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Høringssvar fra: Bruger og pårørenderåd Birkelund 

 

Høringssvar fra: Linda Christensen 
Høringssvar vedrørende besparelser på hverdagsrehabilitering. 

Til Byrådet i Kerteminde. 

Det var med forfærdelse jeg læste om de besparelser der er lagt op til i 2017. Min bror Erik 
Eriksen  Chr. Hansensvej  4 Kerteminde, er bruger af Aktivhuset, efter han i 2014 blev ramt af 
den 5. blodprop i hjernen, der har gjort at han sprog begrænser sig til enkelte ord, kan ikke 
læse eller skrive. Synsfeltet er nedsat med 20 %, lammelse i højre ben og arm, desuden er der 
lammelse i halsen, så han skal have sin mad blendet. Eriks dag skal være struktureret, han går 
selv i aktivhuset), det gør sammen med den træning han får i Aktivhuset, at han ved mindre 
spadsereture, nu kan undvære sin bandage (drop fod). Med en hjerneskade er det så vigtigt 
at man er i trygge rammer, personale der kender ham, jeg er flere gange blevet kontaktet om 
ting, der skulle undersøges, så som læge og ørelæge, fornylig opdagede personalet at hans 
synkebevægelser var blevet dårligere, satte straks træning i gang. Der er sket det først i juni,  
at Erik har fået hjemmehjælpen nedsat fra et kort besøg hver morgen, til 2 morgener om 
ugen, det var bevilget, så Erik kunne få læst op, hvis der var breve, hjælp med at styre, hvad 
han skulle og hvornår. Nu er det aktivhuset der skal holde øje med ham de 3 dage om ugen, 
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han er der, men stadigvæk er der weekenderne, hvor der ikke er nogen der har tjek på ham 
om morgenen, han har et kalde apparat, men det kan han jo ikke have med i bad. Der er så 
også det sociale i det, de der kommer i Aktiv huset, har vænnet sig til Eriks handicap, derfor 
taler folk til ham, kommer med sjove bemærkninger, det mener jeg er personalets 
fortjeneste, fordi de behandler ham, som den han var før. Jeg oplever, når jeg færdes med 
ham i Kerteminde, at folk han kender, nikker og skynder sig videre. Min bøn er at i tænker jer 
rigtig godt om, og bevarer Aktivhuset.  

Venlig hilsen 

 Linda Christensen  

Mosevangen 48 

5683 Hårby 

 

Bilag 

 

Dette viser tydeligt, hvor svært det er med en hjerneskade, Min bror har det endnu sværere, 
da han ikke kan læse, skrive eller tale, derfor er det at ringe umuligt, kan kun opfordre til at 
bevare min brors livline Aktiv huset. 

Venlig hilsen - Linda Christensen. 

Høringssvar fra: Lise-Lotte Gregersen 
Åbent brev! 
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Jeg bliver desværre atter nødt til at henvende mig til jer! 

Det forlyder, at I nu (igen) vil spare på midlerne til de ældre i kommunen – hvilket vil 
medføre, at alle de, der går til vedligeholdelsestræning afvises! 

Det kan simpelt hen ikke være jeres alvor! 

Hvad tror I, det betyder for de ældre???  Alverden, kan jeg betro jer. 

Denne ugentlige træning holder de ældre i gang, og gør dem i stand til at klare sig selv i 
meget høj grad – ud over det, giver samværet en masse socialt, som slet ikke vil være der, 
hvis de ikke mødes til træningen. 

For min egen mor er det simpelthen så vigtigt at få ”pisken” over nakken hver uge. Det gør 
hende i stand til selv at kunne gå over at handle, og klare at tørre støv af m.m. 

Men hun ved også, at det er svært at tage sig sammen, når man er 89 – det går dog, når man 
er flere, der går til træning. Så kan man nemlig ikke være ”bekendt” at blive hjemme, som 
hun siger. 

Hvis ikke det tilbud om træning fortsætter, får I mange flere ældre, der skal have mere hjælp 
i hjemmet, for så sidder de for meget, og det bliver svært at klare de daglige gøremål. 

Jeg vil tilføje, at vi jo er lovet, at min mor aldrig skal komme til at mangle hjælp – selv om hun 
bor i eget hjem – men ét bad om ugen og støvsugning/gulvvask hver anden uge, kan vist ikke 
siges, at være meget, vel? 

Jeg ved, min mor giver den ”gas”, når hun er til træning. Det betyder så meget for hende, 
siger hun. Hun er helt ”flad”, når hun kommer hjem – men træningen giver alligevel lige det, 
der gør, at hun magter at gå at handle o.s.v. 

Jeg håber meget, at I kan se, det er helt skævt at stoppe noget, der sparer kommunen for 
rigtig mange penge !! 

Hvis ikke kommunen i forvejen er i økonomiske vanskeligheder, vil den i hvert fald komme 
det, hvis I gennemfører det her. Så glem det – for kommunens skyld – men allermest for de 
ældres skyld!!!! 

 

Mvh. 

Lise-Lotte Gregersen 

Granhaven 35 

5330 Munkebo 

Høringssvar fra: Mads Felsted 
Forslag til væsentlig besparelse, ved etablering af effektiv trafiksikring ved Munkebo havn. 
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Efter at have erfaret, at det vil være meget bekosteligt at anlægge to synkroniserede lyskryds ved 
Munkebovej/ troels Alle/ Fjordvej, finder jeg det væsentligt at komme med følgende alternativ. 

Kort beskrivelse af de tilbagevendende ulykkestyper, og forslag til afhjælpning af disse. Se vedhæftede 
oversigtsbillede. (som beboere på hjørnet af det berørte område, har vi igennem årene set de 
forekommende og meget ens ulykkestyper på tæt hold) 

De to steder hvor færdselsuheldene gentagende gange forekommer, er markeret med sort x på 
oversigtskortet. 

 

1: uheld ved Troels Alle/ Fjordvej: 

Bilister kørende fra bycenteret med høj fart ned ad Troels Alle, blinker for tidligt til højre, for at dreje ud på 
Munkebovej, mod Odense. Dette tolkes af holdende bilister på Fjordvej, som om de vil dreje til højre ad 
Fjordvej 

Løsningsforslag: Alternativ til etablering af synkroniseret lyskryds ved Troels Alle/ Fjordvej, kan være 
etablering af simpel fartdæmpning på Troels Alle, ud for vores ejendom Fjordvej 36, markeret på kortet 
med røde prikker. 

 

2: Uheld ved Troels Alle/ Munkebovej: 

Venstresvingende bilister kørende fra Troels Alle, mod Kerteminde ad Munkebovej, kører ud foran bilister 
kommende fra Kerteminde, ad Munkebovej.  

Løsningsforslag: Alternativ til etablering af synkroniseret lyskryds Troels Alle/ Munkebovej, kan være 
etablering af lille rundkørsel,omfattende Munkebovej/ Troels Alle/ udkørsel fra havnen. Dette markeret 
med rød cirkel på oversigtskortet. Denne form for rundkørsel er i tænkte størrelsesorden, med succes 
placeret på Hans Schacksvej/ Nordre Ringvej i Kerteminde. 

 

Sammenlagt vil dette alternativ til et dyrt dobbeltlyskryds, kunne forbedre trafiksikkerheden i de to tæt 
forbundne vejkryds. Dette set udfra, at omlægning af krydset Troels Alle/ Fjordvej helt undgås, ved 
etablering af simpel fartdæmpning på Troels Alle, samt markant besparelse ved ikke at skulle synkronisere 
de to planlagte lyskryds. 

 

Skulle der være spørgsmål til mit forslag, er i meget velkomne til at kontakte mig. 

Mvh 

Mads Felsted Jacobsen 

Fjordvej 36 

5330 Munkebo 

Bilag: 
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Høringssvar fra: Aktivhusets Brugerråd 

 

Indsamlede underskrifter findes på sagen. 

 

Høringssvar fra: Centrene for vedligeholdende træning 2017 
Hørringssvar 2017 til  

Nedlæggelse af vedligeholdende træning §86, stk. 2 

 

Har vi råd til at lade være med at vedligeholde??? 
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At spare den vedligeholdende træning væk i Kerteminde kommune kan på sigt få  
følger for mange borgere og kan i sidste ende koste kommunen flere penge end det 
nuværende tilbud.  

Vi vil forsøge at skitse op hvilke konsekvenser vi forestiller os der kan opstå ved at 
fjerne tilbuddet med vedligeholdende træning.  

 

Hovedpunkter i konsekvenserne for borgerne og økonomiske konsekvenser for 
kommunen. 

Se nærmere redegørelse i de følgende sider.    

Ved nedlæggelse af vedligeholdende træning, kan der opstå 
følgende: 

 
Fald i mestring af eget liv og funktionsniveau/funktionsevne 
Tab af venskaber og socialt samvær samt netværk. 
Øget ensomhed, isolation  
Manglende støtte til initiativ til kognitiv og fysisk aktivitet. 
Øget risiko fald tendens grundet manglende vedligeholdende træning. 
Manglende daglige (tidlige) observationer til gavn for forebyggende tiltag. 
Manglede tværfaglig vurdering af borgerne 
Borgerne får måske ikke tilstrækkelig ernæring, mad og drikke. 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 
Øget behov for plejehjemspladser. 
Øget behov for plejepersonale. 
Psykiske borgere får behov for tryghedsbesøg. 
Øget behov for flere ældrevenlige boliger. 
Øget behov for flere aflastningspladser. 
Øget behov for demens-daghjems-pladser. 
Øget behov for hjemmehjælp. 
Øget behov for sygepleje i hjemmet. 
Øget behov for hjælpemidler. 
Øget antal indlæggelser 
Øget antal gen-indlæggelser 
Øget behov for medicin. 
Øget behov for mad udbringning 
Øget antal lægebesøg 
Øget behov for rehabiliteringspladser 
Øget behov for dagcenter pladser til aflastning af ægtefælle i dagtimerne 
Øget behov for besøgsvenner 
Øget behov for trygheds besøg fra plejen 
Øget behov for hjælp til sorg bearbejdelse  
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Med henblik på at borgere i Danmark bliver ældre og ældre, og at antallet af ældre de 
næstkommende år vil stige, vil man skulle forvente ekstra udgifter på ældre området. 
Særligt er det derfor vigtigt at tænke forebyggende for denne gruppe, således at 
udgifterne til ovenstående ikke tager overhånd. 

 

Hvilke konsekvenser kunne det give de psykiske og psykosociale borgere. 

Med henblik på at borgere bliver ældre,  er der et stigende antal af borgere der får 
lettere til middel eller svær depression. Det kan der være mange årsager til, men 
ensomhed er ofte den primære årsag, samt følelsen af ikke at mestre egen hverdag. 

At der er uddannede ansatte med faglige briller, der i en tidlig fase kan observere og 
opspore f.eks. depression eller andre psykiske eller fysiske problematikker, gør en 
stor forskel på om et funktionsfald kan forebygges.  Det kan være med til at forhindre 
evt. genindlæggelse, genoptræning, behov for mere hjælp i hjemmet og et dyk i 
værdighed og mestring af eget liv for borgerne. 

Siden 2011 har regeringen prøvet at presse kommunerne i prioritering af 
forebyggelse, for at dette på længere sigt er besparende i den store helhed.   

Netop denne gruppe borgere kræver en særlig monofaglig og tværfaglig indsats. Ved 
vores arbejde og støtte gør vi det muligt at fastholde borger i træning/aktivitet samt 
socialt fællesskab. Hvis denne støtte bortfalder  vil disse borgere være i stor risiko for 
et funktionstab. 

I forhold til dette henviser vi til 

 National klinisk retningslinje for ernærings- og træningsindsatser til ældre med 
funktionsevnenedsættelser og underernæring eller risiko herfor 

der er til høring 17. august 2016 

(https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/nkr-for-ernaerings-og-
traeningsindsatser-til-aeldre-med-funktionsnedsaettelse-og-underernaering-eller-
risiko-herfor-i-hoering-) 

Da borgerne vil mangle den tætte kontakt til kommunen, vil de bruge vagtlæger, 
sygehus og psykiatri i meget højere grad end under de nuværende tilbud. Disse 
borgere kan opleve dårligere livskvalitet og deres pårørende bliver ekstra belastet.  

Ved at fjerne tilbud om vedligeholdende træning kan konsekvensen blive ekstra 
lidelse og belastning hos de udsatte. Samtidig vil det flytte behandlingen til andre 
områder der kan komme til at koste samfundet mere. Det er således ikke blot af 
respekt for medmennesket, Kerteminde kommune skal investerer i at beholde denne 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/nkr-for-ernaerings-og-
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særlige indsats for denne gruppe borgere. Det er også vigtigt at tænke besparende og 
langsigtet. 

 Det koster det: 

 En intensivplads koster 47.658 kr./døgn 

 En plads på OUH  koster 2.323 kr./døgn 

 Et besøg på psykiatrisk skadestue koster 1.655 kr.(mellemregional afregning). 

 Et døgn på psykiatrisk afd. koster 3.308 kr. (mellemregional afregning). 

(Obs: Tallene er ikke umiddelbart sammenlignelige, da nogle er bruttotal, andre er 
mellemregionale takster). (Sundhedsstyrelsen.dk årsrapport 2015) 

(https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/media/DB7DAB8BA8E84CE98BEB78A5AE
EE2EAB.ashx)  

Aktivitetscentrene rummer mange forskellige typer af borgere: 

Fysisk nedsat funktion - ældre svage – demensramte borgere – psykisk svage med 
behov for støtte – aflastnings borgere – og kroniske syge. m.fl. 

Vi har KOL borgere der specielt har brug for at vedligeholde deres træning for ikke at 
tabe funktionsevne. Flere KOL borgere har øget deres iltoptag ved at fortsætte på 
vedligeholdende træning efter genoptræning (konstateret ved sygehus kontrol. 

KOL borgerne giver tydeligt udtryk for vigtigheden i deres vedligeholdende træning 
ift. de daglige gøremål. 

Vi har også en del borgere med psykiske lidelser som vi har fokus på, for at de kan 
vedligeholde et stabilt funktionsniveau, fordi vi netop  kender borger og 
adfærdsmønster. 

For at forebygge genindlæggelser er det specielt vigtigt for disse borgere at de får 
hjælp til at genfinde/vedligeholde evnen til at kommunikere, til at planlægge, evnen 
til at kontakte andre mennesker og have en samtale og evnen til at håndtere 
konflikter. 

Det er blot nogle af de ting vi hjælper og støtter dem med. 

Personalet er der også for de pårørende, mennesker der er i krise efter tab af 
ægtefælle mm.  

(se bilag 1, side 7 for yderlige info omkring psykiske sygdomme) 

Eks. på omkostninger  ved et forløb, der var tilfældet  ift.  at borger fik nedsat 
funktionsniveau og ikke kunne komme til træning/aktivitet. Efter få uger blev hun 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/media/DB7DAB8BA8E84CE98BEB78A5AE
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indlagt på psykiatrisk afdeling  med svær depression hvor der skulle ETC behandlinger 
til.  

Først efter 75 dage kunne hun genoptage træningen/aktiviteten på Aktiv-huset. 

Indlæggelse = ca.11.000 

Døgn pris ca. 3.308,- kr. pr. døgn 

Samlet pris for denne indlæggelse (75 døgn) = ca. 259.100 kr. 

Derudover kommer 10-12 ETC behandlinger. 

Efterfølgende har vi haft tæt samarbejde med det mobile team fra psykiatrisk 
afdeling, så personalet hjælper hermed borger med at forebygge en ny indlæggelse. 
En depression mere vil være fatalt for denne borger, da den næste vil blive værre og 
invaliderende. Den daglige kontakt med kendt personale og kendte rammer er alt 
afgørende for at det kan lade sig gøre at forebygge på det psykiske funktionsniveau.  

Merudgifter til kørsel: 

Aktivitetscentrenes  placering i borgernes nærmiljø er med til at fremme 
tilgængeligheden og selvstændigheden i selv at gå/cykle til træning. Der er borgere 
der bevarer funktionsniveauet samt følelsen af mestring af egen hverdag, ved  selv at 
kan gå til og fra aktivitet (som er en /træning/aktivitet med stor værdi for mange). 

Samtidig vil de borgere der lige nu går til vedligeholdende træning på Aktivhuset og 
på Sundhedens Center, der SELV går frem og tilbage, have behov for kørsel for at 
komme til Langeskov og det vil igen koste penge. 

På side 4 og 5 har vi indsat et skema hvor vi har skitseret eventuelle fysiske 
konsekvenser for borgerne hvis den vedligeholdende træning nedlægges. 

Konsekvenser for borgerne Samfundsøkonomiske konsekvenser 
 
Større faldrisiko, grundet nedsat 
funktionsniveau. 

Reduceret muskelmasse er relateret 
til to til fire gange større risiko for 
nedsat balance og fald.  

 

I alt medfører ca. 40-60 pct. af alle fald 
skader, herunder især hoftebrud 
(Sundhedsstyrelsen, 2006).  

 

Der er generelt stærk evidens for, at fysisk 
aktivitet er effektivt i forhold til at 
forebygge fald blandt ældre (Frost et al, 
2010; Gillespie et al, 2012) 

 

Forebyggelse af fald er relevant, da fald 
blandt ældre er forbundet med store 
samfundsøkonomiske omkostninger. 
Undersøgelse viser, at de direkte 
omkostninger for sundhedsvæsenet, i 
forbindelse med fald hos ældre er 1,5 
milliarder om året. Af disse omkostninger 
er ca. 60 procent placeret hos 



[17] 
 

sygehusvæsenet, mens ca. 40 procent er 
placeret hos kommunen. En reducering af 
antallet af fald hos ældre vil derfor have 
stor samfundsøkonomisk betydning, 
hvilket gør det relevant med 
vedligeholdende/forebyggende træning. 
(From 2010). 

Fysisk og daglig inaktivitet og 
udfordringer ved dagligdagsaktiviteter: 

Manglende tilbud om vedligeholdende 
træning og aktivitet vil kunne lede til social 
isolation og inaktivitet.  

Den ældres mulighed for at kunne klare 
sig selv i dagligdagen.  

Den ældres funktionsniveau vil lynhurtig 
falde ved inaktivitet. Muskelstyrken vil 
allerede i løbet af et par døgn falde med 3-
4 % pr. Dag. Og helt op til 20 % på en uge. 
(stol på idræt) Dette vil få konsekvenser 
for 

 

Flere ældre vil skulle have behov for evt. 
en Plejehjemsplads. Dette koster 
samfundet pr. År(kr.) 431.000-690.000  
 
Flere ældre vil skulle have behov for mere 
hjemmehjælp. 1 times hjemmehjælp om 
året vil koster samfundet ca. 19.292 kr. 
Merudgift ift Hjælpemidler samt 
boligændring.  
 
Derfor er det en økonomisk gevinst ved at 
tilbyde den ældre vedligeholdende 
træning, da fysisk aktivitet har en positiv 
effekt på forebyggelse af tab af 
funktionsevne, ligesom fysisk aktivitet 
medfører betydelige funktionsfor- 
bedringer, der har en positiv betydning for 
ældres opretholdelse af en normal 
dagligdag. 
 
 

Der er evidens for, at fysisk aktivitet virker 
forebyggende mod udvikling af 
hjertesygdom, diabetes 2, metabolisk 
syndrom og tyktarmskræft. Ligeledes 
virker fysisk aktivitet forebyggende i 
forhold til en række øvrige tilstande som 
fx osteoporose, depression, demens m.m.  

