enten ligge i deres senge eller være klar til gå i seng inden den første aftenvagt har fri, hvis de skal have 
hjælp. Aftenkaffen bliver indtaget sammen med aftensmaden i stedet for som nu, hvor der er planlagt aftenhygge. 
Det vil gå ud over beboernes selvbestemmelse både i f t sengetid (hvis de har brug for hjælp) og i f t hyggestunden om 
aftenen. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Reduktion af 20 medarbejdertimer fordelt på de 4 botilbud. Det vil blive svært at være i og endnu sværere at nå at 
dokumentere. 
Medarbejderne er i forvejen presset i husene med meget forskellige borgere med meget forskelligt funktionsniveau og 
behov. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

      

5. Tidshorisont 

1. januar 2021 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap 
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Spareforslag 
Nr.: ØEPU-32-03 Emne: Reduktion på kørsel i Vennepunktet 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -193 -193 -193 -193 

Afledt merudgift 0 0 0 0 

Nettobesparelse -193 -193 
-193 

 
-193 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Forslaget vedrører besparelse i forbindelse med kørsel til/fra borgere i eget hjem. 
 
Vennepunktet leverer støtte til følgende målgrupper: 
 
-  Normalt begavede med A-diagnoser (aspergers- autisme-ADHD-ADD) 
-  Udviklingshæmmede 
-  Udviklinghæmmede med A-diagnoser 
-  Senhjerneskadede 
-  Døvblinde 
-  Skleroseramte 
 
Der leveres i alt støtte til ca 230 borgere fordelt på hele øen. 
 
Vennepunktet er ø-dækkende og beliggende i Rønne, alt kørsel foregår fra Rønne og ud til de visiterede borgere som 
er fordelt på hele Øen. Kørslen planlægges nu i videst mulige omfang så vi tilgodeser borgernes ønsker for hvornår 
støtten leveres (tidspunkter/dage) samt med udgangspunkt i, at borgere matches med de bedst mulige pædagogiske 
kompetencer.  
 
Nuværende praksis medføre, at vi har mange køretimer på vejene, da borgernes ønsker ude på Øen ikke altid stemmer 
overens med hvornår vi i forvejen levere støtte i det pågældende område. Herudover giver vores faglige prioriteringer i 
forbindelse med fokus på kompetencer ligeledes ekstra kørsel.  
 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

 
Mindre fleksibilitet i forbindelse med tilrettelæggelsen af støtten i tidsrum.  
For de borgere der bor uden for Rønne, betyder det, at støtten planlægges med større fokus på at minimere køretid og i 
mindre grad hensyn til borgernes individuelle ønsker.  
 
Hensyn til fordeling af borgere ud fra faglige kompetencer vil for borgere uden for Rønne bero på en samlet vurdering 
med skærpet blik på at minimere køretid til/fra og imellem borgere og i mindre grad med fokus på faglige kompetencer.  
 
Ovenstående forslag kan få betydning for borgere på hele øen inkl Rønne, da flere borger vil blive berørt af et 
kontaktpersonsbytte, hvilket har betydning for relationsarbejdet.  
 
 
 
 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap 
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3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

De enkelte medarbejdere vil blive kontaktperson på flere borgere, dvs. at mængden af dokumentation samt antal af 
borgere for hvem man yder støtten bliver større, dette med risiko for øget pres på arbejdsmængden. 
 
Medarbejdere ansat på Vennepunktet vil i mindre grad have mulighed for daglig sparing med kollegaer ved fysisk 
tilstedeværelse på arbejdspladsen. 
 
Forslaget vil betyde en medarbejderreduktion på 15 timer ugentligt 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen umidelbare  

5. Tidshorisont 

januar 2021 
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Spareforslag 
Nr.: SSU-32-04 Emne: Tilbagerulle weekendåbent på Midtpunktet  

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -255 -255 -255 -255 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -255 -255 -255 -255 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

I år 2018 blev socialpsykiatrien Område Vest / Midtpunktet tilført 250.000 kr til at genetablere mulighed for at holde 
samtlige lørdage åbent, plus 10 helligdage på et år. 
 
Forslaget er at tilbagerulle dette og igen holde lukket om lørdagen og på helligdage  
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Dette indebærer, for de mellem 14 - 30 borgere, der benytter lørdags- og helligdagsåbning, at de ikke har noget tilbud 
om socialt samvær og at indtage et sundhedsmæssigt måltid. Ligeledes bliver der ikke mulighed for løsning af akut 
opståede problemer hos borgerne, der blandt andet kan medføre manglende problemafklaring og angst. Bare det at 
man altid ved, at der er en livlinje, giver tryghed for borgeren, at komme og tale med et kendt ansigt.  
 