 

 

Som der kan læses her kan det give store ekstra omkostninger på sigt for Kerteminde 
kommune at nedlægge den vedligeholdende træning. Det vil vær et tab for 
kommunens seniorer både socialt, kognitivt, fysisk og psykisk samt den gode energi 
det giver at være blandt ligesindede. Også den tryghed og ro det giver borgerne at 
møde et smilende empatisk personale med kendskab til deres livshistorie, 
bekymringer og glæder i livet.  

På vegne af Centrene for vedligeholdende træning 

Lone Dinesen 
Marianne Brandt 
Marianne Jepsen 
Chalotte Lund 
Kjersti Andersen 
Charlotte Roed 
Nina Jakobsen 
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Gitte Friis 
 
Bilag 1: 

”De fleste psykiske sygdomme kan helbredes, men mange psykiske sygdomme varer 
lang tid.  

•En depression kan ofte helbredes på 1– 4 måneder, hvis man behandles for den  

•Én mani kan ofte helbredes på 1-2 måneder, hvis man får behandling  

•En krise varer kort eller lang tid alt efter hvor sårbar, man er og alt efter hvor 
belastende det man har været udsat for og som har udløst krisen, er. Alvorlige 
spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser som f. eks. borderline kan være 
vanskelige at behandle og kan kræve lang tids psykoterapi.  

•Har man fået konstateret skizofreni, har man statistisk set 1/3 chance for at blive 
helbredt og 1/3 chance eller risiko for at man får få tilbagefald. Og der er 1/3 risiko 
for at sygdommen bliver kronisk, dvs. at man får tilbagefald og behov for at blive 
indlagt på psykiatrisk afdeling i perioder resten af livet  

•Alkohol- eller stofmisbrug tager lang tid at helbrede, hvis man har et alvorligt 
misbrug og misbrugsproblemer kan kun kureres, hvis man selv er tilstrækkeligt 
motiveret for at ændre sine vaner. Demens kan ikke helbredes. Men der er tilstande, 
der kan forveksles med demens og som kan helbredes. Og der er udviklet en ny 
medicin, der ikke helbreder, men som forsinker begyndende demens af bl.a. typen 
alzheimer med 1-2 år.  

•Angst kan næsten altid helbredes – eller forbedres væsentligt - ved hjælp af 
psykoterapi eller medicin eller begge dele. Chancerne for at blive helbredt afhænger 
af, hvor alvorligt sygdomsforløbet er og hvor godt medicinen virker 

Selve indlæggelsen =  ca. 11 000 kr. pr. borger  

Da en depressions behandlingstid er ml. 1-3 mdr. 

Mani behandlingstid 1-2 måneder 

Angst varierende  behandlingstid” 

(www.netpsykiater.dk/HTMsgdf/behandling.htm) 

Høringssvar fra: Medarbejderrepræsentanterne for plejecentrene. 
Høring af budget 2017 fremsendt af medarbejderrepræsentanterne for 
plejecentrene. 
 
Vi har svært ved at sætte ord på vores frustrationer over de spare forslag der ligger 
for plejeområdet. 

http://www.netpsykiater.dk/HTMsgdf/behandling.htm)
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Vi er bevidste om at kommunen samlet set skal spare men de forslag der er 
fremsendt vil virkelig ramme og få nogle vidtgående konsekvenser for både borgere 
og personale på kommunens plejecentre. 
Vi går ikke i dybden med alle spareforslag, vi synes oprigtigt at de er uspiselige og 
har store konsekvenser for borgernes hverdagsliv og livskvalitet. 
 
Det bliver meget svært at leve op til værdighedspolitikken og intentionerne i den. 
 
Rengøring hver tredje uge. 
Vi forebygger når vi kommer til rengøring i dag, hvis frekvensen bliver længere kan 
det få konsekvenser ved en øget udgift til indlæggelser. Personalets observationer og 
tilbagemeldinger på borgerens almentilstand kan forebygge uhensigtsmæssige 
indlæggelser. 
Rengøringen bliver hårdere og kan tage længere tid, hvis frekvensen nedsættes. 
Livskvaliteten hos borgeren bliver nedsat. 
 
Hverdagsaktiviteter på plejecentre. 
 
Beboerne på plejecentrene i kommunen er de allersvageste borgere. Det bliver ren 
opbevaring hvis minutterne til hverdagsaktiviteter fjernes. Det at vi nu engang imellem 
har tiden til impulsive aktiviteter og at vi har muligheden for at gøre noget 
ekstraordinært er til stor glæde for både beboere og personalet på plejecentrene. 
Eksempler på aktiviteter vi samarbejde med frivillige får stablet på benene. 
Det kan være en tur med vores bus. 
Cykelture 
Bankospil 
Vi laver mad 
Bager 
Gymnastik,  
Jul, påske  
Sommerferie 
 
Ledelsesstruktur 
 
Vores daglige ledere har i dag rigtig mange personaler at lede, 40-50 er ikke 
usædvanligt og hvis man reducerer yderligere kan vi frygte at der ikke bliver den 
fornødne tid til at følge op på eks. Sygefravær etc. 
 
Fokus på trivsel og sygefravær 
 
Vi har i flere år arbejdet meget målbevidst med sygefravær og lavet en trivselsstrategi 
og vi har over år haft et faldende sygefravær. Men det er stagnereret og ligger 
omkring de 6 til 7 %. Det er nok utopi at tro at vi kan få det yderligere ned. Og slet 
ikke hvis der sker yderligere reduktioner af vores budgetter. 
 
Lukning af plejecenter  
 
Det forslag har vi svært ved at forholde os til. Vi har endnu ikke set den analyse der 
skulle laves omkring behovet for plejeboliger i fremtiden. Så vi håber at vi bliver 
inddraget og hørt når analysen er færdig og inden den kommer til politisk behandling. 
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Høringssvar fra: Personalet på Varebørsen 

 

Høringssvar fra: Bente Andersen, Aage Mohr Andersen, Dorte 
Borup Laugesen, Sanne Olsen. 
Høringssvar vedrørende Budget 2017 - 2020. 
 
Som pårørende til beboere på Svanehøj Plejecenter, vil vi gerne kommentere 
budgettet indenfor de områder som kommer til at berøre beboerne.  Først vil der 
være en beskrivelse af de nuværende forhold. 
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På side 2 vil de foreslåede reduktioner blive kommenteret i forhold til de nuværende 
forhold på Svanehøj Plejecenter, set fra vores synsvinkel. 

Beskrivelse af de nuværende forhold. 

Som det er nu, leves der ikke op til alle dele af anbefalinger fra ældrekommissionen 
(Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem) samt Kerteminde kommunens 
værdighedspolitik. Eksempelvis anbefales det, at der laves mad på plejecentrene for 
at fremme appetitten hos beboerne,  medinddrage beboerne i hverdagens gøremål 
f.eks. madlavning. Frisk luft hver dag får beboerne , når vinduerne er åbne.  

Til hverdag er de sidste beboer oppe og klar kl. 10.30, hvorfor aktiviteter ikke kan 
starte før, og  aktiviteterne skal være færdige før kl. 12.00 p.g.a. maden. Allerede nu 
er en del af timerne til aktiviteter med beboerne inddraget til plejen. Det er 
hovedsageligt de frivillige, som står for aktiviteterne. 8 frivillige kommer på skift  1 
gang ugentlig, hvor 4 beboer bliver tilbudt en gåtur i kørestol. Med 22 beboer, vil der 
gå 5,5 uge imellem hver tur for den enkelte beboer, hvis alle benytter sig af tilbuddet. 
Personalet har ikke tid til at gå ture eller foretage andre aktiviteter med beboerne på 
daglig eller ugentlig basis. Ældresagen kommer 1 gang om måneden, hvor der er 
fællessang med beboerne. Desuden er der gudstjeneste ca. 1 gang om måneden. 
Ture som personalet arrangerer kan kun gennemføres med hjælp fra frivillige. 

Når der er aktiviteter på Svanehøj, er mange af beboerne afhængige af, at blive 
hjulpet hen til aktiviteten. Enten fordi de sidder i kørestol eller fordi de ikke kan 
huske hvor og hvornår en aktivitet finder sted. En del beboer kan selv gå omkring og 
vil derfor ikke nødvendigvis kunne huske, hvorfor de skal være det pågældende sted. 
De kan f.eks. godt glæde sig til gudstjenesten, men inden præsten kommer, er de 
gået igen, fordi de har glemt hvorfor de sidder der. Derfor kræver det, at en fra 
personalet er der. Glæden ved at skulle noget og glæden ved oplevelser er lige så stor 
for demente som os andre ikke demente, forskellen er, at demente glemmer det.  

Som pårørende er der mange ting at hjælpe beboeren med. Det gælder styring af 
økonomi, kontakt til offentlige instanser, tage med til læge, tandlæge m.m. især 
nødvendigt, hvis det er svært for beboeren at kommunikere eller forstå/huske, 
hvorfor man er det pågældende sted. Der er indkøb af tøj og andre fornødenheder 
(eks. tandpasta, chokolade). På stuen skal blomster vandes og vasketøj hentes fra 
vaskeriet. Nogle pårørende har desuden et arbejde at passe, nogle bor langt væk. Det 
kan derfor være svært at deltage i frivilligt arbejde, hvis man samtidig gerne vil passe 
sit arbejde og ikke bede fri for ofte, eller bor langt væk. Nogle af beboerne har ingen 
pårørende. 

 

Hvis besparelserne/reduktioner i Budget 2017 - 2020 gennemføres vil det betyde 
følgende: 



[22] 
 

Helt eller delvis nedlæggelse af de aktiviteter, som personalet har andel i. 

En skrap prioritering af kan - opgaver. Der kan blive tale om nedlæggelse af 
festlighederne omkring højtider som julefrokost, juleaften. Fejring af fødselsdage. 
Oprulning af damers hår - hos nogle beboer en vigtig del som måske har været en del 
af dem gennem deres voksne liv. 

Beboerne får gjort rent hver 14. dage, men med supplerende rengøring af 
badeværelse fra personalet idet beboerne ikke selv kan gøre rent. En reduktion i 
personaletimer vil kunne medføre mindre rengøring. Det vil øge smitterisikoen. Da 
beboerne ofte har et lavt immunforsvar, kan en lavere rengøringsstandard medføre 
mere sygdom. Smittefaren er stor, da beboerne mødes i fællesarealerne og 
personalet er i de enkelte beboers hjem.  

Øget sygdom blandt beboerne, kan og vil medføre øget sygdom blandt personalet. 
Med en reduktion i normeringen samt i vikarbudgettet, kan medarbejderne føle sig 
forpligtiget til at komme på arbejde inden de er helt raske, hvorfor smitten 
fortsætter. Især ved reduktion kan det blive nødvendigt.  Svanehøj har åbent alle 
årets dage, døgnet rundt, og kan ikke som andre steder indføre lukkedage for at 
afvikle ferie og evt. overarbejde.  

Da andelen af ældre vil stige de kommende år, vil andelen af ældre som har behov for 
plejebolig også stige pga. stigende alder. I dag kommer en borger på plejehjem enten 
med et kompleks og kronisk sygdomsforløb og/ eller med en senhjerneskade f.eks. 
demens. Disse beboer kræver meget hjælp og guidning i dagligdagen, hvor f.eks. det 
at spise kan kræve hjælp og guidning.  

Det kan derfor undre, at det overvejes at lukke et lille plejehjem. Det skaber allerede 
nu utryghed for de beboer som forstår og kan følge med i, hvad der sker. "Hvad skal 
der blive af mig?" er et af mange spørgsmål. Uvisheden må være en belastning for 
personalet, hvilket vil kunne medføre, at personalet begynder at søge andet arbejde. 
Det vil være en yderligere belastning at skulle inddrage nye kolleger. Det er derfor 
vigtigt med en hurtig afklaring og information om, hvad der skal ske for både beboer 
og personale. 

Hvis de anbefalede reduktioner/besparelser gennemføres, vil det være umuligt for 
Kerteminde kommune at leve op til bl.a.  Ældrekommissionens anbefalinger og 
Kerteminde kommunes værdighedspolitik. Beboernes krav om et værdigt liv med 
livskvalitet, aktiviteter i hverdagen og inddragelse af beboerne vil blive reduceret til 
en opbevaringsplads, hvor beboerne kommer op i løbet af dagen, får noget mad, og 
en sjælden gang deltagelse i en aktivitet.  

Vil kerteminde kommune kendes på disse forhold for de ældste og svageste 
borgere i kommunen? 



[23] 
 

 Inddragelse af frivillige og pårørende sker allerede i et stort omfang. Forventes der 
meget mere af de frivillige, er der risiko for, at de overbelastet og derved trækker sig.  

Bente Andersen   Aage Mohr Andersen 
Granvej 135.    Andekæret 142 
5540 Ullerslev   5300 Kerteminde 
 

Dorte Borup Laugesen   Sanne Olsen 
Askevej 11    Snerlevej 15 
7160 Tørring    5300 Kerteminde 
 

Høringssvar fra: Bestyrelsen i Mælkevejen
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Høringssvar fra Nymarkens MED-udvalg 
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Høringssvar fra: Fælles MED for Sundhed og Rehabilitering 

 

Høring af blokke i Prioriterings- og råderumskatalog  vedr. budget 2017 

Høringssvar fra Fælles MED udvalget i Sundhed og Rehabilitering. 
Udarbejdet på baggrund af drøftelse i Fælles MED-udvalget d. 18.08.2016 

Fælles MED-udvalget fra Sundhed og Rehabilitering ønsker at gøre 
opmærksom på, at de fremlagte blokke vil have meget store konsekvenser for 
borgerne i Kerteminde Kommune.  

Den rehabiliterende strategi, som siden 2007 har været udgangspunktet for 
arbejdet i organisationen vil blive påvirket og serviceniveauet på bl.a. 
plejecentrene og i hjemmeplejen bliver væsentlig forringet. Der vil ikke 
længere være den samme tid til at støtte borgerne til at blive/være selvhjulpne, 
hvilket vil påvirke borgerenes funktionsniveau og livskvalitet i negativ retning. 
Kompleksiteten i borgernes sygdomsbillede har været stigende gennem flere 
år og der er flere borgere med flere samtidige alvorlige sygdomme og bl.a. 
demens, senhjerneskade eller psykiatrisk sygdom. Besparelserne vil gøre det 
endnu vanskeligere at bevare kvaliteten i arbejdet med og omkring disse 
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borgere. Med færre medarbejderressourcer vil flere borgere bliver utrygge og 
få en  udadreagerende adfærd. Dermed kommer medarbejderenes 
arbejdsmiljø under pres med risiko for øget sygefravær pga. stigende 
belastninger både fysisk og psykisk. Dette vil påvirke opgaverne i forhold til 
ledelse og administration, hvor der ligeledes ligger besparelsesforslag.  

De fremlagte spareforslag gør det samtidig meget svært at leve op til 
værdighedspolitikken og intentionerne i den. 

Forslagene har ligeledes store konsekvenser for den samlede 
sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Kerteminde Kommune. 
Indsatsen er i dag med til at forebygge, udskyde og reducere borgernes behov 
for varig kompenserende hjælp. Reduktion i indsatsen kan med stor 
sandsynlighed resultere i tidligere visitation til f.eks. hjemmepleje og sygepleje 
og flere indlæggelser/genindlæggelser  blandt borgere med kronisk sygdom. 
Det vil endvidere blive svært at leve op til nationale og regionale handleplaner.  

Besparelser på den vedligeholdende træning vil bevirke at borgerenes fysiske 
og psykiske funktionsniveau falder, hvilket medfører flere 
indlæggelser/genindlæggelser og øget behov for kommunale serviceydelser.  

På vegne af Fælles MED for Sundhed og Rehabilitering 

Britt Pedersen 

Næstformand i Fælles MED 

 

Høringssvar fra: Hjemme- og sygeplejen, Rehabilitering og Pleje 
Hjemme- og sygeplejen, Rehabilitering og Pleje, Kerteminde Kommune 11. august 2016 

Høringssvar til sparekatalog 2017 

Ved: Mette Bastholm, leder Kerteminde Nord dag/aften, Pia Hansen, leder 
Kerteminde Syd dag/aften, Jette Thestrup, leder Munkebo/ demensdagcentre, Dorte 
Wowk Larsen, leder Langeskov/ aften område Syd, Irmgard Birkegaard, leder af 
Sygeplejen 

Ledelsesforudsætninger: 

 Tilgang af borgere, både i opgave mængde og art. Den demografiske udvikling 
betyder flere ældre, hermed også flere med kroniske lidelser, skrøbelighed og 
alderssvækkelse og akut sygdom og behandlings- pleje- og sygeplejebehov – 
af både helbredende, forebyggende eller lindrende karakter. 
Ændringen i opgavefordeling mellem sygehuse og kommuner betyder at den 
største del af patientforløbet er i eget hjem med komplekse behov for pleje, 
behandling og sygepleje.  
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 Vi har alle et stort ledelsesspænd, større end mange andre fagområder, på 
gennemsnitligt 40 medarbejdere pr leder. 

 Vi har et stort spænd af borgerbetjening pr leder, i gennemsnit 200 borgere, 
dertil alle de pårørende. 

 Vi har – ud over borgere og pårørende - et stort samarbejds- og 
koordineringsspænd på mere end 15 interessenter (visitationen, 
hjælpemiddel, hjemmepleje/sygepleje, terapeuter, socialrådgivere, diætist, 
borgerservice, praktiserende læger, sygehuse, andre kommuner (varetage 
borgere med ophold i kommunen), de forskellige bosteder, konsulenter, 
psykiatriske teams etc. 

Forslag: 

Hjemme og sygeplejen er ”ind til benet”. Vi kan IKKE spare os ud af krisen, det er 
nødvendigt at investere i kvalitetsudvikling og effektivisering.  

Der mangler viden om, hvad der virker og ikke virker både fagligt og organisatorisk. 
En viden, der er nødvendig for at afvikle det uhensigtsmæssige og udvikle der, der 
virker.  

Der mangler sammenhæng i indsatsen omkring borgerne. Der er rigtig mange 
aktører involveret, under forskellige ledelser og med hver sine prioriteringer og 
arbejdsgange, omkring den enkelte borger. Vi skal arbejde ”på tværs”, hvor 
borger/patient er i fokus og personalet arbejder sammen om det fælles  
borgerforløb, på trods af forskellige fag og organisatoriske tilhørsforhold. 
 

 Vi skal udvikle kvalitet og effektivitet, forstået som, at borgerne får størst 
mulig effekt af de tilgængelige ressourcer 

 Vi skal kunne måle og monitorere og ad den vej opnå nødvendig 
ledelsesinformation, både fagligt og organisatorisk, som afsæt for og styring 
af kvalitet og effektivitet. 

 Vi skal udvikle effektive forløb og arbejdsgange så de afsatte ressourcer 
anvendes optimalt 
 

 der bør indføres en højere grad af integrering mellem de forskellig aktører 
(hjemmepleje, visitation, sygepleje, forebyggende, hverdagsrehab. 
terapeuter, træning m.m.) på ældreområdet – fælles borgerforløb inkl. 
dokumentation og relationel koordinering er nøglen 

  der skal udvikles og afprøves måder for samskabelse med borger og 
pårørende. (kan klippekort være hos frivillige hænder?) 

 
Ledelse i hjemme- og sygeplejen 
Der udøves administrativ, faglig, drifts-, forandrings og strategisk ledelse samt 
økonomi styring. Alle nævnte ledelsesopgaver er proportionale med antal 
medarbejdere og antal borgere med pårørende, som f.eks MUS samtaler, 
fraværssamtaler, samtaler med borger og pårørende. 
 