Lukningen kan være medvirkende til at give borgerne øget isolation og ensomhed.    
Især når helligdage kommer flere dage i træk, kan borgerne miste strukturen, der indebærer at det bliver svært at 
komme tilbage til hverdagen igen. Eksempelvis hvor påsken strækker sig fra torsdag til mandag, 5 dage i træk. 
 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Reduktion af medarbejdertimer svarende til ½ stilling,  

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

For nuværende er der en samarbejdsaftale med botilbuddet Kommandanthøjen, hvor borgere kan kontakte 
Kommandanthøjen i weekenden, hvor der her kan forventes et øget pres for kontakt. 
Ligeledes kan det ikke udelukkes at lukningen vil afstedkomme indlæggelse på Psyk. Center og ekstra henvendelser i 
Misbrugscenter. 
 
Det kan på sigt afstedkomme behov for ekstra ressourcer til bostøtte §85 i eget hjem. 

5. Tidshorisont 

1. januar 2021 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap 
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Spareforslag 
Nr.: SSU-32-05 Emne: Reduktion i aften og weekendtimer på Botilbuddet Røbo 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -100 -100 -100 -100 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -100 -100 -100 -100 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Reduktion af aftentimer og weekendtimer på Røbo 
Reduktion af aftenvagt: En aftenvagt i hus tre går hjem kl. 20:00 i stedet for nu 21:30. Hvilket betyder at der vil være en 
medarbejder alene til seks beboere, som har behov for hjælp til både forflytninger og massiv støtte til alt.   
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

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 alene-
tid 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 funktionsevne, 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 alarm-
knap, som benyttes i akutte situationer i de huse, hvor medarbejderne arbejder alene i alle timerne. Der er tidsrum i de 
øvrige huse, hvor der ikke er personale til stede. I de tidsrum henter beboerne hjælp i hus 3. Det vil ligeledes blive 
vanskeligere.   
 
En konsekvens vil være, at det vil blive sværere at leve op til tilsynets krav om faglig dokumentation. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Medarbejdere vil blive sat yderligere ned i tid. Ingen medarbejere på Røbo er fuldtidsansat. Gennemsnittet for 
ansættelser er på 28 timer. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Herudover vil konsekvensen være, at det vil være sværere at tilkalde akut hjælp i de øvrige huse. Røbo har en alarm 
knap, som benyttes i akutte situationer i de huse, hvor medarbejderne arbejder alene i alle timerne. Der er tidsrum i de 
øvrige huse, hvor der ikke er personale til stede. I de tidsrum henter beboerne hjælp i hus 3. Det vil ligeledes blive 
vanskeligere.   

5. Tidshorisont 

01.01.2021 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 
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Spareforslag 
Nr.: SSU-32-06 Emne: Reducere feriepulje for borgere på botilbud 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -90 -90 -90 -90 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -90 -90 -90 -90 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Der er aktuelt afsat 534.000 kr. til at borgere på botilbud kan holde ferie op til fem dage om året. Puljen blev lavet på 
baggrund af et estimat af hvor mange borgere der ønskede at holde ferie.  
 
Det har vist sig at der efterspørges mindre ferie end det estimerede og derfor kan puljen reduceres med 90.000 kr. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Forslaget er en tilpasning af budgettet til faktisk aktivitet. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.  

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Forslaget har ikke betydning for den øvrige organisation. 

5. Tidshorisont 

Forslaget kan træde i kraft pr. januar 2021.  
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Spareforslag 
Nr.: SSU-32-07 Emne: Stenbanen, reduktion af ydertimer i gruppe 3+4      

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -79 -79 -79 -79 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -79 -79 -79 -79 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

På Stenbanen er der 5 grupper. Beboerne hører til hver deres gruppe, og bliver visiteret ud fra hvor de hører bedst til. 
 
Forslaget reducerer personaletimerne i ydertimerne i gruppe 3 og 4.  
 
Der er 6 beboere i gruppe 3 og 8 beboere i gruppe 4 - alle har psykisk funktionsnedsættelse 
 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

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.  
 