Siden strukturreformen har der været store ændringer i opgavefordeling mellem 
sygehus og kommune sammen med den demografiske udvikling. Dette har medført 
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stort pres på hjemme- og sygeplejen og krævet ændringer i organisation, struktur (vi 
skal handle hurtigere, døgnet rundt) og oprustning på de faglige forhold (vi skal være 
dygtigere). 
 
Hverdagen er præget af drift opgaver, personale, planlægning, administration, 
økonomistyring, organisering, borgersager, faglig støtte og udvikling, faglig ledelse og 
sparring. Presset er stort og de øgede krav til udvikling og strategisk planlægning er 
svære at honorere. 
 
Flere opgaver lander på vores bord, når andre kommer under pres. det kan fx dreje 
sig om varetagelse af svage borgeres økonomi, bankkontakter, ubetalte regninger – 
hvad så? økonomisk snak med pårørende, organisering af evt. flytning, 
budgetlægning (hvis ingen pårørende) etc.  Hjemmepleje personalet har ingen 
forudsætninger og ingen adkomst til disse forhold. 
 
IT opgaver lander ligeledes på vores bord – fælles medicin kort, Skype telefoni, 
elektronisk nøglesystem – for lige at nævne de seneste. Som ledere har vi ikke 
ordentlige forudsætninger på disse tekniske områder. Der spildes megen ledelses- og 
medarbejder tid på at ”fifle” med IT problematikker. Vi mener, at effektiviteten ville 
øges, hvis der var IT specialist/tekniker tilknyttet vores område. 
 
Kompleksiteten i opgaver for hjemme- og sygeplejen er øget, skal rumme lige fra 
rehabiliterende forløb for borgere, der søger rengøringshjælp (pædagogisk, 
trænende indsats), hen over den store gruppe af skrøbelige ældre (den ældre 
medicinske patient) til at kunne lave ”sygehus” i eget hjem for svært syge og døende 
borgere. 
 
Koordinering mellem alle aktører i hjemmepleje-, rehabiliterings, trænings-, 
visitations, dagcenter for demente, hjælpemiddel og sygeplejeregi er en stor opgave i 
det fælles ledelsesregi. Et område, vi mener, rummer muligheder for 
ressourcebesparelser og effektivisering, hvis sammenhæng, fælles dokumentation og 
relationel koordinering forbedres betragteligt og der udvikles en robust struktur for 
denne koordinering. 
 
Ligeledes vil visiteret tilbud til ét demensdagcenter, give mulighed for at skabe et 
mere effektivt aktivitetstilbud med højere faglig kvalitet. 
  
 
Koordinator funktionen i hjemme- og sygeplejen 
Jf det ovenfor beskrevne er kompleksiteten i borger- og patientforløbene høj og den 
daglige koordinering i de enkelte forløb og på tværs af forløbene, en stor og krævene 
opgave. Funktionen kræver specialist kompetencer. Opgave mængden og arten 
skifter fra dag til dag og nogle gange fra time til time. Når ældre med sygdomme, 
svækkelse og demenslidelse er ”længst muligt i eget hjem”, så er det sårbart og 
akutte problemer opstår, så som fald, smerter, infektioner, forvirringstilstande.  
At sende rette medarbejder ud til de forskellige opgaver, er en daglig udfordring. 
Kontinuiteten for borgeren skal være høj og samtidig skal der tages højde for de 
ovenfor nævnte ændringer i tilstand, der kræver andre kompetencer i hjemmet. 



[34] 
 

 

Høringssvar fra: Institutionsbestyrelsen ved Marslev Skole- og 
Børnehus 

23. august 2016. 

Høringssvar vedr. spareplaner for skoleområdet i Kerteminde 
Kommune. 

Marslev skolebestyrelse har med stor bekymring læst oplægget om mulige besparelser 
inden for skoleområdet. Vi har ligeledes haft en god dialog om fordele og ulemper, samt 
hvad vi som forældre og bestyrelsesmedlemmer ønsker os, og det er der kommet 
følgende ud af. 

 

1. Vi ønsker tilflytning af ressourcestærke familier til Kerteminde kommune 
a. Vi ser gerne, at man er mere proaktiv for at få solgt grundene ved Marslev 

skole – hvor er skiltene, så folk kan se der er byggegrunde til salg?  
b. Hvad med prisen – familierne ville hurtig bidrage til kommunens økonomi, 

derfor kan de vel sælges billigt. Grunden skal være det billige alternativ til 
Odense Kommune, hvor det er billigere at bo, når først huset er købt. Og 
hvor der måske kun skal finansieres én bil i husstanden. 

c. Som kommune skal vi være attraktiv. 
2. Vi ønsker i sætter en prop i der, hvor pengene fosser ud 

a. Vi kan se økonomisk veldrevne skoler i Kerteminde kommune, som ikke er 
årsagen til den dårlige økonomi i kommunen. I stedet ønsker vi, at der 
tænkes langsigtet og sættes en prop i dér, hvor pengene fosser ud af 
kommunekassen. At direktionen tør nytænke måden at anvende og investere 
kommunens midler på, så det netop bliver muligt at realisere de nytænkende 
ideer, der rent faktisk kan gøre en forskel i det lange løb. I stedet for også at 
udvande de velfungerende områder, som skole- og dagtilbudsområdet. 

3. Vi ønsker at dagtilbud og skoletilbud bliver slået sammen igen 
a. Det er nu 2 stillinger i stedet for 1 – det koster yderligere penge. Og passer 

ikke til Landsbyordningen, som 50 % af kommunens skoledistrikterne nu er 
en del af. 

b. Man mister en masse synergi – det kommer også til at koste masser af 
penge. 

4. Vi ønsker Marslev skole og det nye børnehus 
a. Vi vil gerne fortsætte med landsbyordningen, da vi har fået opbygget et 

stærkt samarbejde og en øget fleksibilitet. Skolen, forældrene og børnene 
oplever den røde tråd, og de styrker den har hver eneste dag med et 
sammenhængende læringsmiljø til gavn for alle. Herunder også øget 
mulighed for at udnytte de pædagogisk ressourcer mest optimalt, f.eks. 
mhp. bemanding i yderperioderne. 

b. Bygning af et nyt børnehus inkl. vuggestue i tilknytning til skolen. 
Vuggestuen ses som yderligere et tilbud, der passer til moderne familiers 
behov og ønsker om høj kvalitet i børnepasningen og åbningstider der 
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modsvarer deres arbejdstider. Hermed også øget mulighed for at tiltrække 
nye beboere og skatteindtægter i Marslev, øget kontinuitet og rød tråd i 
barnets liv med øget mulighed for tidlig indsats og yderligere penge sparet. 

c. Der er et forslag om, at dagtilbudslederen overtager dagplejen, så det bliver 
mere lokalt, det vil dermed spare en person i forvaltningen – det mener vi er 
en god ide og igen penge sparet. Gæstedagpleje kan derved også udgå, da 
vuggestuen kan fungere som gæstedagpleje. 

5. Vi vil ikke kører baglæns 
a. Det er vigtigt med skoler i nærområderne, da moderne forældre ikke ønsker, 

og ikke har tid til at køre baglæns på vej på job. Med det mener vi, at 
kommunens infrastruktur skal på plads, så det giver mening med transport 
internt i kommunen – men også så det ikke bliver lettere for forældre med 
arbejdspladser i nabokommunerne at lade deres børn benytte skole- og 
dagtilbud her. God infrastruktur giver også øget mulighed for at tiltrække 
børn fra nabokommunerne.  

b. Sommeren bød bl.a. på en undersøgelse, der viser at vi danskere cykler 
mindre og mindre. En del af forklaringen på børns nedsatte brug af cykel er, 
at når den lokale skole nedlægges, bliver der ganske enkelt for langt for 
barnet at cykle til den nye skole. Andre undersøgelser viser med stor 
tydelighed, at motion inden skoledagen giver øget læring og øget fysisk 
trivsel. Igen er der på lang sigt mange kroner at spare (også selv om disse 
kroner måske kommer fra andre kasser). 

6. Vil Kerteminde kommune fremstå som en attraktiv kommune på 
skoleområdet? Det ønsker vi jo som forældre og bestyrelsesmedlemmer, men 
hvad kræver det? 

a. At selvom vi fik en ny skolereform for 2 år siden, som nok var 
underfinansieret fra starten, må man prioritere som kommune at kunne 
opfylde den. Det koster jo selvfølgelig nogle penge. Og der er heldigvis 
lavet store investeringer, både af penge og tid i Kerteminde Kommune – og 
de første frugter er høstet. Men fuld høst kræver at det gode arbejde 
fortsættes! 

b. Vi er nødsaget til at sikre trivsel for vores medarbejdere på skolerne. Vi har 
højt kvalificerede medarbejdere, der kæmper for at få gjort hver skoledag 
fyldt med udvikling, læring og trivsel for børnene – på trods af drastiske 
ændringer i lærernes vilkår som følge af skolereformen. Trivslen for 
lærerne er derfor et centralt omdrejningspunkt for børnenes læring – dels er 
det alt alt for dyrt med langtidssygemeldte medarbejdere, dels kan 
kontinuiteten i børnenes hverdag ikke sikres ved stort forbrug af vikarer, da 
børnene har brug for at møde deres faste lærere. Med andre ord: Skolerne 
kan ikke presses yderligere uden risiko for alvorlige følgevirkninger. 

c. Det kræver, at man som kommunen har de tilbud tilflytterne ønsker, 
eksempelvis både store og små skoler – da børn trives forskelligt, hvilket 
også gælder os voksne. Derfor er det godt med frit skolevalg – for er alle 
børn placeret på den skole, der bedst passer til det enkelte barn, spares der 
store penge på lang sigt. 

d. At vi kan tilbyde både vuggestuer og dagplejer, da folk har forskellige 
behov og ønsker for deres børn.  

e. At der er skoler i nærområdet. 
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Hvad skal der til for at Kerteminde kommune kommer til at fremstå som en attraktiv 
kommune på skoleområdet for dermed at kunne tiltrække og fastholde ressource stærke 
børnefamilier? 

Det er nødvendigt at prioritere folkeskolen og vedblive med at udvikle skolerne, så de fortsat 
er attraktive for elever, forældre, lærere og ledere. De fremsendte spareforslag fra kommunen 
lægger på ingen måde op til dette. En kraftig forringelse af kvaliteten på vores skoler vil holde 
potentielle nye borgere væk, samt tilskynde til at de ressourcestærke familier i Kertemine 
kommune vil overveje, om deres børn fremadrettet skal benytte sig af skoletilbud uden for 
kommunens regi – og det vil derfor føre til forstærket pres på Kerteminde Kommunes 
økonomi.  

Kommunens mål er - Fyns bedste skolevæsen mht. inklusion, folkeskolereform, 
kompetenceudvikling af ansatte, IT strategi m.m. – det kræver investeringer, langsigtede 
planer og mål, foruden at motivere og skabe den ånd, så ildsjælene føler de kan gøre en 
forskel. Men er det med de præsenterede spareforslag på vej til afvikling???? 

Vi håber, at Kerteminde kommune vil sætte sig ned og lave en langsigtet plan som sikrer 
kvaliteten i vores skolevæsen i Kerteminde kommune, og som kan leve op til de fine mål I 
selv har sat, da vi mener, at manglende økonomisk opbakning til skolerne vil få fatale 
konsekvenser.  

Som skolebestyrelse har vi ikke valgt forslag 1, 2 eller 3 – da vi ikke ser nogen af dem som 
den endelige løsning, og at de generelt vil forringe skolevæsenet i Kerteminde kommunen 
mærkant. 

 
Med venlige hilsner, 
Charlotte Carrington 
Formand for skole- og institutionsbestyrelsen i Marslev 
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Høringssvar fra: De hverdagsrehabiliterende terapeuter 
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Høringssvar fra: Bestyrelsen i Børnehaven Fjordvang 
Det er absolut ikke sjovt, at blive ved med at gentage, at de store besparelser på 
dagtilbudsområdet er kortsigtede og ukloge. 

Titlen ”Prioriterings og råderumskatalog”, finder vi ikke særlig hensigtsmæssig. Det er og 
bliver et sparekatalog. Det er også et katalog, der rummer en række nærmest uspiselige 
forslag. 

Det er også med stor forundring, at vi kan se, at dagtilbudsområdet en større procentvis 
besparelse end andre områder.  

Vi anerkender samtidigt, at det kommunale budget er udfordret og, at det ikke er en 
misundelsesværdig opgave, at få et budget i balance. 
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Vi har i det efterfølgende valgt, at give kommentarer til hvert enkelt af de spareforslag der 
ligger.  

Reduktion i Åbningstid 

Allerede nu er det svært for nogle forældre, at få hverdagen til at hænge sammen. Reduceres 
åbningstiden yderligere vil det betyde, at mange familier skal finde andre former for pasning i 
ydertider. Det vil samtidigt ikke være det, der får familier til at vælge Kerteminde Kommune 
som bosætningssted. Åbningstider er sammen med den pædagogiske kvalitet de afgørende 
elementer for forældregruppen. 

Reduktion i normering 

Det er gang på gang påvist, at normeringen er af væsentlig betydning for kvaliteten i 
daginstitutioner. Kvalitetsdagtilbud er det, der bedst kan bryde den negative sociale arv og 
ruste barnet til livet. Her spiller uddannelse en meget væsentlig rolle. Læringslysten og 
forudsætningen for, at kunne gennemføre en uddannelse grundlægges i børnehavelivet.  

Ferielukket i dagtilbud 

Besparelsen på 40.000 kr. står langt fra mål med det ekstra organiseringsarbejde der vil være 
for ledelse og medarbejdere, at tilrettelægge en sådan fællespasningsordning. Det vil også 
medføre yderligere ulemper for forældregruppen. 

Demografisk pulje 

En fuldstændig forkert måde, at finde besparelser på. Det vil ramme meget skævt. De 
institutioner som har tomme pladser i årsnormeringen vil være de institutioner som kommer 
til at bære besparelsen 

De institutioner der er fyldt op fra årets start vil have den fulde tildeling. 

Det vil være med til fuldstændig at skævvride normeringen og dermed kvaliteten i nogle 
institutioner.. 

Nedlæggelse af Marslev Børnehus 

Institutioner kan naturligvis blive så små, at de ikke længere er bæredygtige. Vi kan dog ikke 
med den viden vi har, forestille os, at anbefale en lukning af en anden institution i et andet 
område af kommunen. Det må være op til en politisk vurdering. 

Ny lønpulje 

Vi kender ikke konsekvensen af dette forslag men umiddelbart ser det acceptabelt ud. 

Analyse af tildelingsmodel 

Det er ikke nærmere beskrevet hvad det er der skal analyseres. Vi kan heller ikke læse hvor 
det er man mener, at der kan findes over 500.000 kr. Det virker lidt som fugle på taget. Men 
hvis det handler om at lave en gennemskuelig og retfærdig tildelingsmodel er det fornuftigt. 
Det er bare ikke i orden at tage en besparelse, før det kan ske på et oplyst grundlag. 
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Uddannelsesmidler 

Der er meget små muligheder for efteruddannelse for pædagoger og medhjælpere. Da der 
heller ikke findes centrale midler vil det være meget skidt for den nødvendige 
kompetenceudvikling. 

Vi mener at det vil være særdeles uklogt at iværksætte besparelser på mere end 4 millioner 
kr. på et dagtilbudsområde som har sparet hvert eneste år og i 2016 iværksættes der allerede 
besparelser for 2,8 mio. kr. Derfor bør besparelserne på dette område reduceres. 

Vi har derfor afslutningsvist valgt at foreslå 2 steder at finde en del af de besparelser der 
lægges op til.  

Forslag 1 

Vi har sammen med Balders Hus foreslået det følgende forslag. Det er også beskrevet i vores 
fælles høringssvar til ”Store forandringer” 

Der er i ”Store forandringer” afsat 1,3 mio. til at trække lederne ud af normeringen. Det er et 
sympatisk tiltag, som vil give en mere et mere reelt billede af den faktiske normering. 

I den pressede økonomiske situation vil vi dog foreslå at man undlader at trække lederne 
fuldt ud af normeringen 

Brug f. eks. 400.000 kr. på en delvis harmonisering, så alle ledere er ude af normeringen i 
mindst ½ stilling. Så vil der en yderligere stor besparelse i ”Store forandringer” på 900.000. 

Forslag 2 

Vi foreslår at analysere forvaltningens mulighed for, at reducere i f. eks. brug af eksterne og 
interne konsulenter. Det vil muligvis betyde flere opgaver til institutionslederne, men vi 
anslår, at der kan reduceres med 400 – 500.000 kr. 

23.08.2016 Bestyrelsen i Børnehaven Fjordvang 

Anders Vølund, Tom Kirchoff, Lotte Bindesbøl, Helle Quist Jordhøj, Paw Stockholm, Ulla Skau, 
Tina Lassen; Teis Bro 

Høringssvar fra: Sygeplejerskerne i Kerteminde Kommune 
Høringssvar fra sygeplejerskerne i Kerteminde Kommune. 

 

Kort oversigt: 

- Flere ældre i kommunen, hvor ca. 10 procent har behov for sygepleje 
- Flere svage og syge borgere 
- Kravene til sygeplejerskerne stiger; både den direkte sygepleje samt dokumentation 

af denne, planlægning samt koordinering og oplæring af tværfaglige kollegaer. 
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- Der stilles stadig større krav om forebyggelse af sygdom og indlæggelser samt 
rehabilitering efter sygdom. 

- Sygeplejen skal opfylde lovkrav (Sundhedsloven, Sundhedsstyrelsens vejledninger, 
Kommunens kvalitetsstandarder. 

Konkrete forslag til besparelser: 

- Koordinering og bedre integration mellem parterne (sygepleje, hjemmepleje, 
visitation, træning, forløbskoordinatorer, forebyggende sygeplejersker, diætist, 
hverdagsrehabiliteringen, IT staben, Rehabiliteringscentret) 

- Forebyggelse af indlæggelser, implementering heraf og kvalitetssikring af indsatsen. 
- Flere borgere i sygeplejeklinikker, og mere velfungerende sygeplejeklinikker. 

Herunder bedre rammer for borgerne/patienterne samt mulighed for at overholde 
regler for arbejdsmiljø for sygeplejerskerne. 

- Bedre muligheder for akut sygepleje til dårlige og ustabile borgere 
- Bedre og mere klar rygepolitik 

  

Bedre koordinering: 

At der i hvert tilfælde er en sygeplejefaglig vurdering i forhold til den visiterede hjælp hos 
den mest syge, svækkede og komplekse borger og at sygeplejersken har mulighed for at gøre 
borgeren i stand til at mestre sin situation. Kerteminde Kommune får flere ældre, svage og 
syge borgere. Sygehusene accelerer deres patientforløb og sender patienter hjem tidligere 
end ellers. Dermed stiger kravene til sygeplejerskerne i kommunen. Ikke alene på tid og 
hænder, men også på kompetencer og viden. Der lægges stor vægt på at forebygge, undgå 
indlæggelser og rehabilitere – også her spiller sygeplejerskerne en vigtig rolle. Det kan være 
svært, at belyse hvad rollen kan være, og hvor vigtig vores tilstedeværelse er. Derfor ønsker 
vi at komme med et, af mange, eksempler fra vores daglige virke. 

En ældre dame med KOL i svær grad, som bor i eget hjem. Pga. besparelser er der skåret i 
hendes hjemmehjælp, hvilket betyder færre og kortere besøg. Borger er utryg ved at være 
hjemme, får panikangst, hvilket påvirker hendes – i forvejen dårlige – vejrtrækning. Fredag 
formiddag ringer en visitator til sygeplejen vedr. situationen i hjemmet. Visitator har ikke selv 
mulighed for at aflægge besøg i hjemmet og afklare, hvad der er af behov. Visitator beder 
aften sygeplejersken om at aflægge besøg. Der bruges næsten en time i hjemmet, for at finde 
en løsning, der er holdbar hen over weekenden, for at undgå indlæggelse af borgeren.  

Som vores situation er nu, kan sygeplejen ikke kompensere for ressourcer hos visitationen. 
Sygeplejen kan ikke kompensere for at borger bliver utryg. Men hvem skal ellers gøre det? 

Rehabilterings Centret  kan især i vagterne (aften og nat) være under pres med meget syge 
og komplekse borgere og ingen sygeplejersker. Udekørende hjemmesygeplejerske kaldes 
ofte i disse vagter og det kan være svært både fagligt og tidsmæssigt at varetage disse 
borgers behov for kompleks sygepleje på forsvarlig vis. 

Plejehjemmene er præget af flere dårlige og terminale borgere med behov for sygeplejefaglig 
indsats både aften, nat og weekend. 
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Forslag: Mere koordinering mellem visitation, sygepleje og hjemmepleje. En sygeplejefaglig 
vurdering i sammenhæng med visitation hos ældre med kroniske lidelser og den ældre 
medicinske patient, vil nedsætte antallet af situationer som beskrevet i eksemplet, fordi en 
sygeplejerske og den faste hjemmehjælp har viden og kendskab til borgeren, der gør os i 
stand til at forudse sådanne situationer. 

I de mange komplekse borgerforløb, vi har i kommunen, fx med terminale borgere, der 
ønsker at dø i eget hjem, ligger en stor koordineringsopgave. Hjemmehjælperne har ofte 
brug for hjælp, vejledning og sparring. Der bruges mange ressourcer på assistance og 
oplæring for at sikre sikkerhed og faglig kvalitet omkring borgerne. Også i den forbindelse 
mærker sygeplejen et øget pres, som forsøges belyst med nedenstående eksempel. 

En døende borger, som er meget svag og afkræftet. Han ønsker at være i eget hjem længst 
muligt. Han er småtspisende, og kan ikke på forhånd sige, hvad han ønsker at spise. Derfor er 
den kommunale madordning ikke en mulighed for ham. Han har kun 1 pårørende, som sørger 
for at handle ind og lave forskellige retter til ham i det omfang det er hende muligt. 
Sygeplejen har flere gange været nødt til at være denne borger behjælpelig med at smøre en 
mad, når vi er kommet til medicinadministration, fordi borgeren ikke selv har haft kræfter til 
det. Ved dialog med hjemmehjælpen, bliver vi afvist, da de ikke må smøre mad som en del af 
besparelserne. Så denne opgave falder tilbage på os, da vi ikke føler, at vi kan lade borgeren 
gå uden ernæring, når han en sjælden gang, skulle føle sult/lyst til mad. 

  

Triagering og implementering: 

Triagering er et redskab til at undgå indlæggelser, og til at der koordineres bedre mellem 
faggrupperne. I den forbindelse er det vigtigt, at holde sig for øje, at den sygeplejefaglige 
udredning og handleplanerne er hele forudsætningen for, at vores tværfaglige 
samarbejdspartnere som fx SSA, SSH og terapeuter, kan følge op omkring de tiltag, der er 
nødvendige for at de syge og skrøbelige borgere, kan blive i eget hjem. 

Derfor har sygeplejen brug for støtte, struktur og kompetencer til denne udvikling. Der er 
desuden brug for løbende kvalitetssikring, for at komme i mål på bedst mulige måde, til gavn 
for den syge og svage borger i vores kommune. 

Der stilles store krav til faglighed og patientsikkerhed. Der er et stigende behov fra borgerne i 
kommunen, der stilles større og større krav til effektivitet og dokumentation. Der er krav om 
fælles medicinkort (FMK), sundhedsaftaler, sygeplejefaglig udredning – denne skal være 
opdateret og følge med ved en indlæggelse, handleplaner og den daglige dokumentation. 
Antal besøg og varighed skal registreres hver dag osv.  

Sygeplejen har brug for stabsfolk til at være behjælpelig med dette. Det kan umuligt 
implementeres ved sygeplejerskerne i praksis. Der er desuden løbende behov for audit, 
målinger og lignende, for at have kontrol med at sundhedslov og faglige standarder 
opretholdes, og at procedurer er sikre for borgerne. 

  

Sygeplejeklinikker: 
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Vi har sygeplejeklinikker i Munkebo, Langeskov og Kerteminde. Hvis vi fremadrettet 
hovedsageligt skal varetage sygepleje af borgerne i klinikken – det kan fx være sårpleje, 
borgere med vandladningsproblemer, medicindosering og indsprøjtninger – kræver det en 
opgradering af sygeplejeklinikkerne. Vi mangler hjælpemidler, og har især en stor udfordring 
med et stigende antal af svært overvægtige borgere. Desuden er sygeplejeklinikken i 
Munkebo ikke fungerende, hvilket betyder at man fortsat besøger borgere i hjemmet i 
Munkebo, men ikke i den øvrige kommune. 

Borgerene har desuden krav på en bedre orientering om, at sygeplejeklinikken er det, vi i 
kommunen kan tilbyde, da vi møder modstand for at komme i sygeplejeklinikkerne.  

  

Akut sygepleje: 

Det må her fremhæves, at sygeplejen bruger meget ekstratid på opgaver, som ikke 
nødvendigvis kan forudses og planlægges.  Der kan være tale om demensramte med uro og 
forvirring, psykiatrisake borgere med angst og vrangforestillinger samt at sidde ved en 
døende, alt sammen for at forebygge indlæggelser. Der bruges tid på at tale med borgere, 
pårørende, egen læge og hjemmehjælp flere gange om dagen. Alt sammen for at koordinere 
behandling, skabe ro og tryghed, for at borgeren kan blive i eget hjem.  

Vi har mange akutte besøg, hvor vi tilkaldes enten af borger, pårørende eller 
hjemmehjælpen. Disse besøg kan ikke planlægges, og det kan være svært på forhånd at 
sætte tid af på en plan til sådanne opgaver. 

En artikel fra Dansk sygeplejeråd belyser, at akutteams i kommunerne forebygger 
indlæggelser. Kerteminde Kommune kan dog ikke bære et egentligt akutteam, pga. 
kommunens størrelse. Men denne opgave, mener vi godt, kan løses med tilhørende relevant 
videre uddannelse og kompetence udvikling. 

Borgere og pårørende står i svære situationer. Med svær sygdom følger angst og utryghed. 
Sygeplejersken hjælper til at håndtere en svær situation og skabe tryghed ved at give 
sygeplejefaglig indsats med nærvær og omsorg hele vejen rundt omkring borger og 
pårørende. 

  

 Rygepolitik: 

Vi oplever at der blandt os alle bruges megen tid  på rygning i arbejdstiden. Der går en del tid 
fra borgerne ved det, og det har potentielt også negative konsekvenser for den enkelte 
medarbejder.  Kerteminde kommune har ikke en konkret rygepolitik. 

  

Konsekvenser af besparelser: 

Et andet stort område, hvor sygeplejen mærker en direkte konsekvens af besparelserne, er 
på psykiatrien. Mange af de opgaver som tidligere er varetaget af støtte/kontaktpersoner 
med den rette uddannelse, falder nu tilbage på sygeplejen. Vi føler os ikke ordentlig klædt på 



[45] 
 

til disse opgaver; hverken fagligt eller ressourcemæssigt.  Det kan betyde væsentligt flere 
langvarige indlæggelser, mere medicinering og i værste fald selvskade/selvmord. Der er 
evidens for at borgere med psykiatriske diagnoser er i større risiko for at gøre skade på sig 
selv, og især hvis de føler sig svigtet, eller mister en ressourceperson i deres hverdag. 
(Kommunepakken 2006, Georg Schelderup: ”en behandlings- og oppfølgningskjede for 
suicidale pasienter”) 

Indtil nu har det kostet kommunen 5000 kr. hver gang en borger bliver indlagt på sygehuset 
plus et grundbeløb på 1000 kr. pr. indbygger. Nu falder grundbeløbet væk, men prisen for 
indlæggelser bliver til gengæld næsten tre gange så høj, nemlig knap 14.000 kr. 
(http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:532c7642a11f9d0
ee03e1e30) 

Rapporten ”kvalitet i sundhed” af Danske regioner fra 2011, viser at 9 ud af 10 danskere 
hvert år har kontakt med sundhedsvæsnet. 2,4 millioner danskere behandles hvert år på de 
offentlige sygehuse. 46.000 indlægges årligt på psykiatriske sygehuse. Udgifterne til de 
danske sygehuse er støt stigende, og koster årligt knap 100 milliarder kroner. Det må derfor 
være ekstremt vigtigt, at have fagligt kompetente sygeplejersker i kommunerne til at 
varetage pleje og behandling af borgerne, for at undgå så mange indlæggelser som muligt. 

 

På vegne af sygeplejerskerne i Kerteminde Kommune 

Christina Skavenborg  

TR-suppleant for sygeplejerskerne 

Høringssvar fra: De trænende fysioterapeuter i Kerteminde 
Kommune 
Høringssvar fra genoptræningsområdet, Kerteminde 
kommune. 
 
SSU.SFR.04 Omstrukturering af forløbskoordination 
 
Genoptræningsområdet arbejder tæt sammen med forløbskoordinatorerne og de er 
vigtige sparringspartnere i mange borgerforløb. Forløbskoordinatorerne har en 
specialistfunktion og sidder med stor viden indenfor de kroniske sygdomme: KOL, 
nedsat hjertefunktion, neurologiske lidelser, kræft, ryglidelser og diabetes.  
Tværfagligheden i teamet gør at de har kompetencer og viden inden for hver deres 
speciale og kan formidle deres viden til andre medarbejdere som er en del af 
borgerforløbene.  
De samler op på borgerforløb og koordinerer indsatser der hjælper borgeren tilbage til 
arbejdsmarkedet eller til et værdigt og selvstændigt liv. Dette koordinerende arbejde 
betyder meget for kommunikationen på tværs mellem afdelingerne i kommunen, så 
borgerne oplever sammenhæng og ikke bliver tabt imellem to ”siloer”.  
De når ofte ind til de borgere som vi i genoptræningsteamet ikke kan give et tilbud, 
fordi de er så komplekse og ressourcesvage. Det vil sige, at forløbskoordinationen er 

http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:532c7642a11f9d0
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med til at sikre et tilbud til alle borgere, uanset hvor hårdt de er ramt af deres sygdom. 
Derved er forløbskoordinationen med til at skabe mere lighed i sundhed. 
 
Udviklingen i sundhedsvæsnet de sidste år har været, at sygehusene udskriver 
borgerne tidligere og har overladt mange opgaver til kommunerne. Dette stiller krav til 
kommunerne om at kunne levere tilbud på et højt fagligt niveau bl.a. indenfor de 
kroniske sygdomme. Forløbskoordineringen tager sig af komplekse sygdomsforløb og 
ressourcesvage borgere som ikke lige passer ind i allerede eksisterende tilbud. 
Mange borgere når ikke at blive informeret om deres sygdom på sygehusene, fordi de 
er der så kort tid. Dette stiller krav til kommunerne om at kunne informere borgerne 
omkring de specifikke sygdomme og tilbyde patientuddannelser for at kunne give 
borgerne den hjælp, de har brug for. 
I løbet af de sidste par år, har forløbskoordinatorerne udviklet tilbuddene på deres 
område, så man bedst muligt hjælper borgerne videre i livet og dette til stor gavn for 
kommunen. 
At leve med en kronisk sygdom er mere end træning! 
 
 
SSU.SFR.01 Reduktion af indsats på hverdagsrehabilitering 
 
Genoptræningsområdet arbejder tæt sammen med de hverdagsrehabiliterende 
terapeuter, hvor samarbejdet består i at koordinere indsatsen for borgerne i eget hjem 
omkring hjemmepleje og træning mm. Dette koordinerede arbejde er med til at sikre, 
at genoptræning bliver sat i gang på det rigtige tidspunkt, hvor det giver mening for 
borgeren og at vi bruger vores ressourcer i hver afdeling bedst muligt. Vi oplever på 
genoptræningsområdet at borgerne bliver støttet af hverdagsrehabiliteringen, således at 
de kan få overskud til at gennemføre et genoptræningsforløb. Dette er i høj grad 
medvirkende til at vi kan leve op til vores kerneopgave om at styrke borgernes 
egenomsorg. 
Hvis der bliver skåret ned på dette område, vil det lægge flere opgaver over på 
genoptræningsområdet, som vil få sværere ved at opretholde den samme  kvalitet. 
 
 
SSU/MTU.SFR.03 Vedligeholdende træning 
 
 
For den ældre gruppe af borgere er genoptræning vigtig, men lige så vigtigt er det, at 
vedligeholde det opnåede funktionsniveau over tid. Mange af kommunens ældre 
borgere har ikke ressourcer til selv at holde sig i gang fysisk, psykisk og socialt, ej 
heller familie og venner til at bakke op. Den vedligeholdende træning er med til at 
sikre, at de ældre borgere forbliver aktive og selvstændige i eget liv.  
 
Personalet i den vedligeholdende træning er fagligt dygtige og har stor indsigt i 
borgernes funktionsniveau. Personalet kender borgernes baggrund og kender til 
lokalområdet, hvilket har stor betydning for borgerne.  
Den vedligeholdende træning skaber vigtige fællesskaber blandt vores ældre borgere 
og tilbyder et holdepunkt i livet for borgere med psykiske udfordringer som 
depression, angst og ikke mindst ensomhed. Der er en del borgere, der ikke kan gøre 
brug af tilbud i foreningslivet. 
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Det er vigtigt at bevare den vedligeholdende træning i både Langeskov, Munkebo og 
Kerteminde,  for at kunne blive ved med at give de svageste mulighed for at få et højt 
kvalificeret og tilgængeligt tilbud. Ofte kommer borgerne selv gående med deres 
rollator eller kørende på el-scooter, og dette ville ikke kunne lade sig gøre, hvis man 
samler området til én by i kommunen.  
 
En besparelse i så stor grad, som er på tale, vil påvirke hele genoptræningsområdet og 
vi forventer at det vil medføre hyppigere henvisninger til genoptræning, da deres 
funktionsniveau falder hurtigere efter endt genoptræningsforløb end hvis der tilbydes 
et vedligeholdende forløb. Ligeledes forventer vi at de ældre vil få brug for mere hjælp 
fra andre instanser som fx hjemmeplejen.  

Høringssvar fra: Folkeoplysningsudvalget 
Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget i Kerteminde Kommune vedr. Budget 2017. 

Set i lyset af Kerteminde Kommunes økonomiske situation ser Folkeoplysningsudvalget med 
forståelse om end også med beklagelse på de foreslåede besparelser på området.  

Området har igennem de sidste år været ramt af besparelser, således at der ikke resterer 
midler på udvalgets område ud over det absolutte minimum til lovbundne tilskud og lokalt 
nedsatte tilskud/puljer. I 2016 blev området pålagt en reduktion på 110.000 kr. på 
lokaletilskud. 

Der resterer ikke midler, som ikke forbruges på området længere - disse er allerede 
fjernet.  Der er derfor behov for at tage stilling til, hvad det er kommunen vil med området.  

Yderligere besparelser på 140.000 kr. og 50.000 kr. på træner- og lederuddannelse vil have 
store konsekvenser for foreninger og aftenskoler. 

Lokaletilskud og tilskud til aftenskoler er allerede på et lov minimum. Der er derfor ikke 
mulighed for yderligere besparelser her. 

Besparelserne vil derfor alene kunne effektueres  på medlemstilskud/driftstilskud til 
foreningernes børne- og ungdomsmedlemmer, hvor der er mulighed for at nedjustere 
tilskudsbeløbet pr. medlem. Et mindre tilskud til foreningerne vil betyde højere 
kontingentpriser for kommunens børn og unge.  Fra kommunesammenlægningen i 2007 og 
til nu er budgettet til folkeoplysning reduceret fra ca. 8.000.000 kr. til ca. 3.000.000 kr.  

Folkeoplysningsudvalget må påpege uhensigtsmæssigheden af at ramme kommunens børn 
og unge. En afledt konsekvens af besparelsesforslaget kan være, at foreningerne mister 
medlemmer og vi får flere foreningsløse børn og unge - uden fritidsinteresser, med deraf 
afledte udgifter i andre af kommunens afdelinger.  

En reduktion svarende til over halvdelen af puljen til træner- og lederuddannelse, vil betyde 
at langt færre foreninger vil få tilskud. Det vil betyde at mange af foreningerne vil få sværere 
ved at uddanne nye trænere og instruktører. Det er i forvejen svært for foreningerne at 
rekruttere nye trænere og ledere. Dette  vil blive endnu sværere, hvis der ikke kan tilbydes 
attraktive kurser uden egenbetaling.  
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Det kan med sikkerhed siges, at en reduktion af tilskud til foreninger og aftenskoler ikke 
fremmer det frivillige arbejde i kommunen. Kommunen har i disse økonomisk  ”svære” tider 
et stort behov for at borgerne yder en aktiv og frivillig indsats med samskabelse for øje.  

På vegne af Folkeoplysningsudvalget i Kerteminde kommune  

 

Erling Knudsen 
Formand for Folkeoplysningsudvalget 

Høringssvar fra: LMU for Sundhed og Myndighed 
 

Høringssvar på fremlagt Prioriterings- og råderumskatalog 

Budget 2017 – 2020 

Sundhed og Myndighed består af en bred faglig sammensat medarbejdergruppe. Gruppen 
har dagligt berøring med flere af kommunens, primært ældre og sårbare borgere, samt 
tværfagligt med øvrige organisationer i Kerteminde Kommune. Medarbejderne arbejder 
målrettet og tværfagligt med rettidige indsatser, som tilrettelægges individuelt ud fra den 
enkelte borgers ønsker og mål. 

Medarbejdere i Sundhed og Myndighed, udfører arbejde, der bevirker økonomiske 
besparelser for Kerteminde Kommune samt understøtter den enkelte borgers muligheder for 
at agere selvstændigt længst muligt i eget liv og hjem. 

Medarbejdere i Sundhed og Myndighed er organiseret i teams: 

Sundhed og Myndighed 
Leder Diana Krogstrup 

 

Forebyggelse og 
Sundhedsfremme 
Teamleder Vivian 
Ainsworth-Zink 

Rehabiliteringscenter 
Teamleder Lene 
Henriksen 

Madservice 
Teamleder Pia E. 
Hansen 

Træningsområdet 
Teamleder Solveig 
Christiansen 

Myndighed  
Referer direkte til 
Diana Krogstrup 

 

Team Forebyggelse og Sundhedsfremme 

SSU.SFR.01 Reduktion af indsats på hverdagsrehabilitering. 

Ifølge Lov om Social Service §83a (januar 2015), er Kerteminde Kommune forpligtet til at 
sikre et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til borgere der søger om en 
plejeydelse under §83  "Rehabiliteringsforløbet skal tilrettelægges og udføres 
helhedsorienteret og tværfagligt. Kommunalbestyrelsen  skal fastsætte individuelle mål for 
rehabiliteringsforløbet i samarbejde med den enkelte modtager af forløbet"  §83a stk. 2. 