For begge grupper vil det være reducering af aftentimerne. 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. 20.00 på alle 
hverdage ikke vil være medarbejdere i grupperne.  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Forslaget vil betyde at medarbejderne skal reduceres i timeantal.  

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

For de grupper som har personale til kl. 23.00, vil der komme mere kontakt med borgere fra de grupper, hvor personalet 
går kl. 20.00.   

5. Tidshorisont 

Med opsigelses varsel      
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Spareforslag 
Nr.: SSU-32-08 Emne: Lukning af Pigeklubben på Klintebo 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -51 -51 -51 -51 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -51 -51 -51 -51 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Lukke Pigeklubben på Klintebo og spare 51.000 kr. på medarbejdertimer. 
 
Der er for nuværende 7 piger i pigeklubben. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Pigeklubben er for pigerne i Langhuset og Havehuset så de kan være sammen med andre piger i sociale 
sammenhænge. Klubben 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 Klintebo gør. 
Pigeklubben holder til på Strøby 2-3 eftermiddage/aftener om måneden og der er derfor let adgang til ekstra hjælp, hvis 
der er behov for det. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Reduktion af 4 medarbejdertimer pr. uge i de to huse 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

      

5. Tidshorisont 

1. januar 2021 
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Spareforslag 
Nr.: SSU-32-09 Emne: Reduktion af pulje til uddannelse og opkvalificering 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -40 -40 -40 -40 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -40 -40 -40 -40 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Puljen til uddannelse og opkvalificering reduceres med kr. 40.000. Dette udgør ca. 8 % af puljen. Puljen anvendes til 
uddannelse og opkvalificering bredt i centret, både faglige uddannelser, lederuddannelser, samt ét årligt fagligt 
fyraftensarrangement for alle centrets medarbejdere.  
 
Centrets høje grad af specialisering kræver et højt niveau og stort fokus på uddannelse og opkvalificering, og de faglige 
kurser, som er relevante og nødvendige for centret, er ofte specialpædagogiske kurser, som generelt er dyre, da der 
ofte er tale om meget få udbydere. Ligeledes medfører centrets komplekse opgavevaretagelse, at lederne i centret også 
fordres et højt uddannelsesniveau. Centrets mulighed for at sikre uddannelse bredt vil mindskes.  
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Puljen til uddannelse og opkvalificering medfører at centret kan levere de højt faglige specialiserede indsatser som 
borgerne har behov for, herunder medvirke til at vi kan fastholde komplekse borgere på Bornholm, i stedet for at give 
dem specialiserede tilbud udenfor Bornholm. At kunne blive ved med dette kræver et fortsat højt uddannelsesniveau  i 
centret for både medarbejdere og ledere. Reduktion af puljen vil mindske uddannelsesaktiviteten.  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Medarbejderne og lederne vil opleve, at der ikke kan opretholdes det hidtidige faglige høje niveau af uddannelser. Der 
er midler til uddannelse og opkvalificering i de enkelte enheder. Der er en sammenhæng mellem medarbejdernes og 
ledernes evne til at agere i den kompleksitet centret arbejder med, og medarbejdernes og ledernes uddannelsesniveau. 
Såfremt evnen til at agere i kompleksiteten mindskes, kan dette få betydning for arbejdsmiljøet i forhold til evnen til at 
håndtere de høje følelsesmæssige krav, som det borgernære arbejde medfører - og som er begyndt at blive vægtet i 
arbejdspladsvurderingerne (APV).  
  

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Forslaget kan have konsekvenser for kvaliteten af den faglige sparring der ydes i tværfagligt samarbejde med den 
øvrige organisation i BRK, herunder Jobcenter, Center for Børn og Familie og Center for Ældre.  

5. Tidshorisont 

Forslaget kan sættes i værk med fuld virkning i 2021. 
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Spareforslag 
Nr.: SSU-32-10 Emne: Reduktion af tilskuddet til Blæksprutten med 5,5 pct. 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -60 -60 -60 -60 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -60 -60 -60 -60 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Kommunen giver et årligt tilskud til Blæksprutten på 1,1 mio. kr. igennem en driftsaftale. 
Med forslaget reduceres tilskuddet med 60.000 kr., hvilket svarer til en reduktion på ca. 5,5 pct.  
 