Kerteminde Kommune har siden 2007 arbejdet med paradigmeskiftet for at inddrage 
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plejen i den rehabiliterende tilgang. Der ligger fortsat et arbejde i at optimere og 
fastholde den rehabiliterende tilgang, som kendetegner kommune 3.0. Ønsker man 
at effektuere besparelser gennem rehabilitering som beskrevet i Prioriterings- og 
råderumskataloget "SSU.PL.09 Systematisk revisitation og rehabilitering", er det 
derfor også afgørende, at der ikke samtidig reduceres i antallet af 
hverdagsrehabiliterende terapeuter. 

Kerteminde Kommune opnår økonomisk gevinst som resultat af 
hverdagsrehabilitering ift. reducering i plejeydelser.  

 
2015 2016 

Afsluttede 
hverdagsrehabiliteringsforløb 

pr år 600 forløb 528 forløb 
Gennemsnitlig reduktion i 
plejeydelser pr forløb pr år 52 timer 48 timer 

Samlet reduktion i plejeydelser 
pr år 31.200 timer pr år 25.344 timer pr år 

Samlet besparelser pr år 11.575.200 kr  9.402.624 kr 
komplet optælling af forløb og antal reducerede timer i plejeydelser for april / maj i 2015 / 2016. Tallene er ganget op på årsplan 
for at skabe sammenligningsgrundlag for de fremsatte tal i Prioriterings- og råderumskataloget på 
hverdagsrehabiliteringsområdet. Ifl. takster for Sundhed og Pleje 2016 er takst for hjemmepleje 371 kr. pr. time 

I april/maj måned blev der ud over de angivne tal også foretaget revisitering med deltagelse 
af hverdagsrehabilitering. Samlet blev der foretaget 234 revisiteringer med gennemsnitlig 
reduktion på 42 timer pr år/pr. borger. Dette giver en besparelse på 9828 timers plejeydelse 
pr. år = 3.646.188 kr. pr. år (gennemsnitstal). 

Der er dokumenteret effekt af hverdagsrehabilitering i Kerteminde Kommune svarende til 
reduktion i plejeydelser. En reduktion i hverdagsrehabilitering, vil påvirke negativt og vil 
resultere i stigning af behov for hjemmepleje, hvilket vil betyde øgede omkostninger. I 
Prioriterings- og råderumskataloget står "Reduktion i hverdagsrehabiliteringen vil medføre en 
øget ventetid for borgere, som vil modtage en indsats fra de hverdagsrehabiliterende 
terapeuter". Det må forventes, at konsekvensen ikke kun vil være øget ventetid, men også 
betyde at borgere ikke rettidigt starter rehabilitering. Dette vil resultere i stigende behov for 
plejeydelser, øgede omkostninger til pleje, nedsat mestringsevne for den enkelte borger, 
øget behov for genoptræning og vedligeholdende træning samt risiko for øget antal 
indlæggelsesdag /behov for aflastning eller døgnrehabilitering. 

SSU.SFR.04 Omstrukturering af forløbskoordination 

Strømmen af nye opgaver til de regionale forløbsprogrammer er på trods af tidligere 
indirekte besparelser ikke aftaget. Der er ikke kun tale om opgaver, som kommer fra 
sygehusene og ud til kommunerne, men også opgaver som er tilkommet ud fra 
Sundhedsaftalen 2015 - 2018 mellem Regionen og Kerteminde Kommune + 21 andre 
kommuner, - et politisk ønske, om fokus på ulighed i sundhed og forebyggelse. Dette 
betyder, at området allerede har tillagt flere arbejdsopgaver uden tilført tilsvarende 
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ressourcer. 

En besparelse på området vil betegnes som en servicereduktion, der især vil gå ud over de 
allermest sårbare borgere og bidrage til endnu større ulighed i sundhed i Kerteminde 
Kommune. Besparelsen må ses som en "her og nu" besparelse, der med stor sandsynlighed, 
allerede inden for det første år, vil bidrage til øgede udgifter i form af flere genindlæggelser. 
Et område der ifølge "Indblik i Sundhedsvæsnets resultater" viser, at Kerteminde Kommune i 
øjeblikket har "grønne tal" på forebyggelige medicinske indlæggelser, akutte medicinske 
indlæggelser samt akutte indlæggelser for borgere med KOL og Diabetes.  

 (Indblik i sundhedsvæsenets resultater 2016, KL, Danske Regioner Finansministeriet og Sundheds- og Ældre 
ministeret, Sundheds- og   Ældreministeriet, maj 2016. http://www.sum.dk) 

Der bør her være opmærksomhed på, at kommunerne med virkning fra 2017 får øget 
medfinansiering for aldersgruppen 65-79 år og en endnu højere grad af medfinansiering på 
borgere over 80 år. Der må påregnes, at en besparelse på forløbskoordination også vil øge 
tyngden på plejeopgaver, trænings- og socialområdet. 

Forløbskoordination i Kerteminde Kommune sikrer, at borgere mødes med en professional 
tværfaglig, anerkendende og rehabiliterende tilgang. Forløbskoordination er en central 
funktion, som gør forløb med Kerteminde Kommunes særlig sårbare borgere muligt. Borgere, 
der er uden forløbskoordination, ville udeblive fra kommunale tilbud og aftaler i øvrigt i 
sundhedsvæsnet. Forløbskoordination forebygger unødige indlæggelser, unødige kontakter 
til praktiserende læger, men også sikring af hensigtsmæssige kontrolbesøg hos egen læge 
m.m. Ikke mindst lettes belastningen af borgere med behov for hjemmepleje og uafklarede 
forløb i socialsektoren i forhold til forsørgelse. 

Forløbskoordinationen sikrer, at den enkelte borger ikke oplever parallelforløb samt, at 
indsatserne sker med lave omkostninger og med kortere gennemløbstid, set i et 
samfundsøkonomisk perspektiv. 

Forløbskoordinatorerne løfter i dag en særlig opgave, i forhold til borgere med kroniske 
livsstils sygdomme som tilkendes ressourceforløb. Tilbuddet bidrager med kvalitet og 
afklaring af forløb. Dette er ikke en mulighed for Kerteminde Kommune, uden 
forløbskoordination. 

Forløbskoordinatorerne varetager samtidigt arbejdsområder, der ligger udenfor 
forløbskoordinatorfunktionen. En besparelse på området vil have konsekvens på øvrige 
arbejdsområder. 

Reduktion i forløbskoordination må forventes at få store konsekvenser for Kerteminde 
Kommunes særligt sårbare borgere, kroniske syge borgere samt økonomisk konsekvens for 
Kerteminde Kommune i form af øget indlæggelsesdage da forebyggelse af specifikke 
diagnoser bortfalder. Endvidere må der forventes en øget udgift til hjemmepleje, ved 
reduktion i forløbskoordination. Kommunens særligt sårbare borgere, som har behov for 
støtte i eget hjem til opretholdelse af egen omsorg og varetagelse af aktiviteter, vil miste den 
støtte de nuværende oplever at modtage fra forløbskoordinatorerne. De vil forventeligt få 
øget behov for hjemmepleje/hjemmesygepl./øgede indlæggelsesdage/aflastning eller 
rehabiliteringsophold, med store økonomiske konsekvenser for Kerteminde Kommune. 

http://www.sum.dk)
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Træningsområdet 

SSU.SFR.02 og SSU/MTU.SFR.03 Reduktion i antal borgere, der modtager vedligeholdende 
træning 

Ifølge servicelovens § 86, stk. 2. står skrevet;    

"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på 
grund af nedsat fysisk eller  psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor". 
  

"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, jf. afsnit 3.1. 
Tilbuddene gives efter en konkret  individuel vurdering og skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne, jf. § 88, stk. 3". 

"Tilbud om vedligeholdelsestræning gives til personer, som har brug for en individuel træningsindsats med henblik på 
at kunne vedligeholde  fysiske eller psykiske færdigheder". 

Med fremlagte besparelsesforslag SSU/MTU.SFR.03 reducerer Kerteminde Kommune 
serviceniveauet, fra nuværende 277 borgere til ca. 30 borgere, der ugentlig vil modtage 
vedligeholdende træning. Jævnfør servicelovens §86, stk. 2 må det forventes, at Kerteminde 
Kommune fremadrettet ikke vil kunne overholde serviceloven ift. tilbydelse af konkret 
individuel vurdering, samt individuel træningsindsats med henblik på, at kunne vedligeholde 
fysisk eller psykiske færdigheder. Dette grundet markant reduktion i antal 
vedligeholdelsestræningspladser samt medarbejdere.  

Tilbuddet om vedligeholdelsestræning skal ses i sammenhæng med tilbud om genoptræning. 
Ofte er der i forlængelse af et afsluttet genoptræningsforløb, behov for 
vedligeholdelsestræning med henblik på, at fastholde den erhvervede funktionsevne. 
Kommunen afgør, om den enkelte borger har behov for vedligeholdelsestræning efter 
serviceloven- og i hvilken form. 

Med de fremlagte besparelser, omhandlende lukning af 2 ud af 3 vedligeholdelsestilbud i 
Kerteminde Kommune, samt markant reduktion i antal borgere, der tilbydes 
vedligeholdelsestræning, må det forventes, at have konsekvens for Kerteminde Kommunes 
ældre borgere i form af: 

 Flere ensomme, der ikke har et tilbud om social aktivitet/kan medfører isolation i 
eget hjem 

 Flere og længere indlæggelsesdage/genindlæggelse 

 Flere genoptræningsforløb med øget behov for terapeuter til at varetage 
genoptræning 

 Øget sygdomsforløb som følge af inaktivitet og ensomhed 

 Øget antal borgere der vil betegnes som tunge borgere, med øget behov for 
hjemmepleje/ hjemmesygepleje 

 Øget behov for plejebolig/døgnrehabiliteringspladser/aflastningspladser 

  Reduktion i borgerens egen formåen og mestringsevne 

 Øget behov for hjælpemidler/boligændringer som konsekvens af, at den enkelte 
borgers funktionsniveau vil falde ved inaktivitet 
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 Øget behov for medicin (smertestillende/depressionsmedicin /m.m.) 

 Øget behov for madudbringning/manglende interesse for ernæring 

  Øget kontakt til praktiserende læge 

 Øget behov for demens-daghjem 

 Øget behov for støtte til bl.a. psykisk sårbare ældre.  

 Tab af venskaber/netværk/livsgnist 

 Påvirkning af fysisk og psykisk formåen / balanceevne/faldrisiko/kognitiv formål 

 Tab af "selv-hjulpen-hed" 

Marianne Machon udtaler d. 7.7.16 til Fyens Stiftstidende "Regningen kommer senere, når 
udgifterne, som følge af besparelsen, viser sig som øgede udgifter til ældreplejen", udtalelsen 
skal ses i sammenhæng med fysisk aktivitet og forebyggelse. Der er evidens for, at fysisk 
aktivitet er effektiv i forhold til at forebygge fald blandt ældre (Frost et al, 2010; Gillespire et 
al 2012). Forebyggelse af fald er relevant, da fald blandt ældre er forbundet med store 
samfundsøkonomiske omkostninger. Undersøgelser viser, at de direkte omkostninger for 
sundhedsvæsenet, i forbindelse med fald hos ældre, er 1,5 milliarder om året. 60% af 
omkostningerne er placeret i sygehusvæsenet, imens 40 % placeres i kommunerne. En 
reducering i antallet af fald hos ældre, vil have stor samfundsøkonomiske betydning.  Ca. 40 - 
60 % af alle fald medfører skader, herunder især hoftebrud (Sundhedsstyrelsen 2006). 
Konsekvensen både for borgeren, men også den økonomiske konsekvens for kommunen, gør 
det bl.a. relevant, at Kerteminde Kommune fremadrettet kan tilbyde vedligeholdende 
træning /forebyggende træning. 

Det må påtænkes, at Kerteminde Kommune vil opleve et øget behov for bla. hjemmepleje, 
hos en stor del af de 247 borgere, samt til øvrige borgere der i fremtiden ville have haft gavn 
af vedligeholdende træning.  

Økonomisk eksempel ved manglende vedligeholdende træning; 

247 borgere der hver har behov for 1/2 times hjemmepleje/ugentlig, med en 
hjemmeplejeudgift ifl. diverse takster i Sundhed og Pleje 2016, på 371 kr./timen. (247 
borgere x 185,50 kr/halve time) = 45.818,50 kr i udgift pr /uge til hjemmepleje. på årsplan 
(45.818,50 kr. x 52 uger) 2.382.562 kr. i merudgift på hjemmeplejeydelser. Ikke alle 247 
borgere forventes, at have behov for hjemmepleje fra første dag de ikke modtager 
vedligeholdende træning. Nogle borgere har et behov for øget antal besøg fra hjemmeplejen, 
bl.a. til toiletbesøg, som nuværende afhjælpes af personalet i vedligeholdende 
træningstilbud. 

LMU for Sundhed og Myndighed ser med stor bekymring på de varslede besparelser, både fra 
et borgerperspektiv men også fra et samfundsøkonomisk perspektiv, hvor vi kan forudse 
sammen konsekvens som Marianne Marchon "at regningen kommer senere", hvis de ovenfor 
beskrevne besparelser gennemføres. 

Med venlig hilsen -LMU Sundhed og Myndighed 
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Høringssvar fra: Neuroteamet 
 

Kerteminde kommunes neuroteam  og de senhjerneskadede  borgere står til, at blive 
ramt, hvis spareforslagene bliver en realitet. 

Derfor ønsker vi som team, at indgive et høringssvar. 

Vi er på nuværende tidspunkt et dynamisk tværfagligt koordinerende team. Teamet 
sikrer en helhedsorienteret, sammenhængende og koordineret indsats, hvor flere 
faggrupper understøtter borgeren i at nå sine mål. Teamet består af trænende 
terapeuter, en aktivitetsmedarbejder, en sygeplejerske, en visitator, en 
hverdagsrehabiliterende terapeut, hjerneskadekoordinator + 65 og 
hjerneskadekonsulent (for borgere under 65 år). 

Hvis sparringsforslaget går igennem kan neuroteamet risikere, at miste 
hverdagsrehabiliterende terapeut, aktivitetsmedarbejder og hjerneskadekoordinator + 
65. 

Konsekvenserne af eventuelle besparelser: 

- Rehabiliteringsforløbet og genoptræningen (§140) bliver forlænget 
- Den neurofaglige viden går tabt 
- Behov for flere aflastningspladser  
- Behov for flere plejehjemspladser 
- Længere og flere genindlæggelser 
- Øget behov for genoptræningsforløb § 86, stk 1  
- Længere genoptræningsforløb §140 
- Mange pårørende vil blive belastet yderligere, hvilket igen vil betyde stigende 

behov for aflastning, plejehjemsplads og måske flere indlæggelser også af 
pårørende. 

- Flere ”brændende platforme” – opkørte situationer som kan forhindres ved 
forebyggelse og ændring af tilgang. 

Koordinering, genoptræning, god vedligeholdelse af fysiske og kognitive færdigheder 
er på den lange bane godt for borgeren. Det handler om, at få og bevare livsduelighed, 
klare sig selv bedst muligt, forbedre livskvaliteten og lette dagligdagen. Reorientering 
og det sociale aspekt er vigtigt idet mange senhjerneskadede oplever, at venner, 
bekendte og familie svinder ind. Generelt vil besparelse på alle tre områder have store 
konsekvenser for de senhjerneskadede i kommunen og vi vil som neuroteam få 
sværere ved overholde de anbefalinger som er i sundhedsstyrelsens forløbsprogram for 
senhjerneskadede 
https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/425B29A5B3CF4C69B2E7E8F3B7D520BC.ash
x . Både samarbejdet med plejen og hele den vedligeholdende del vil forringes, hvilket 
vil besværliggøre afslutningen af et genoptræningsforløb og vi vil som team få svært 
ved at holde fast i den røde tråd i et forløb.  

https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/425B29A5B3CF4C69B2E7E8F3B7D520BC.ash
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Med venlig hilsen 

Neuroteamet , Kerteminde kommune 

Medlemmer af Neuroteamet: 

Hanne Dall-Hansen – hjerneskadekonsulent  

Gitte Grand Kofod – visitator 

Ricki Mammen – fysioterapeut (GOP) 

Katrine Frankfurth-Nielsen – ergoterapeut (GOP) 

Dorthe Bechsgaard – fysioterapeut (GOP) 

Henriette Gommesen – ergoterapeut (døgnrehabiliteringen) 

Kjersti Andersen – ergoterapuet (vedligeholdende træning) 

Charlotte Baadsgaard – fysioterapeut (hverdagsrehabilitering) 

Brit Saysette-Rasmussen – sygeplejerske 

Ann-Kirstine Dandanell – hjerneskadekoordinator 

 

Høringssvar fra: Udegrupperne i Munkebo og Kerteminde 
Høringssvar ifm besparelsesforslag i Kerteminde Kommune 

Indsendt af udegrupperne i Munkebo og Kerteminde 

Besparelsesforslag 02: Reduktion i rengøringsfrekvens 

Forslaget vil føre til tungere rengøringer, da skidt vil ophobe sig i hjemmene. Dette vil især 
påvirke personalet på ryg og resten af bevægeapparatet, med øget slid og sygdom. 

Forslaget vil forværre arbejdsmiljø for såvel borgere som medarbejdere – der kan påses 
øgede udgifter til sygdom hos begge grupper 

Besparelsen vil især findes mellem 10:30 og 12:00, hvor de fleste rengøringer finder sted. En 
personale-reduktion kommer kun på tale hvis hullet kort før middag fyldes med primært 
morgen-plejer.  Pressens fokus på dette giver sig selv.  

Besparelsesforslag 05: Hverdagsaktiviteter på plejecentre 

Lukning af aktivitetscentre vil give en øget efterspørgsel efter besøg fra udekørende 
personale hos borgere i eget hjem 
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Borgeres funktionsniveau kan forudses at dale, hvilket vil medføre yderligere belastning af 
udekørende personale – i sidste ende kan der forudses øgede udgifter til personale, 
sygefravær og hjælpemidler.  

For borgerne vil tabet af aktiviteter væk fra hjemmet føre til mindsket psykisk velvære, øget 
passivitet, mindre samarbejdsvillighed og –evne.  

Besparelsesforslag 06: Struktur, hjemme- og sygepleje (reduktion) 

Erfaringsmæssigt fører reduktion i den nære ledelse til dårligere planlægning og dermed 
dårlige arbejdsmiljø. Dette medfører øget sygefravær. Vi tror ikke, forslaget tager højde for 
det øgede sygefraværs og den lavere effektivitets omfang.  Det vil også føre til en øget 
forekomst af utilsigtede hændelser.  

Oven i det pres, de løbende besparelser hidtil har skabt, kan en yderligere reduktion i den 
nære ledelse ikke anbefales.  

Gennemføres forslaget alligevel anbefaler vi, at de medarbejder-nære koordinatorer fredes, 
da disse står for tilrettelæggelsen af selve grundydelsen. De skaber sammenhæng mellem 
lovgivning, kommunale standarder og praksis.  

Besparelsesforslag 09: Systematisk revisitation og rehabilitering 

For så vidt at fokus holdes på at bringe de kommunale ydelser på niveau med behovet kan 
forslaget varmt anbefales.  