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.   
Det tiltrækker en brugergruppe som ikke ønsker ”at være en del af kommunen”. Flere af brugerne har også 
frivillighedsaftaler som gør at huset kan fungere med de tilbud der er etableret.  
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Blæksprutten opgør, at der er kontakt med mindst 250 forskellige brugere/pårørende om året. På ugeplan ligger 
kontakten på ca. 70-80 brugere. Herudover ledsages brugere til fx sagsbehandlere, sygehus, læger, familiebesøg og 
der aflægges hjemmebesøg, afholdes ferier både for børnegruppen og de voksne, besøg og rundvisning/undervisning 
af praktikanter, social/ sundheds skolen, seminarierne. Blæksprutten har også en gang ugentligt, et tilbud til børn af 
psykisk syge forældre.  
Der vil være tale om en servicereduktion i forhold til det nuværende niveau. 
   

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Den nærmere udmøntning kendes ikke. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Hovedparten af Blækspruttens borgere benytter ikke de kommunale aktivitets- og samværstilbud, hvorfor der ikke 
forventes øget aktivitet andre steder.  

5. Tidshorisont 

Der vil skulle være en dialog med Blækspruttens ledelse omkring dette.  

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap 



Bornholms Regionskommune  Budget 2021 – 2024 

 Side 1 

 
 

Spareforslag 
Nr.: SSU-32-11 Emne: Reduktion af planlægningstid på Strøby/Skovlyst 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -51 -51 -51 -51 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -51 -51 -51 -51 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Fjerne et månedligt møde - Reduktion af pædagogisk planlægningstid med 2 timer pr. måned 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Konsekvensen er at der kun vil være 6 timers planlægningstid om måneden som dækker, handleplansmøder, 
dokumentation, planlægning af aktiviteter, pædagogiske drøftelser og samarbejdsmøder. 
 
Dokumentationskravene bliver derfor endnu sværere at opfylde, hvilket har betydning for brugernes målopfølgning. 
 
Der vil også være stor risiko for at planlægningen skrider til stor gene for de 38/42 brugere som har brug for tryghed, 
overskuelighed og at aktiviteterne er tilpasset deres funktionsniveau. Alt sammen noget der kræver betydelig 
planlægning, da brugernes funktionsniveau er meget forskelligt og der er mange hensyn der skal tages.  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Reduktion af medarbejdertimer på Strøby/Skovlyst 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

      

5. Tidshorisont 

1. januar 2021 
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Spareforslag 
Nr.: SSU-32-12 Emne: Lukning af værestedet Åsen 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -44 -44 -44 -44 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -44 -44 -44 -44 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Besparelsen vil indebære, at værestedet Åsen - Åsen 13 - 3730 Nexø bliver lukket.   
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Besparelsen vil indbefatte tilpasing til den faktiske akrtivitet i socialspykiatrien område øst. Således, at der er et §104 
aktivitets og samværds tilbud i område øst.  
De borgere der kommer på Åsen vil blive tilbudt aktiviteter på Lindehuset i Svaneke. For de borgere der ikke ønsker at 
benytte sig af dette tilbud, vil der blive gjort en indsats for at skabe kontakt til andre foreninger eller aktiviteter, som de 
ønsker. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Besparelsen vil findes inden for Lindehusets rammebudget. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

 
 

5. Tidshorisont 

Forslaget kan træde i kraft pr. 01.01.2021 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap 



Bornholms Regionskommune  Budget 2021 – 2024 

 Side 1 

 
 

  Spareforslag 
Nr.: 

SSU-33-01 
Emne: Reduktion af ernæringskonsulentfunktion i relation til opsporing af 

småtspisende ældre, Tværgående sundhedsteam   

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -330 -330 -330 -330 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -330 -330 -330 -330 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

I forbindelse med udmøntning af Ældrepuljen i 2014 blev det besluttet at prioritere en særlig indsats i forhold til ældres 
ernæring, konkret udmøntet i form af oprettelse af ernæringskonsulent funktion. Funktionen er siden da blevet varetaget 
som undervisning og rådgivning af plejepersonale på ældre- og sundhedsområdet i forhold til opsporing og håndtering 
af småtspisende ældre og ældre med specielle ernæringsbehov.    
 
Fra 2016 overgik funktionen fra at være et projekt under Ældrepuljen til at være en permanent funktion. 
Siden etableringen af funktionen under Ældrepulljen tilbage i 2014 har rammerne for varetagelse af ældres ernæring 
ændret sig i takt med etablering af leve bo køkkener på øens plejecentre, og samtidig er personalets faglige 
kompetencer højnet.   
 
Hvis besparelsesforslaget effektueres vil det fremadrettet betyde, at personalet på ældre- og sundhedsområdet vil have 
langt mindre adgang til ernæringsfaglig rådgivning, og at personalet i højere grad selv skal skal varetage 
ernæringsindsatsen hos borgerne herunder ældre med særlige ernæringsbehov. Derudover vil den direkte 
ernæringsvejlening til borgerne begrænses væsentligt.     
 
Besparelsen vil betyde at funktionen reduceres fra at være en fuldtidsstilling til at være en funktion, der varetages 
svarende til 10 timer/uge.   

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Effektuering af forslaget vil betyde, at nogle ældre med behov for special kost og særlige ernæringstiltag pga undervægt 
potentielt ikke modtager den rette ernæring, idet personalet i reduceret omfang vil have adgang til ernæringsfaglig 
rådgivning og supervision, som de har adgang til i dag.  
Endvidere har forslaget som konsekvens, at småtspisende ældre kun i meget begrænset omfang kan modtage direkte 
ernæringsvejledning af ernæringskonsulenten, der er specialist i ernæring.    

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Medarbejdere på sundheds- og ældreområdet vil i mindre omfang have adkomst til ernæringsfaglig rådgivning og 
supervision i relation til den enkelte borger. Dette vil skulle opsøges på anden vis fx gennem firmaer, der leverer 
sondemad mm.   

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ved reduktion af konsulentfunktionen på ernæringsområdet til ældre mister øvrige samarbejdscentre en rådgivende 
funktion vedrørende ernæring. Det drejer sig primært om Center for Sundhed og Forebyggelse, Center for Ældre samt 
Center for Psykiatri og Handicap.  

5. Tidshorisont 

Januar 2021. 
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  Spareforslag 
Nr.: SSU-33-02 Emne: Personalereduktion, klinikassistenttimer, Tandplejen 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -200 -200 -200 -200 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -200 -200 -200 -200 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Reduktion i personaletimer. 
 
Ved omlægning af arbejdsopgaver i forbindelse med indførelse af borgerbooking, er en reduktion af personaletimer 
mulig. 
Borgerbooking er en IT-løsning hvor forældre selv har mulighed for at booke tandlægetider til deres barn. 
Tandplejen startede Borgerbooking op i efteråret 2019. 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Borgerbooking er en selvbetjeningsløsning og tænkt som et tilbud, dvs. de brugere som fravælger at bruge dette tilbud, 
får tiderne tilsendt via e-post som hidtil. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Forslaget vil betyde afskedigelse af en deltidsansat klinikassistent. 
 
Borgerbooking blev opstartet i efteråret 2019 og allerede på nuværende tidspunkt foregår en stor del at patient-
tilsætningen ved at forældre/brugerne selv booker deres tider, dette giver mindre administrativt arbejde.  

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen 

5. Tidshorisont 

Januar 2021 
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  Spareforslag 
Nr.: SSU-33-03 Emne: Reduktion af teknikudgifter, Tandplejen 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -100 -100 -100 -100 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -100 -100 -100 -100 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Tandplejen planlægger indførelse af digitalt aftryk på Tandreguleringen i efteråret 2020. 
 
Digitalt aftryk skal afløse det konventionelle aftryk. Ved overgang til digitalt aftryk vil der ikke være det samme behov for 
fysiske modeller som nu, og der vil kunne spares udgifter til udstøbning af modeller hos teknikeren. 
 
Tandplejen er sammen med IT i gang med de indledende manøvre i forbindelse med indførelse af digitalt aftryk. 
Når systemet er implementeret vil der være en besparelse på teknikudgifter. 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Ingen 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Ingen 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen 

5. Tidshorisont 

Januar 2021 (Betinget af at systemet implementeres i efteråret 2020). 
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Spareforslag 
Nr.: SSU-33-04 Emne: Sammenlægning af lægefunktion - Rusmiddelområdet 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -75 -75 -75 -75 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -75 -75 -75 -75 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Ved at lægge lægefunktionen fra henholdsvis Stofbehandlingen og Åben Alkohol Rådgivning sammen, så der 
fremadrettet kun er én læge, der varetager begge områder, forventes det, at der vil kunne spares ca. 15 % af den 
samlede udgift. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

En samlet lægefunktion på rusmiddelområdet kan dække det nuværende behov, og der forventes ingen konsekvenser 
for borgerne.  
 