 

Alternative forslag til besparelser 

Vaskeordning: i plejen er indtrykket ikke, at der er sparet noget ved indførelse af 
vaskeordning – vask af tøj har generelt været foretaget når personalet alligevel var i 
hjemmet, og borgeren lavede andet hvor vi skulle være til stede – spiste middagsmad osv. 
Dette i forhold til udgifter til personale, indkøb af kasser, sække og biler.  

Tankning af biler: I dag foregår tankning af plejebiler løbende, ofte efter kl. 10 hvor 
benzinpriserne er højere. En planlægning af tankning til om morgenen – evt foretaget af 
pedellerne – ville føre til en besparelse.  

Afskaffelse af gratis kaffe og the i hele kommunen – der indføres i stedet en ordning, hvor 
medarbejdere tilkøber adgang til at benytte sig – for eksempel 20 kr om måneden, der kan 
trækkes over lønnen.   

Høringssvar fra: Høringssvar fra Ældrerådet 
Budget 2017 Høringssvar fra Ældrerådet Kerteminde kommune. 
 
Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering: 
Reduktion af indsats på hverdagsrehabilitering. 
Ventetiden kan betyde, at borgeren mister yderligere funktion og dermed mulighed for 
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rehabilitering til det ønskede/ forventede niveau. 
 
Reduktion i antal borgere, der modtager vedligeholdende træning: 
Al forskning viser, at hvis man skal beholde sin fysiske formåen, skal man træne - både fysisk 
og kognitivt - helst hver dag. Hvis man ikke gør det, mister man hurtigt sin evne til at klare sig 
selv i hverdagen. Det er dette, som Kerteminde kommunes Kvalitetsstandarder og 
Kerteminde kommunes Værdighedspolitik bygger på. Derfor er det nødvendigt med en 
analyse af hele området omkring Vedligeholdende træning. Så man ud fra kendskabet til 
borgeren kan vurdere, om vedkommende skal fortsætte i et kommunalt forløb eller evt. med 
støtte, kan forsætte i andet regi. En så voldsom reduktion i tilbud om vedligeholdende 
træning vil om få år betyde en forøgelse af de kommunale udgifter til mere pleje. 
 
Omstrukturering af forløbskoordination: 
Disse forløb har stor betydning for de involverede i forløbene. Derfor ser Ældrerådet med 
stor bekymring på denne besparelse. 
 
Tandplejen. Reduktion i personaletimer og driftsoptimering: 
Forebyggelse er vigtig, da dårlig tandhygiejne kan medføre følgesygdomme som på sigt kan 
være kostbare  og omkostningstruende. 
 
Struktur 
Ledelse på Plejecentrer: 
 
Nedsættelse af standard på rengøringsfrekvens: 
Igen vil vi fra Ældrerådet påpege, at det forslag kan vi ikke gå ind for. Allerede nu tilkøber 
mange ældre mere rengøring. For dem der ikke har mulighed for det, vil det betyde, at der 
gradvis bliver mere og mere beskidt, da snavs for 3 uger ikke kan fjernes på den nomerede 
tid. Det er uhygiejnisk og sundhedsskadeligt. 
 
Plejecentre- ændrede arbejdsprocesser og investering i velfærdsteknologiske løsninger. 
Efter at Ældrerådet har fået gennemgået den "business Care " som er foretaget på 
Plejecenter Fjordly, ser vi frem til, at Plejecentrene får mulighed for at udvikle de 
Velfærdsteknologiske løsninger, som vi fik forelagt. Dog må vi pointere, at besparelserne i 
indkøb ikke må gå ud over den nødvendige daglige pleje. 
 
Fremrykning og lukning af lille Plejecenter: 
 
Hverdagsaktiviteter på plejecentrene: 
Ældrerådet ønsker at få belyst hvor meget tid der pt er afsat til disse aktiviteter og hvordan 
den har været brugt. Tid, kroner /ører samt aktiviteterne. 
 
Struktur, hjemme og sygeplejen: 
Da det er et område, der er omdrejningspunkt for både udvikling og drift - vidensdeling og 
projektledelse, ser Ældrerådet med stor bekymring på denne reduktion af medarbejdere. 
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Reduktion sygepleje.  
Det er vigtigt, at man har fokus på den viden der er på området og fortsat kvalitetsudvikler 
eks tager ny viden ind som telemedicin. Hvis man fortsat ønsker høj standard trods 
besparelser. 
 
Struktur, Plejecentrer. 
 
Systematisk revisitation og rehabilitering 
Det er vigtigt, at der hele tiden er fokus på indsats og evaluering. 
 
Venlig hilsen  

Ane Sofie Hjorth 

På vegne af Ældrerådet Kerteminde kommune 

Høringssvar fra: Forældre-pårørende foreningen i Kerteminde 
Kommune 
Som forældre- og pårørende til borgere i Kerteminde kommune som er bosat i 
kommunens støttecentre, må vi på det skarpeste udtale vores frygt og 
betænkelighed ved konsekvenserne af det påtænkte spareforslag på 3,9 mill. Kroner 
pr. år. på området bla. i forbindelse med revisitationen. 

Det er utænkeligt at tro, at det ikke vil have såvel menneskelige som økonomiske 
omkostninger for denne gruppe handicappede borgere. 

Det præciseres at for nogle borgere vil revisitationen betyde at serviceydelser 
bortfalder. Vi må som udgangspunkt gå ud fra at personalet fagligt og med 
professionelt og etisk ansvar vil lave en reel revisitation. Det er dog yderst 
betænkeligt at revisitationen skal foregå med et påbud til personalet om at finde så 
store besparelser hvert år. Vi kan på den baggrund ikke føle os sikre på, ej heller 
forvente at revisitationen udelukkende sker på et fagligt grundlagt, men at en given 
revisitation også vil få økonomiske overtoner. 

Det er selvfølgeligt, at vi som forældre-pårørende og forening i videst mulig omfang 
vil tage del i og være opmærksomme på de kommende års revisitationer. Vi kan dog 
bekymre os meget for den gruppe af handicappede borgere som ikke har et netværk  

Det er på ingen måde vores indtryk at Kerteminde Kommune har et overforbrug på 
serviceydelser i forhold til denne gruppe handicappede borgere. Det vil derfor være 
ønskeligt, at der indskrives at ” Borgerne vil selvfølgelig få tildelt de ydelser der er 
påkrævet for at opretholde og udvikle funktionsniveauet” 

Med venlig hilsen på Foreningens vegne. 

Sekretær. Berit Bundgaard Svensson  
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Høringssvar fra: Fælles MED handicap og psykiatri 
SSU.HP.01 Revisitation-dobbeltydelser  

Vi mener, det er en god ide at gennemgå borgernes ydelser og finde 
besparelser ved dobbeltydelser. Vi håber, at man i denne proces ikke kun 
finder den billigste, men også den bedste ydelse for borgeren. 

SSU.HP.02  Afprøvning og træning (mestringsenhed) 

Dette ser vi som en god løsning. Den eneste bekymring, vi kan have er, at 
der bliver givet støtte fra skiftende personale grupper, som kan gøre 
relations arbejdet sværere. 

SSU.HP.03 Driftsoptimering 

Vi har bekymringer om, der kan spares 2.7 mio.kr på dette område. De 
problemer vi ser, er her beskrevet: 

- Vagtoverlap- Vagtoverlap på mange af døgninstitutionerne er 
allerede blevet reduceret, og der er derfor ikke meget mere, der kan 
skæres væk. Vi mener, det er vigtigt, at personalet har tid til at 
videregive information om borgere og situationer mellem vagterne. 
Det giver borgerne tryghed og minimere ofte konflikter og 
bekymringer borgerene har. Det betyder også, at personalet kan 
sparrer med hinanden og finde fælles løsninger, som gavner borgere 
og personaletrivsel. Vi mener ikke, der kan reduceres mere i denne 
tid, end der er nu.                                           

- Vagtoverlap- vagtoverlap på støttecentrene er også vigtigt, da vi 
ofte arbejder alene, og det er den eneste tid, vi har mulighed for at 
sparrer med hinanden og få et fælles syn på borgerne.                                                                               

- Fælles nattevagt- Vi mener, der skal kigges på behovet de 
individuelle steder og udføres en risiko rapport før nattevagterne 
fjernes.  

- Refusion- Vi synes, det er et godt tiltag, men igen finder vi det 
svært at gennemskue, at så mange penge kan findes på denne måde 

Vores største bekymring er at der ikke kan findes 2.7 mio.kr på disse 
forslag og vi håber derfor, at hvis der er behov for andre tiltag, at de 
bliver diskuteret med os før der træffes beslutninger. 

SSU.HP.04 Ledsagelse, klubarbejde mv. 
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Vi mener ikke altid, at det er en god ide at bruge pårørende i et større 
omfang. Vores arbejde på støttecentrene for eksempel er at gøre 
borgerne så selvstændige som muligt. Mange er i en løsrivelsesproces 
og har brug for at deres forældre ikke altid er til stede eller skal med til 
koncert eller lign. Vi ser også disse situationer som en pædagogisk 
aktivitet, hvor vi har mulighed for at danne relationer og se hinanden 
på andre måder, end den irriterende pædagog.  

Det er vigtigt, at vi ikke bruger frivillige uden, at de forstår vores 
borgers begrænsninger, og hvordan man bedst kan støtte dem. Der er 
mange situationer, hvor det ville være svært at bruge frivillige, og det 
er derfor vigtigt at personalet er inddraget i beslutninger om, hvor de 
frivillige og pårørende skal bruges. 

SSU.HP.05 Øget anvendelse af velfærdsteknologi 

Vi mener, at velfærdsteknologi godt kan anvendes på nogle områder, 
som både vil gavne os, men også borgerne. Vi kan ofte aflæse, hvordan 
en borgere har det over Skype fks. Men dette kan kun anvendes, hvis 
vi har en relation til den borger. Mange borgere vil ikke give udtrykt 
for bekymring, hvis det er tilfældigt personale der tager kontakt, og vi 
mener derfor at det er vigtigt at opbygge denne relation før 
velfærdteknologi bruges og at alle situationer vurderes individuelt. 
Hvad der støtter en borger, støtter måske ikke med en anden. 

Fra medarbejder siden handicap og psykiatri fælles MED 

 

Høringssvar fra: Sundhedsplejen 
Forslag 1: ”Klar til barn” er et tilbud der bygger på et samarbejde mellem Region Syddanmark 
og Kerteminde Kommune, jordemødre og sundhedsplejersker. Sundhedsplejersken er den 
gennemgående person i tilbuddet før og efter fødslen. 

Formålet med indsatsen er at styrke forældre kompetencerne i forhold til:  

 At styrke tilknytning til barnet 
 At styrke barnets trivsel, udvikling og sundhed 
 At få indsigt i sig selv som kommende forældre 
 At give forældrene handlemuligheder i afmagts situationer som alle 

forældre oplever 
 At etablere netværk hvori begge forældre indgår 
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Vi er enig i konsekvensbeskrivelsen ift den langsigtede negative økonomiske og sociale 
konsekvens.  

Forslag 2: Sundhedsstyrelsens Retningslinjer er ligestillet med anden lovgivning. 

Vi er enig i konsekvens beskrivelsen ift kontakt mellem  familie og sundhedsplejerske i  
konsultation rammer de ressourcesvage familier. 

Professor i Folkesundhed ved Syddansk Universitets Bjørn Holsteins forskning  viser, at 
graviditets besøg, barselsbesøg og  hjemmebesøg til alle reducerer ulighed i sundhed jævnfør  
regeringens nationale mål for danskernes sundhed. Forskningen viser at  sundhedsproblemer 
optræder i alle grupper af befolkningen og  de rammer derfor ikke kun særlige risikogrupper.  
Sundhedsplejersken er den eneste fagperson der kommer i alle hjem. Jævnfør lovgrundlaget 
er kommunen forpligtet til at yde en individ orienteret indsats overfor alle 0-18 årige.  

Jævnfør Lovgrundlaget i Sundhedsloven § 121-122 skal kommunalbestyrelsen tilbyde 
vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse ved en 
sundhedsplejerske 

Af §10 stk 2 fremgår at funktionsundersøgelse i barnets første leveår normalt skal finde sted i 
barnets hjem. De anbefaler 1 tidligt besøg og 5 opfølgende besøg til familier med almen 
behov. 

Indsatsen må gennem hele barnets opvækst differentieres i et sådan omfang, at børn og 
unge med særlige behov tilgodeses.  

Det er kendt, at de mange familier med anden etnisk baggrund har et særligt stort behov og 
hjemmebesøg fremmer integrationen.  

Sundhedsplejen er en veluddannet faggruppe som er specialister i spædbørn og familie 
vejledning. 

Det er dokumenteret at sundhedsplejerskens indsats reducerer dyre genindlæggelser og 
opfanger og forebygger fødselsdepressioner hos begge forældre.  

Forslag 3: Vi er enig i konsekvensbeskrivelsen af manglende tilbud til overvægtige børn og 
unge. Behandling af overvægt er én af  11 forebyggelsespakker  Sundhedsstyrelsen har 
udsendt med anbefalinger til kommunens forbyggelsesarbejde. 

Sundhedsplejersken bliver via de  individuelle hjemmebesøg i stand til at differentiere 
indsatsen således at ulighed i sundhed reduceres  jævnfør  regeringens nationale mål for 
danskernes sundhed. 

Det skal til sidst nævnes at fødselstallet steg med 7,6% i Kerteminde Kommune i år 2015 ift 
de to foregående år. Der forventes samme fødselstal i år 2016 som i 2015. Der er blev 
beskåret 29 timer (=12,8%)  i Sundhedsplejen i år 2014.  

23. august 2016 Sundhedsplejen Kerteminde Kommune 
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Høringssvar fra: TR gruppen for BUPL Kerteminde 
Høringssvar til ”Prioriterings- og Råderumskatalog”. 

Det er med stor forundring, at vi som TR-gruppe for pædagoger i Kerteminde, læser forslaget 
om at mindske normeringen. Det fremgår af ”Store Forandringer”, at der politisk ikke er 
ønske om at forringe normeringen i 2016. Dette forventer vi, at et enigt byråd vil fastholde i 
2017. 

Forslaget om at Dagtilbuddene alene reguleres halvt (med 50 %) via den demografiske pulje, 
kan vi kun se som en anden måde at forringe normeringen på.  Dette forslag kan vi frygte vil 
ramme institutioner på ulige vis og dermed skabe forskellige vilkår for børn og personale fra 
institution til institution. Modtagelse af børn til halv (50 %) normering anser vi for at være et 
urealistisk forslag. Har man f.eks. tænk på at forældrebetalingen i den forbindelse skal 
nedsættes?   
 
Det undrer os, at man via en analyse af Tildelingsmodellen kan finde en besparelse på 
560.000. kr., uden at det giver en dårligere normering. Det kræver en forklaring. 
 
Vi frygter, at en besparelse på vikarbudgettet vil lægge et ekstra pres på de medarbejdere 
der er ”langtidsfriske”, da de vil opleve at skulle arbejde mere og løbe stærkere for at få 
hverdagen til at fungere.  

Forslaget om at spare på kompetenceudvikling er en uholdbar og kvalitetsforringende 
mulighed. Der er i forvejen ikke brugt midler på at efteruddanne pædagogerne i samme 
omfang som i andre fynske kommuner. Vi ved, at veluddannede pædagoger gør en større 
forskel. Eksempelvis inklusionsopgaven kræver efteruddannelse for at opnå det mest 
optimale resultat. 

En reduktion i åbningstiden vil især ramme vores ressourcestærke og fuldtidsansatte 
forældre, der vil få svært ved at nå at hente deres børn. Dette ser vi ikke som en god og 
tillokkende faktor for at vælge de offentlige institutioner. De private institutioner bliver i flere 
henseende mere attraktive. For hverdagen i daginstitutionen vil det betyde et ekstra pres, da 
der vil være langt flere børn i ydertiderne, som jo vil komme til at ligge tidligere på dagen. 
Dette vil være en kvalitetsforringelse, da der ikke er personale til dette.  

Samlet set er dette Prioriterings- og råderumskatalog en kæmpe forringelse for Kerteminde 
kommunens børn. Vi ser det som normeringsforringelser hvor der skal reduceres med 8,58 
fuldtidsstilling og økonomisk findes 850.000 kr. ved kapacitets udnyttelse og 560.000 kr. 
ved en analyse af tildelingsmodellen. Vi mener ikke, at de penge kan findes andre steder end 
på løn og dermed er der reelt risiko for en reduktion med ca. 12 fuldtidsstillinger. Dette 
mener vi ikke er en reel mulighed når der stadig skal være en sikkerhedsmæssig forsvarlig 
pasning af børn i Kerteminde kommunens offentlige institutioner. 

Vi læser forslag BS. UDD. 06 som om en besparelse på SFO, igen ser vi det som en 
nednormering. 
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Ang. fælles feriepasning vil vi gøre opmærksom på, at der flere steder er fællespasning 
mellem daginstitution og SFO, dette tænker vi at nogle SFO`er vil have svært ved at undvære.  

På vegne af TR gruppen for BUPL Kerteminde 

Jette Frandsen FTR for BUPL 

 

Høringssvar fra: Elisabeth Antonsen 
Dette høringssvar afgives med henblik på at påpege, at beslutningsgrundlaget for 
Kerteminde Kommunes budget inden for plejeområdet, er mangelfuldt. 

Det nævnes i flere af reduktionsforslagene til budget 2017, at det er en forudsætning 
for forslaget, at Troelskær Plejecenter flytter til Lindhøj, ligesom der skal ske lukning 
af et mindre plejecenter. Samtidig bemærkes det på Social- og Sundhedsudvalgets 
møde den 6. juni 2016, at begge tiltag forudsætter en analyse vedr. plejeboliger. 
Denne analyse er besluttet igangsat efteråret 2016 og skal supplere den foreløbige 
interne vurdering, der er udarbejdet af administrationen. Det fremgår ikke, hvornår 
denne analyse forventes at foreligge. 

Det bemærkes på et af reduktionsforslagene, at Kerteminde Kommune vil have 
vanskeligt ved at leve op til Ældrekommissionens anbefalinger og til 
værdighedspolitikken. Løsningen på udfordringen omkring værdighedspolitikken er jfr. 
forslaget at inddrage frivillige og ”andre”, der kan varetage opgaven med aktiviteter. 
Det fremgår ikke af materialet, om dette er lovligt, om der er frivillige nok, og hvem 
”andre” er. 

Det bemærkes  i et andet reduktionsforslag, at der bliver flere ældre borgere, og flere 
borgere med kroniske sygdomme og behov for en øget indsats. Dette bekræftes af 
forvaltningens foreløbige analyse. Det er almen viden, at antallet af borgere med 
demens er stærkt stigende. I andre fynske kommuner udbygger man derfor på 
demensområdet og bygger blandt andet demensbyer. Det gælder både Odense og 
Svendborg, men disse to kommuner indgår ikke i analysematerialets 
sammenligninger af de fynske kommuner. 

Afdeling Troelskær har en velegnet planløsning for demente borgere, idet der er store 
lyse lejligheder og aflukkede sansehaver, hvortil der er direkte og beskyttet adgang 
for beboerne. Det kræver ganske få ændringer, for at stedet kunne blive en mini-
demensby, og Kerteminde Kommune dermed nærme sig Odense og Svendborgs 
niveau på demensområdet. 