Når det på ny bliver aktuelt med rekruttering til lægekonsulent stillingen, må der påregnes en usikkerhed forbundet med 
rekruttering af læger bosat på Bornholm. Hvilket kan fordre rekruttering fra Sjælland og dermed betyde øgede udgifter til 
løn og transport.  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Der forventes et forsat godt samarbejde internt med lægekonskulenten. Måske endda et endnu bedre samarbejde, da 
det er den samme læge som er tilstede 2 halve dage i ugen, frem for 2 læger, der kommer på skift. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen 

5. Tidshorisont 

Januar 2021  
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  Spareforslag 
Nr.: SSU-33-05 Emne: Ophør af individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -265 -265 -265 -265 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -265 -265 -265 -265 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Servicelovens § 117, omhandler mulighed for at yde hjælp til individuel befordring. På nuværende tidspunkt benyttes 
bestemmelsen til at yde hjælp til kørsel af borgere til vederlagsfri fysioterapi. Der er tale om en kan-bestemmelse og 
ikke en skal-bestemmelse, hvor kommunen er forpligtet til at yde hjælpen. Vi kan derfor i Bornholms Regionskommune 
beslutte ikke at yde hjælp efter denne bestemmelse.  
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Social- og sundhedsudvalget har besluttet, at denne bestemmelse skal benyttes i forbindelse med borgernes kørsler til 
vederlagsfri fysioterapi. 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.  
 
Hvis disse borgere ikke længere får hjælp til befordring i henhold til servicelovens § 117, vil de selv skulle sørge for 
kørsler, men vil kunne søge om hjælp til sandsynliggjorte merudgifter i henhold til servicelovens § 100. Der er en række 
betingelser, der skal være opfyldt for at få hjælp i henhold til servicelovens § 100 og derfor vil det formentlig være et 
mindre antal borgere der vil kunne få hjælp efter denne bestemmelse, end dem der får hjælpen på nuværende 
tidspunkt.  
Kommunen skal i henhold til servicelovens § 100 yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til 
personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, dog undtaget personer, der har modtaget pension efter 
gamle regler før 2003. Personerne skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og skal kunne 
sandsynliggøre nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, som er en konsekvens af den nedsatte 
funktionsevne. Derudover skal tilskuddet til nødvendige merudgifter overstige 6.672 kr. pr. år (2020 tal). 
 
For folkepensionister og borgere, der har fået tilkendt førtidspension før 2003, vil der være mulighed for at søge om 
hjælp ud fra en trangsvurdering i henhold til reglerne om personligt tillæg i pensionslovens §§ 14 og 17. 
  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Ingen konsekvenser 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Borgere der er omfattet af målgruppen for vederlagsfri fysioterapi, kan ved ophør af Servicelovens § 117 være omfattet 
af målgruppen for servicelovens § 100 eller pensionslovens §§ 14 og 17, hvorfor der kan søges om hjælp efter disse 
bestemmelser i henholdsvis Center for Psykiatri og Handicap eller Center for Job, Uddannelse og Rekruttering. Man 
skal derfor være opmærksom på, at forslaget kan medføre udgifter og øget sagsbehandling i begge centre, men 
størrelsen heraf kendes ikke.  
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Det er ikke aktuelt at tilbyde hjælp til kørsel til vederlagsfri fysioterapi i henhold til HandyBAT kørselsordningen. 
Formålet og målgruppen er ikke omfattet af lov om trafikselskaber § 11, idet der ikke er tale om handicapkørsel. 
 
Hvis det besluttes ikke at tilbyde kørsel til vederlagsfri fysioterapi i henhold til servicelovens § 117, vil det have 
konsekvenser for BAT, da det vil medføre mindre antal kørsler. Man skal i den forbindelse være opmærksom på evt. 
opsigelser af kontrakter el.lign.  
 

5. Tidshorisont 

De borgere der vil blive berørt skal orienteres og henvises til ansøgning om hjælp jf. servicelovens § 100 eller 
pensionslovens §§ 14 og 17. 
BATs kørselskontor, Myndighed i Center for Psykiatri og Handicap og Borgerservice og ydelser i Center for Job, 
Uddannelse og Rekruttering skal involveres. Forslag vil kunne iværksættes straks derefter. Der vil være fuld effekt i 
2021. 
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  Spareforslag 
Nr.: SSU-33-06 Emne: Reduktion af Socialsygeplejerske funktion, Sygeplejen  

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -262 -262 -262 -262 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -262 -262 -262 -262 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Opgaven er besluttet af kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetforlig 2019, men er ikke en lovmæssig "skal-
opgave". 
Funktionen er tænkt som "varetagelse af den sygeplejefaglige udredning af borgere inden for psykiatri- og 
handicapområdet samt koordinerende opgaver i forhold til kommunens misbrugsindsats" (aftale om budget for 2019) 
 
Forslaget lyder på at funktionen reduceres med 50%, således at funktionen fremadrettet er på 18,5 timer/uge 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Det begrænsede antal borgere, der for nuværende har en relation og er i ”aktiv og relevant” forløb med nuværende 
socialsygeplejerske skal ved timereduktion afsluttes hurtigere, reduceres i kontaktmuligheder eller "henvises" til andre 
og relevante ordninger (fx støttekontaktperson) – med kendskabet til det nuværende omfang skønnes dette som 
acceptabelt.  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Den konkrete medarbejder skal varsles 50 % funktionsnedgang, og kan evt. tilbydes "erstatningstimer" som 
sygeplejerske, såfremt der er frie lønmidler.  
Der er risiko for, at medarbejderen ikke accepterer dette ændrede vilkår, og således opsiger sin stilling. Dette vil 
medføre et videnstab samt tab af etablerede netværksdannelser og relationer – men det skønnes, at begge dele er af 
midlertidig karakter. En del viden kan formentlig beskrives af nuværende funktionsindehaver inden evt. ophør af stilling.  

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

En del af opgaven er bl.a. af afdække og skabe et nødvendigt overblik over sundhedstilbud samt adgangsveje hertil for 
sårbare og udsatte borgere; såfremt denne viden opnås generelt i BRK (særligt Sundhed og Forebyggelse, Ældre, 
Psykiatri og Handicap) vil flere borgere forventeligt kunne anvises og støttes til mere hensigtsmæssig adfærd samt evt. 
kommunal støtte/behandling. 
 
Der kan forventeligt med god gavn blive beskrevet en samarbejdssnitflade mellem beskæftigelsesområdet og 
sundhedsområdet til gavn for borgeren. 
 
Der skal sammen med hospitalet være et større fokus på opgavefordelingen – det vil således være et velvalgt tidspunkt 
til at gennemse samarbejdet, opgaveløsningen – og vægte, at den kommunalt ansatte sygeplejerske skal have et større 
fokus på at få opgaver fra kommunen (borgere, som ikke er hospitaliseret eller i gang med et behandlingsforløb på et 
hospital, hvor det alt andet lige er den regionale definition af opgaven for regionalt ansatte sygeplejersker).   

5. Tidshorisont 

Januar 2021  
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Spareforslag 
Nr.: 

SSU-33-07 
Emne: Reduktion af ekstra ernæringsmæssige tilbud på Rehabiliteringscenter 

(fristevogn), Sønderbo 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -100 -100 -100 -100 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -100 -100 -100 -100 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Fra værdighedspuljen fik Sønderbo bevilget udvidet kosttilskud til ernæringstruede borgere, herunder en "Fristevogn" 
på i alt 360.000 kr. Yderligere er der beregnet ekstra proteiner i den almindelige kost som Devika leverer  til 62 % af 
borgerne som kommer på ophold på Sønderbo i et rehabiliterende og træningsmæssigt perspektiv. 
Tidsforbrug hos medarbejder på Sønderbo og hos Devika er også implicit i det samlede beløb. 
Nedsættelse af bugettet vil medføre, at borgerne fortsat vil modtage ekstra proteiner i den daglige kost, samt tilskud af 
små fromager, is ol. Det der bortfalder er de små fristelser anrettet på fristevognen (fx chokolade, nødder ol.), som 
borgerne selv har kunnet udvælge. I de sidste måneders COVID-19 tider, har fristevognen ikke været et tilbud til 
borgerne pga. hygiejnemæssige forhold, og der er ikke set konsekvenser ernæringsmæssigt hos borgerne af dette 
manglende tilbud. 
 