I den nuværende rehabiliteringsafdeling er der ikke de samme kvaliteter hverken ude 
eller inde. Boligerne er for det første mindre, og bygningen uoverskuelig for en 
dement at finde rundt i. Det kræver både tilførsel af personale og en anlægsudgift, 
hvis beboerne skal kunne opnå tryghed i disse bygninger. Dels kræver det 
omstrukturering af de lange gange, så beboerne ikke farer vild inden døre, dels er det 
nødvendigt, at der skærmes udvendigt, så dørsøgende beboere ikke forvilder sig ud 
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på den stærkt befærdede vej og bliver udsat for en ulykke. Hvert år mister cirka. 10 
demente mennesker livet, fordi de forlader boligen og ikke bliver fundet, før det er for 
sent. Det vil være en kedelig statistik for Kerteminde Kommune at skrive sig ind i. 

Det kan ikke læses ud af budget 2017, at der er taget højde for disse udgifter, 
ligesom der ikke nævnes udgifter til flytning. 

Til reduktionsforslaget vedr. reduktion og ændringer i struktur og ledelse bemærkes 
det, at det vil blive vanskeligere at servicere borgerne, hvilket kan påvirke 
arbejdsmiljøet og belastningen af medarbejderne. Dårligt arbejdsmiljø har negativ 
indflydelse på beboerne. Mennesker med demens er meget sensitive og skrøbelige 
personer, der kræver særlig omsorg, ro og kontinuitet, hvis det skal lykkes at 
understøtte den smule livskvalitet, de har tilbage jfr. den overordnede målsætning for 
borgere med demens - citat ”længst muligt at bevare og fastholde borgerens 
personlige identitet, færdigheder, familiære netværk og praktiske livssituation”. 
Sundhedspolitikken har fokus på, at ”evidensbaseret viden, dokumentation og 
nytænkning er nøgleord i tilrettelæggelsen og udviklingen af sundhedsområdet. Det 
skal komme kommunens sårbare, syge og ældre borgere til gode” og ”Derfor skal 
tilbud tilrettelægges, så de understøtter borgerens mulighed for at fastholde et godt 
hverdagsliv.” Det er ikke umiddelbart synligt, at Sundhedspolitikken er indeholdt i 
forudsætningerne. 

Som borger i Kerteminde Kommune eller pårørende til en dement borger, må det 
forventes, at Byrådet træffer beslutninger på et kvalificeret og grundigt 
beslutningsgrundlag, ikke mindst når det drejer sig om så drastiske ændringer som 
lukning, flytning og reduktion i plejesektoren.  

Kort sagt: 

 Der træffes beslutninger, som er funderede i Kommunens politikker og 
målsætninger 

 Der er udarbejdet tilstrækkelige analyser 
 Der anvendes et fuldstændigt sammenligningsgrundlag 
 Det er sikret, at det er lovligt at lade frivillige varetage opgaven med aktiviteter 
 Der afsættes midler til at understøtte personalet i den store og svære opgave 

det er, at omplante en dement person  
 Der afsættes de nødvendige anlægsmidler 
 Det undersøges nærmere, om der findes en mere økonomisk og 

hensigtsmæssig anvendelse af de ledige lokaliteter på Lindhøj 

 

Med venlig hilsen 

Elisabeth Antonsen 
Brudagervej 26 
5882 Vejstrup 
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Høringssvar fra: Fælles MED administration 
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Høringssvar fra: Bestyrelsen ved Nymarken 
Høringssvar fra Nymarken Skole og Børnehus 
Vedrørende:  ”Store forandringer – dagtilbud og skoleområdet” 

Vi har i fællesbestyrelsen for Nymarken Skole og Børnehus læst det samlede 

høringsmateriale igennem i forhold til at skulle finde de besparelser, som kommunen 

efterlyser, sammenholdt med det, vi finder vigtigst; trivsel for både børn og personale og 

faglig læring for eleverne. 

Overordnet set kan vi ikke kan støtte op om de markante besparelser, der er lagt op til på 

skoleområdet i Kerteminde Skole- og dagtilbudsvæsen. 

Da vi blev anmodet om at indgå i dialog om besparelser med kommunen og politikerne, 

var udmeldingen, at vi skulle arbejde for at finde besparelser for 4,7 millioner kr. svarende 

til ca. 2% af det samlede budget for uddannelse (ifølge budgetbogen for kommunen). Det 

blev os så bekendtgjort, for ganske kort tid siden, at området ligeledes skal bidrage til at 

finde de ”nye 35 millioner kr.”. Vi er ikke blevet endeligt oplyst om, hvor stor en del af 

disse 35 millioner, der skal fremskaffes ved en yderligere forringelse af det nuværende 

dagtilbud eller det samlede skolevæsen i Kerteminde Kommune. En antagelse kunne 

være, at, da de diskuterede områder fylder 1/5 af kommunens samlede budgetposter, så 

skal området også pålægges besparelse for samme andel, svarende til 7 millioner. Den 

samlede besparelsesandel er så øget fra 2% til 5,2%. 

Vi mener ikke, at vi med så kort varsel kan implementere markante besparelser, uden at 

det forringer faglighed, kvalitet og trivsel.  

Vi hæfter os også ved, at formanden for Børne- og Skoleudvalget Kasper E. Olesen selv 

udtrykker, at ingen af forslagene er helt tilfredsstillende.  

Dertil skal lægges de nye data fra budget 2017, som forringer området yderligere. Det 

opleves, at budget 2017 særligt forringer antallet af inklusionstimer og vikardækningen i 

forhold til det udsendte høringsmateriale, - en forringelse som gør det umuligt at 

”dække” bemandingen ordentligt og endnu sværere at opfylde minimumsniveauet for 

den lovbestemte pligt kommunen har til at drive skole. For slet ikke at tale om det 

ønskede kvalitetsniveau. Udover dette øges mængden af undervisningstimer pr. lærer, 

vikarpuljen fjernes, og lærerne mister den fleksibilitet og mulighed for at ”dække for 

hinanden”, som de har nu. 

Og herefter afsluttes budgetoplægget med yderligere besparelser i form af en traditionel 

rammebesparelse! 
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Bestyrelserne har til gode at modtage planer fra kommunen samt politikere, der udviser 

en stærk og meningsfuld retning for områderne:  

 Hvordan ønsker kommunen at drive dagtilbud og skole i fremtiden, og hvad er 

de klare mål for området, der sikrer, at vi får robuste, veluddannede elever i stor 

trivsel i Kerteminde Kommune?  

 Og hvordan udfylder dette de lovgivningsbestemte krav til 

undervisningstilbuddet og implementeringen af den nye skolereform? Ønsker 

kommunen stadig at leve op til den foreliggende børne- og ungepolitik? 

Vi har i det seneste år, hvor denne debat har pågået, kun modtaget materialer, der viser 

forringelser til områderne. Og vi mener ikke, at et eneste af de fremsendte 

løsningsforslag kan accepteres uden en plan for, hvordan vi kommer i mål med at gøre 

folkeskolen bedre, stærkere og samtidig mere attraktiv.  

Der henvises til sammenlægning som f.eks. i Nyborg Kommune, hvor man i samme 

periode fordoblede tilgangen til private- og friskoler fra 15 % til over 30%. Hvis samme 

model overføres til Kerteminde Kommune, vil det betyde et muligt markant tab af elever. 

Ifølge budgetbogen er der 2.509 elever i Kerteminde Kommunes folkeskoler og der 

regnes med 348 elever i friskole svarende til næsten 14% på nuværende tidspunkt. 

Vi håber, at I på ansvarlig vis vil finde den bedste løsning, som skal sikre et stærkt skole- 

og daginstitutionsområde i kommunen, og vi kan KUN bakke op om en løsning, hvor der 

kan redegøres for: 

 At kommunen ikke kun vælger en løsning ud fra ”rene” besparelser men 

samtidigt fremlægger en plan for udvikling og innovation i et 5 – 10 årigt 

perspektiv.  

 At kommunen i processen forholder sig til de positive fordele, der er ved 

Landsbymodellen, hvor et godt og trygt børneliv tilgodeses fra alder 2,8 til 

udgangen af 9. klasse og forholder sig til de styrker, der er i at have et stærkt 

team, der samarbejder om bl.a. det at gøre børnene skoleparate ved 6- års 

alderen. Det overordnede resultat af Landsbymodellen er landsbyskoler i høj 

trivsel med flot faglighed og resultater.  

 At kommunen sikrer, at der er nem og kort adgang til den lokale skole, og at der 

ligeledes er mulighed for at benytte lokale fritidstilbud sammen med 

kammerater fra nærområdet, og at SFO’en fortsat kan fungere som et stærkt 

inkluderende fritidstilbud, da vi ved, hvilken betydning det har for en stor del af 

børnene. 
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 At kommunen sikrer, at vi opretholder den enkelte skoles og daginstitutions 

kultur og særpræg og samlet set tilgodeser flest muliges behov og ønsker, så 

kommunen fremstår, som et sted med mange muligheder, der tiltrækker nye 

borgere. Samtidigt er det vigtigt, at tilflyttere aktivt får mulighed for at vælge 

den skole, der passer til deres barn, og at de lokale børnehaver får mulighed for 

at have åbningstider, der tiltrækker nye familier med to forældre, der arbejder 

fuldtid. 

 At kommunen sikrer, at vi kan fortsætte vores gode arbejde med inklusion på 

Nymarken (og i hele kommunen), hvorfor der er behov for, at der fortsat er 

inklusionstimer og budget til at drive området succesfuldt, så vi kan skabe 

robuste børn. Ene mand/kvinde kan ikke løfte 28 børn alene og opnå de 

resultater, der forventes, og som vi skylder vores børn. Det er nødvendigt med et 

stærkt tværfagligt samarbejde mellem de forskellige personaler i den samlede 

inklusionsindsats for at løfte opgaven.  

 At kommunen udarbejder en bedre fastholdelsespolitik for medarbejdere på 

dagtilbud og skoleområdet, da der har været en ganske markant afgang 

igennem de seneste år, hvor forandringer og besparelser har skabt bekymring 

blandt medarbejderne, da kommunens udmeldinger og retning har været 

mangelfuld. Det kræver ordentlige løsninger for forberedelse, vikardækning 

m.m. for medarbejderne, så de har mulighed for at leve op til kommunens egen 

børn- og ungepolitik. Sideløbende ser vi gerne, at der iværksættes en plan for 

nedbringelse af sygefraværet for også at finde besparelser her.  

 At kommunen genskaber en samlet ledelse for dagtilbud og skolevæsen, da der 

er brug for mere målrettethed og sammenhæng mellem de to områder, idet 

perioden efter sammenlægningen har medført forringelser og uklarheder.  

 At dagplejere i det lokale område tilknyttes den lokale børnehaveledelse, så der 

skabes endnu bedre sammenhæng for børnene og en stærkere tilknytning til 

lokalområdet. 

 At kommunen tilfører omprioriteringsbidraget til skole og 

daginstitutionsområdet for at udbedre de skader, de sidste års besparelser har 

medført. Og som de fremtidigt vil medføre. 

 At løsningen tager højde for at skabe robuste børn, der er parate til videre 

uddannelse, da den nyeste statistik viser, at kommunen klarer sig under 

forventning. 

 

EN GENEREL BETRAGTNING 

Ønsker Kerteminde Kommune helt overordnet at fremstå attraktiv i forhold til 

bosætningsstrategien og derved se sig i stand til at tiltrække børnefamilier, er man nødt 
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til at erkende, at der er en underligger for kvaliteten, fagligheden og det samlede udbud i 

tilbuddene på dagtilbud og skoleområdet.  

Vi håber, kommunen også i disse tider, hvor den økonomiske situation er 

utilfredsstillende, holder sig fagligt opdateret i forhold til, hvad der skal til for at drive 

gode og fremtidssikre dagtilbud og folkeskoler. Vi henviser til nyeste kortlægning af 

skandinavisk dagtilbudsforskning, hvor der ses en markant stigning i antallet af gode 

forskningsudgivelser: https://www.eva.dk/e-magasinet-evaluering/2016/evaluering-

august-2016/skandinavien-skruer-op-for-forskning-om-dagtil-bud.  

Derudover håber vi, at I holder for øje, hvilken betydning det har for kommunen, at I 

bidrager til forringelse af en skole som Nymarken, der udviser nogen af de bedste 

resultater i Kerteminde Kommune. Det vil få store konsekvenser for Nymarkens 

resultater, men også for kommunens samlede resultater.  

Vi anerkender, at I som politikere og kommunalt ansatte står over for en vanskelig 

opgave, og vi vil opfordre jer til at gennemtænke de foreslåede besparelser endnu en 

gang. Der er stadig mulighed for at prioritere børnenes trivsel og sunde udvikling i 

Kerteminde Kommune og for at udfærdige udviklingsplaner for området baseret på store 

visioner i stedet for rene nedskæringstanker og forringelsesperspektiver baseret på 

besparelser.  

Vi ser frem til at følge kommunens og politikernes beslutninger (byrådet) og følge den 

udvikling, jeres beslutninger vil medføre for Kerteminde Kommunes børne- og ungeliv, 

herunder vores børns fremtid.  

Med venlig hilsen  

Fællesbestyrelsen i Nymarken Skole og Børnehus  

 

Høringssvar fra: Fysio- og ergoterapeuterne i Børn og 
Familieafdelingen 
Høringssvar på fremlagt Prioriterings –og Råderumskatalog Budget 2017-2020 

Vi er en gruppe på 4 terapeuter; 2 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter, der dækker alle børn 
ml 0-18 år. Vi er placeret i Børn og Familie afdelingen i Langeskov. 

Alle vores arbejdsopgaver er omfattet af lovgivning indenfor enten sundhedsloven, 
serviceloven eller folkeskoleloven og dagtilbudsloven – vi er således, iflg. lovgivningen, 
forpligtet til at løse alle de opgaver vi pt udfører i vores daglige arbejde med børn, forældre, 
dagpleje, daginstitutioner og skoler. 

https://www.eva.dk/e-magasinet-evaluering/2016/evaluering-
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Vi har gennem de sidste 5-6 år udviklet vores praksis i tæt samarbejde med vores tværfaglige 
kollegaer og arbejder fortsat med at udvikle og skabe de bedst mulige udviklingsmuligheder 
for børn og unge i Kerteminde kommune, med fokus på inddragelse af barnet/den unge, 
forældre og de nære relationer.   

Vi oplever at tyngden og omfanget af vores indsats i de enkelte sager, især i forbindelse med 
inklusion af børn med funktionsnedsættelser, på mange niveauer, er tiltaget markant. Dette 
også begrundet i at mange flere børn tilbydes daginstitution eller skoletilbud i Kerteminde 
kommune, i forhold til tidligere, hvor de blev placeret i specialtilbud uden for kommunen. 

Vi vil i den forbindelse gøre udvalget opmærksom på, at vi pt har op til ½ års ventetid, 
afhængig af den enkelte sag.  

På baggrund af ovenstående vil en reduktion i vores normering bl.a. betyde at vi vil få endnu 
længere venteliste i forhold til opgaveløsningen, omkring børn, unge og familier, dagtilbud og 
skoler, indenfor vores fagområde. 

I forhold til de specifikke forslag til besparelse på vores område er vi bekymret for følgende; 

SSU.SFR.06. Ergo-/fysioterapi – reduktion af serviceniveau. 

Forslag nr. 1: En reduktion af vores tilbud på Mesingeskolen, fra de nuværende 10 timer til 5 
timer ugentlig.  

Vi vil gøre opmærksom på, at iflg. Folkeskoleloven pkt. 20.2 er vi forpligtiget til at udføre 
undervisningsrelateret terapi. Denne form for ergo –og fysioterapeutisk bistand har til formål 
at hjælpe eleverne til deltagelse i undervisningen og til større selvhjulpenhed i deres 
dagligdag på skolen og hermed medvirke til bedre trivsel for den enkelte elev. 

Folkeskolelovens §20, siger følgende; 

Stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 2, til de i stk. 1 nævnte børn og unge. Endvidere 
påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu 
ikke har påbegyndt skolegangen. 

 Specialpædagogisk bistand omfatter foranstaltninger, som er nødvendige for 
elevernes deltagelse i undervisningen, eller som medvirker til at fremme formålet 
med undervisningen for eleven. Specialpædagogisk bistand er defineret i 
bekendtgørelsens §1. – bl.a. 

- Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der kan hjælpe eleven med at 
klare sig trods sine funktionsvanskeligheder 

- Personlig assistance til at klare praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen 

- Særligt tilrettelagte aktiviteter. 

Ydelsen på 10 timer, der pt leveres til skolen fra vores team, er fastlagt på baggrund af et 
betydeligt mindre børnegrundlag tilbage da skolen startede i 2012. Der har været en markant 
stigning i antallet af børn, som visiteres til skolen.  Dette betyder at normeringen i forvejen er 
lavt sat ift. børnenes vurderede behov for fysio –og ergoterapeutisk bistand. 
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Vi er derfor meget bekymrede for konsekvenserne af en yderligere reduktion i tilbuddet til 
eleverne på Mesingeskolen, da de i forvejen er udsatte både kognitivt, socialt og motorisk. 

Forslag nr. 2; ophør af fysio –og ergoterapeuters 

- A. forebyggende besøg i dagplejens legestuer 
- B. ophør af forebyggende besøg til præmature 
- C. ophør af forebyggende besøg til tvillinger. 

 

Vi vil gøre opmærksom på, at der i Kerteminde kommunes Børn og unge politik står følgende; 

Tidlig opsporing og tværfagligt samarbejde som metode 

Jo tidligere vi professionelle får øje på det, som giver anledning til undren, jo tidligere kan vi 
undersøge, hvad det handler om. Dermed kommer vi også hurtigere i gang med at ændre på 
omstændighederne omkring det, der gav anledning til undren. 

Børn og unge skal så tidligt som muligt sikres støtte og hjælp i vanskelige situationer ved en 
tidlig tværfaglig indsats. 

Vi henviser til sundhedslovens §123; 

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, sundhedsstyrelsen 2011 

4.1 Den tværfaglige gruppe 

Med henblik på at tilgodese børn og unge med særlige behov opretter kommunalbestyrelsen 
en tværfaglig gruppe, i henhold til sundhedsloven § 123. 

Den tværfaglige gruppe skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel 

fremmes, og at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægefaglig, 

psykologisk og anden sagkundskab. 

Bekendtgørelsens § 15, stk. 1 og 2 bestemmer, at der i den tværfaglige gruppe, 

skal indgå en eller flere repræsentanter for den kommunale sundhedstjeneste. 

Med deltagelse af sundhedspersonale sikres det, at indsatsen, ud over socialfaglig bistand, 
også inddrager sundhedsmæssige perspektiver i den samlede indsats. 

På baggrund af ovenstående anser vi det for bekymrende, hvis vi ikke længere vil være i 
stand til at varetage vores lovmæssige forpligtelse for tidlig forebyggende indsats, samt hvis 
vi ikke kan leve op til kommunens egen vedtagne politik ang. tidlig forebyggende indsats til 
børn og unge der har behov for støtte og hjælp. 

Det er vores  klare opfattelse, at vi reducerer antallet af indstillinger ved at se alle børn i 
dagplejens legestuer, da vi kan vejlede om de ”lette” udfordringer på stedet. Dagplejerne 
bliver på denne måde øvede i at se, hvad de selv kan gøre, før de kontakter os, og forældrene 
kan samtidig møde op og spørge til råds. 
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Vi er på denne måde med til at støtte op omkring dagplejernes fælles sparring og faglige 
udvikling på det sansemotoriske område, og ved at samle vejledningen i dagplejens 
legestuer, sparer vi tid ved ikke at skulle besøge hver enkelt barn/familie/dagplejer. 