Bortfald af indkøb til de små fristelser pr år: 46.000 kr 
Reduktion af personale ressourcer hos Devika: 26.000 kr 
Reduktion af personale ressourcer på Sønderbo: 28.000 kr 
 
  
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Fravalg af enkelte tilbud på selve fristevognen, vil ikke medføre forringet ernæringsindsats for borgerne. Medarbejderne 
vil fortsat holde fokus på, at sammensætte den rette ernæringfaglige kost til borgerne individuelt og efter ønsker ud fra 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger jf. nedenstående: 
 
"Den ældre medicinske patient er blandt andet kendetegnet ved forringet ernæringstilstand, hvilket kan have væsentlig 
betydning for sundhedstilstanden både ift. forebyggelse, behandling og rehabilitering. Sunde mad- og måltidsvaner har 
således, i samspil med blandt andet fysisk aktivitet, stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred og for at 
forebygge en række livsstilsrelaterede sygdomme samt tab af funktionsevne. Der er ligeledes god evidens for, at 
målrettede ernæringsindsatser forbedrer det kliniske forløb og dermed giver mere effektive behandlingsforløb for den 
enkelte borger. (….). Den rette ernæring har stor betydning i forhold til rehabilitering, og med den rette 
ernæringsindsats, eventuelt kombineret med en træningsindsats, genvinder og bevarer den ældre en højere grad af 
funktionsevne og livskvalitet. Der er således et stort potentiale for kommuner og regioner i at sikre målrettede indsatser i 
forhold til underernæring og uplanlagt vægttab blandt ældre medicinske borgere"  
 
Ovenstående vil Sønderbo med en reduktion af budget fortsat leve op til. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Der skal ske mindre tilpasning af personaleressourcer ved reducering af tilbuddet både hos Devika og på Sønderbo. 
Dette forventes at kunne ske  april 2021 for Devikas vedkommende og fra primo 2021 for Sønderbo's vedkommende. 
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4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

 
. 

5. Tidshorisont 

Råvaremæssigt/indkøbsmæssigt forventes tilpasningen kan ske primo 2021 
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Spareforslag 
Nr.: SSU-33-08 

Emne: Reducering af budget til vederlagsfri kørsel til midlertidigt og aflastende ophold 
på Rehabiliteringscenter, Sønderbo 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -50 -50 -50 -50 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -50 -50 -50 -50 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Vederlagsfri kørsel mellem borgernes hjem og til/fra Rehabiliteringscenter Sønderbo blev etableret via 
værdighedspuljen.Tilbuddet er et kan-tilbud. 
 
Besparelsen vil svare til det reelle forbrug på området. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

 Ingen.  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Ingen 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen 

5. Tidshorisont 

Januar 2021 
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Spareforslag 
Nr.: SSU-33-09 Emne: Personalereduktion, Kommunikationscenteret  

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Mindreudgift -100 -100 -100 -100 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -100 -100 -100 -100 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Kommunikationscentret leverer kompenserende specialundervisning, udlevering, tilpasning og justering af 
høreapparater samt afprøvning, udlån og instruktion i brug af kommunikationshjælpemidler til borgere med 
kommunikationsvanskeligheder efter Lov om Specialundervisning for voksne, Sundhedsloven og Lov om Social 
Service. 
Nogle af vore kerneopgaver er bl.a. undervisning ved fysioterapeut til borgere med ADL, balance- og 
mobilityvanskeligheder og afprøvning og udlån af optiske synshjælpemidler ved varig nedsættelse af synsfunktionen 
samt specialundevisning ved audiologopæd for borgere med hørenedsættelse. 
 
Forslaget indebærer en reduktion i personaletimer på de to områder svarende til hhv. 3,5 timer ugentligt på 
høreområdet og 6,5 timer ugentligt på synsområdet, i alt 10 timer ugentligt. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

For borgere med varig nedsættelse af synsfunktionen vurderes det kun at få mindre konsekvenser for ventelisten, da 
nogle af de øjenlidelser, som vi tidligere har kompenseret borgerne for med synshjælpemidler, nu er lidelser, der kan 
opereres for. Vi ser derfor en lille nedgang over de seneste år i antallet af henvendelser på synsområdet fra ca. 500 
aktive synssager i 2010 til ca. 400 aktive synssager i 2019. 
 
For borgere med hørenedsættelse vurderes det at få en konsekvens i høreapparatsbehandlingen i form af længere 
venteliste, som må formodes at stige til lidt mere end de 3 måneder, vi har i dag. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Reduktion i personaletimer for 2 medarbejdere, hhv. 3,5 timer og 6,5 timer ugentligt. 
Forslaget betyder, at disse to stillinger ikke kan slås op som fuldtidsstillinger ved rekruttering af nye medarbejdere til 
stillingerne. 
 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen 

5. Tidshorisont 

Januar 2021 
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