Ved at følge de præmature, er vi på forkant ift. de udfordringer, der kan have konsekvenser 
på det præmature barns trivsel og udvikling. Forsinket motorisk udvikling opdages ofte i 
småbarnsalderen og eventuelt koncentrationsbesvær vil typisk fremstå tydeligt i 
skolealderen. Dette tiltag er med til at vi intervenerer, når dette er nødvendigt og ikke først 
når barnets udvikling går i en uhensigtsmæssig retning. Ved at følge de præmature børn op 
til skolealder, kan vi overlevere vores viden til skolen og dermed give personalet  bedre 
forudsætninger for at tage imod et barn med sansemotoriske udfordringer og give børnene 
en god start i skolelivet. Vi er på denne måde med til reducere omfanget af sansemotoriske 
og deltagelsesmæssige udfordringer hos præmature børn, ved at intervenere på et tidligt 
tidspunkt, så udfordringerne ikke vokser sig store. 

Vi har erfaring med, at der ofte er sansemotoriske udfordringer hos den ene tvilling. Vi 
vejleder forældrene i, hvordan de kan varetage 2 forskellige børns behov for sansemotorisk 
stimulering,- samtidigt. Ved at tilbyde et besøg til alle tvillinger i det første ½ år af deres liv, 
oplever vi, at forældrene kan varetage begge børns behov for stimulering og de ved hvornår, 
de skal søge yderligere hjælp.  

Hvis besparelserne på vores område bliver en realitet, kan vi ikke længere leve op til 
lovgivningen og Børn og unge politikken i Kerteminde kommune, hvilket vi ser med stor 
bekymring på. 

D.  24. august 2016 

 

Louise Andreasen, ergoterapeut 

Trine Lundsgaard, ergoterapeut 

Marianne Vestergaard, fysioterapeut 

Dorte Skriver, fysioterapeut 

 

Høringssvar fra: Børneterapeuterne 
Høringssvar vedrørende decentral placering af det Specialpædagogiske korps, budget 2017 

Det foreslås, at det specialpædagogiske korps igen skal varetage specialpædagogiske opgaver 
i dagtilbuddene og tilknyttes ressourcepladserne.  

Hvis  denne besparelse udmøntes, ser vi følgende bekymringspunkter: 

- De sidste år er det tværfaglige samarbejde blevet beriget og kvalificeret i takt med, at 
man samlede tale/høre, læsekonsulent, psykologer, fysio- og ergoterapeuter samt 
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specialpædagogerne. Dette oplever vi har været med til at optimere 
inklusionsopgaverne og effektiviseret indsatsen. 

- Hvis man vælger at placere specialpædagogerne ude i enkelte børnehaver, i 
forbindelse med etablering af ressourcepladser, vil konsulentfunktionen bortfalde. 
Specialpædagogernes fagspecifikke rolle i det tværfaglige samarbejde med øvrige 
faglige konsulenter, anser vi for at være af stor betydning for vores tværfaglige 
indsats i de enkelte sager. 

- Det er vigtigt at bevare den specialpædagogiske viden med opmærksomhed på 
generel vejledning og støtte både i institutionen, i dagplejen og i hjemmet. Dette vil 
ikke længere være en mulighed.  

- Den tværfaglige indsats omkring et barn, der er bevilliget hjemmetræning efter §32, 
forringes og den specifikke specialpædagogiske viden vil mangle i vejledningen og 
vurderingen i denne træning. I denne type opgaver, er vi lovgivningsmæssigt 
forpligtiget til at udarbejde og opsætte tværfaglige udviklingsmål for barnet. Denne 
ydelse vil fremover skulle tilkøbes på det pædagogiske område.  

- Ved udredning af børn i Specialrådgivningen 0-7 år, Odense Kommune, vil vi i 
Kerteminde kommune mangle det faglige grundlag for at videreføre den 
specialpædagogiske udredning og vejledning, samt varetage implementeringen i den 
pågældende dagpleje eller institution, hvor barnet går og i særdeles i det videre 
arbejde med familien. 
 

Hvad vil det betyde for det ergo- og fysioterapeutiske arbejde i dagtilbuddene, hvis der ikke 
er mulighed for et samarbejde med specialpædagogerne, i den position de står i nu: 

- Vi kommer til at mangle sparringspartnere på det relationelle område, på de sociale 
fællesskaber, omkring inklusionen med fokus på barnets perspektiv både på 
individniveau og i gruppesammenhæng.  

 

Hvad kan og gør specialpædagogerne, som ingen andre kan: 

- Specialpædagogerne har viden og erfaring med barnets socio-emotionelle udvikling. 
De er dermed i stand til at se bag om den adfærd, som synes vanskelig at håndtere 
for barnets omgivelser. De forstår barnets hensigt. De hjælper både fagpersoner, 
personale og forældre med at forstå barnets adfærd og den bagvedliggende hensigt.  

- De giver meget konkrete og brugbare anvisninger som støtter og udvikler barnet i et 
større perspektiv. Disse anvisninger ligger altid i tråd med de tiltag som eventuelt 
allerede er i gang omkring barnet.  

- De er med til at implementere nye tiltag til alle børn. F.eks. ’Læseleg’ og ’Følelser’ 
som har stor betydning for både børn og de nære voksne som bruger det i praksis.  

 

Med venlig hilsen 
Børneterapeuterne 
Dorte Skriver Johansen 
Marianne L. Vestergaard 
Trine Lundsgaard Rasmussen 
Louise Andreasen  
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Høringssvar fra: Bestyrelsen ved Børnehaven Balders Hus 
Høringssvar til ”Prioriterings- og råderumskatalog” 

BS.DTB.01 - Reduktion i åbningstid:  

Vi har år efter år skrevet det samme til forslaget om reduktion i åbningstid, og nedenstående 
er således en gentagelse af de seneste års input. 

Vi vurderer fortsat, at det vil være meget uhensigtsmæssigt at skære i åbningstiden i 
kommunens dagtilbud. I Balders hus er det i forvejen ofte svært at overholde lukketiden 
fredag eftermiddag, pga. at forældrene ikke kan nå at hente deres børn inden institutionen 
lukkes. På samme måde kan man om morgenen, med de nuværende åbningstider, ikke få 
passet sit barn i Balders hus og samtidig møde på arbejde i Odense kl. 7.00. Med de 
nuværende åbningstider hentes der ofte børn efter lukketid, ligesom der står forældre med 
børn på parkeringspladsen 10 minutter før åbningstid om morgenen. En uholdbar situation i 
en pendlerkommune som Kerteminde. Det kan heller ikke lade sig gøre at møde til tiden på 
store virksomheder i Kommunen fx Kverneland, hvis man har børn i Balders Hus. Hvis man i 
fremtiden vil tiltrække børnefamilier til Kerteminde, vurderer vi, at det er nødvendigt at 
kunne få passet sine børn i dagtilbud i Kerteminde og samtidig arbejde i Odense. 

BS.DTB.02 - Reduktion i normering 

Som i ovenstående tilfælde har vi også tidligere givet høringssvar på forslag om reduktion i 
normering. Nedenstående er således også gentagelse af øvrige års kommentarer. 

Vi vurderer fortsat ikke, at lavere normeringer på daginstitutionsområdet er foreneligt med 
øgede krav om inklusion, lærerplaner, trivselsskemaer osv. Pædagogerne løber allerede 
hurtigt, - vi frygter at det resulterer i stress og udbrændthed, hvis de i endnu højere grad 
føler sig utilstrækkelige i deres arbejde. Stress blandt personale forplanter sig til børnene og 
skaber dårligere trivsel. Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at man forvaltningen jo 
allerede har sparet ved at nedsætte børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 10 mdr. At børnene 
bliver yngre i børnehaven betyder, at de i endnu højere grad har behov for tryghed og 
personale omkring sig, ligesom personalet bruger mere tid på bleskift, fordi børnene ofte 
stadig bruger ble når de er 2 år og 10. mdr.   

BS.DTB.04 - Ferielukket i Dagtilbud 

Vi vurderer, at et samlet pasningstilbud i ferien næsten umuliggør borgernes brug af det. Et 
eksempel hvor en familie bor på Hindsholm, skal til Langeskov for at aflevere sit barn og 
derefter nå på arbejde i Odense er jo helt umuligt og kan vel sidestilles med slet ikke at 
tilbyde pasning i ferierne.  

/ bestyrelsen i børnehaven Balders Hus 
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Høringssvar fra: MED-udvalget i Daginstitution Mælkevejen 
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Høringssvar fra: Bestyrelsen ved Munkebo Skole 
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Høringssvar fra: Ungdomsskolebestyrelsen 
Høringssvar vedr. budget 2017 

Bestyrelsen Kerteminde Ungdomsskole 

 Ungdomsskolens bestyrelse anerkender, at kommunens 
økonomiske situation er alvorlig, og at der i den forbindelse er 
fremlagt besparelsesforslag, som vil få indflydelse på det fremtidige 
kommunale serviceniveau herunder også på områder i 
ungdomsskoleregi. 

Det fremlagte besparelsesforslag (se nedenstående) for 
ungdomsskolen vil bl.a. betyde færre åbningsaftener i 
ungdomsklubben samt reduktion af undervisningstimer i 
ungdomsskolens fritidsundervisning. 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 
  2017 2018 2019 2020 
Driftsudgifter         
Driftsindtægter         
Netto drift 102.600 102.600 102.600 102.600 
  

Beskrivelse af forslag: 
 

Ungdomsklubberne 

Korte sæsonen af: 

- Pt. har vi åbent alle skoledage – 2-3 dage i ugen 
- Desuden har vi sommerferieaktivitet i Munkebo UK – åbent 1-

2      dage i ugen/6 uger 
- Udover åbningsdage har vi diverse ferie/weekend aktiviteter 
- Afholde 3. dagsfest  for alle 7. klasser i Kerteminde kommune. 

 Besparelse kr. 45.000,- vil reducere timeforbruget med ca.  260 
timer 

Konsekvens: 

· Kortere sæson eller færre åbningsdage (2 aftener hele sæsonen )   
· Nedlægge ferie/weekendaktiviteter – bl.a. i Munkebo 
· Nedlægge tilbud om 3. dagsfest 

  

Ungdomsskolen 

Almen fritidsundervisning: 

·       Afkorte sæsonen – færre undervisningstimer/færre hold. 
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Besparelse kr. 57.600,- vil reducere timeforbruget med ca. 160 
timer 

Konsekvens:  Færre hold – kortere holdsæson. 

  

I forbindelse med sammenlægningen med Kulturskibet/ Musikskole 
pr. 1. januar 2016 blev der sparet en lederstilling svarende til kr. 
400.000,- 

Ungdomsskolen / Kerteminde 10. Klassecenter har i alle årene 
overholdt de bevilgede budgetter. For at sikre en sammenhæng 
mellem faglighed og økonomi, ønsker vi en øget decentral 
ledelseskraft – ”Den der har skoen på ved bedst, hvor den trykker” . 

Kerteminde 10. Klassecenter inkluderer hvert år en stor andel af 
kommunens specialklasseelever indenfor rammetildelingen af elever 
på normalområdet.  Fastholdelseskvotienten for disse elever er høj i 
ungdomsuddannelserne, da vi på linje med de andre skoler har 
inklusionsmidler til særligt tilrettelagte indsatser for disse elever. Vi 
mener, at rammebesparelsen og en reduktion af vikarpuljen særligt 
vil ramme gruppen af udsatte unge. 

Bestyrelsen håber, at implementeringen af ”Store Forandringer” vil 
sikre et økonomisk fundament, så vi fremover kan fokusere på 
primæropgaverne. En evt. politisk tiltrædelse af forslagene vil 
efterfølgende blive drøftet i bestyrelsen for at sikre den mest 
hensigtsmæssige og ”skånsomme” løsning ift. den fremtidige drift. 

  

På vegne af ungdomsskolebestyrelsen 

Niels Erik Ilskov 

Bestyrelsesformand 

 

Høringssvar fra: Jesper Hauge Jensen 
Kære Politikere 
 
Med Store Forandringer risikerer I at det ikke længere er attraktivt at flytte til kommunen og 
dermed starter I en ond cirkel der betyder færre “gode” skatteborgere, flere billige boliger, 
flere “dårlige” skatteborgere, flere udgifter og flere besparelser. I må sadle om og finde en 
langsigtet plan der kan få rettet op på økonomien. Det kræver visioner og handlekraft. Hvis 
ikke I selv kan komme på løsninger så inviter os borgere indenfor og lad os sammen finde 
frem til løsninger der på både kort og lang sigt styrker kommunen og økonomien. 
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 - Tænk på flygtninge som en mulighed for skatteindtægter på længere sigt, ved 
at investere I at få den hjulpet igang og sat deres kompetancer i spil. 
 - Lav et fælles skolevikarkorps der kan komme på alle skoler i Kommunen 
 - Slå ledelse i Børnehaver og Skole sammen og arbejd på langsigtet at 
bygninger kan deles alt efter behov 
 - Brug Internet of things til at finde huller i veje og hvornår skraldespande skal 
tømmes etc. 
 
Kom igang og lad være med at ødelægge vores fælles fremtid ved at spare på børn og unge 
og tvinge os forældre til at overveje private alternativer. 
 
M.v.h. 
 
Jesper Hauge Jensen 
Forældrerepræsentant i Munkebo Skoles bestyrelse Forældrerepræsentant i Daginstitution 
Munkebos bestyrelse 
 

Høringssvar fra: Medudvalget Kerteminde Ungdomsskole 
Høringssvar vedr. ”Store Forandringer” 

Budget 2017-2020 

Ungdomsskolens medudvalg anerkender, at kommunens økonomiske situation 

er alvorlig, og at der i den forbindelse er fremlagt  besparelsesforslag, som vil få 
indflydelse på det fremtidige kommunale serviceniveau herunder også på områder i 
ungdomsskoleregi. 

Det fremlagte besparelsesforslag (se nedenstående) for ungdomsskolen vil bl.a. 
betyde færre åbningsaftener i ungdomsklubben samt reduktion af 
undervisningstimer i ungdomsskolens fritidsundervisning. Medudvalget foreslår, at 
ungdomsskolebestyrelsen udmønter besparelsen mht. at driften bliver optimal på de 
berørte områder. 

 

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser: 

 2017 2018 2019 2020 

Driftsudgifter     

Driftsindtægter     

Netto drift 102.600 102.600 102.600 102.600 
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Beskrivelse af forslag: 

Ungdomsklubberne 

Korte sæsonen af   : 

 Pt. har vi åbent alle skoledage – 2-3 dage i ugen 
 Desuden har vi sommerferieaktivitet i Munkebo UK – åbent 1-2 dage i ugen/6 uger 
 Udover åbningsdage har vi diverse ferie/weekend aktiviteter  
 Afholder 3. dagsfest  for alle 7. klasser i Kerteminde kommune.  

 

Besparelse kr. 45.000,- vil reducere timeforbruget med ca.  260 timer  

Konsekvens:  

 kortere sæson eller færre åbningsdage (2 aftener hele sæsonen )   
 nedlægge ferie/weekendaktiviteter – bl.a. i Munkebo 
 Nedlægge tilbud om 3. dagsfest 

 

Ungdomsskolen  

almen fritidsundervisning: 

 Afkorte sæsonen – færre undervisningstimer/færre hold. 
 

Besparelse kr. 57.600,- vil reducere timeforbruget med ca. 160 timer 

Konsekvens:  Færre tilbud om hold – kortere holdsæson. 

Ungdomsskolen / Kerteminde 10. Klasse Center har i alle årerne overholdt de 
bevilgede budgetter  og i  forbindelse med sammenlægningen med Kulturskibet/ 
musikskole pr. 1. januar 2016 blev der sparet en lederstilling svarende til kr. 400.000. 

 

På Medudvalgets vegne 

Roman Lukasiewicz 
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Høringssvar fra: Bofællesskaberne Gyldenhuset, Varebørsen, 
Syvstjernen & Lille Troelskær 
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Høringssvar fra: Kim og Susanne Byrialsen 
Kære politikere 
 
Efter at have gennemlæst det udsendte materiale om besparelser på skole -og 
dagtilbudsområdet, kan vi ikke bakke op om de påtænkte besparelser, da de entydigt 
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forringer kvaliteten, fagligheden og i det hele taget det samlede udbud i tilbuddene 
på området.  
 
Som forældre bliver vi dybt bekymrede, når vi læser, hvad der er tiltænkt vores børn, 
i Kerteminde Kommunes fremtidige skole/dagtilbud. Vi står uforstående overfor, at 
der ikke fremgår nogen visioner for skole/dagtilbudsområdet. Har kommunen ingen 
visioner for dette område? For at vi kan acceptere besparelser og bakke op om 
kommende ændringer skal der, fra kommunes side, fremlægges en udviklingsplan for 
hele området. Forandringer er ikke altid negativt. Disse forandringer sker dog på 
bekostning af børnene, og det kan vi ikke støtte op om.  
 
Børnene og lokalområdet har brug for et godt dagtilbud og en god skole. Samtidig er 
der brug for et godt fritidstilbud i nærområdet. De unge mennesker kan ikke være 
tjent med at skulle bruge flere timer på transport, og det oveni en lang skoledag.  
 
Vi kan også læse, at igangværende indsatser, som følge af disse besparelser, er i stor 
fare for at blive tabt på gulvet. Nymarkens dygtige og kompetente lærere og 
pædagoger formår at løfte inklusionsopgaven til fulde. Denne indsats vil gå tabt!   
 
Vi anerkender, at I som politikere og kommunalt ansatte er sat overfor en vanskelig 
opgave, men vi vil, på det kraftigste, opfordre Jer til at gentænke de påtænkte 
besparelser på skole- og daginstitutionsområdet. Kommunes børns trivsel og sunde 
udvikling må være 1. prioritet  
 
Venlig hilsen 
Kim og Susanne Byrialsen 
Forældre i børn på Nymarksskolen og Børnehuset Nymarken 
 

Høringssvar fra: Bruger-Pårørenderåd på Lindhøj Plejecenter 
samt afd. Troelskær 
Pleje: 

SSU. PL.01 Struktur: 

Bruger-Pårørenderåd er bange for kvaliteten af boligen i forhold til den krævende 
pleje de demente har behov for. Vi er bange for, om det kan skabe for meget uro for 
den enkelte beboer ved endnu en gang at skulle flyttes ud af de trygge rammer. 

Miljøet og de fysiske rammer er jo netop indrettet for vores demente, for at skabe 
mest mulig ro omkring beboerens liv. 

Vi er bekendt med vores pårørendes bekymring vedrørende flytning, da det er 
familier, der har/er hårdt belastet og presset i at have en dement familiemedlem. 
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SSU.PL. 02 Nedsættelse af standard rengøringsfrekvensen: 

Lindhøj forventer, at man opretholder rengøring hver 14. dag på plejecentrene da det 
er enrumsboliger svarende til, at de spiser, sover og opholder sig i samme rum på få 
kvadratmeter 24 timer/365dage om året. Holdt op imod at mange svage beboere er 
samlet på et sted og dermed øget risiko for smittefarer. 

SSU.PL.03 Plejecentre – ændrede arbejdsprocesser og investering i 
velfærdsteknologiske løsninger                                              

Vi vil meget gerne den teknologiske udvikling og de muligheder der ligger i den – også 
på plejecentrene, men Lindhøj Plejecenter har i dag, ikke de fysiske rammer til at 
benytte de omtalte hjælpemidler. 

SSU.PL.04 Fremrykning af et lille plejecenter: 

Punktet taget til efterretning og boliganalyse skal være grundlag for behovet for 
plejeboliger i fremtiden. 

SSU.PL.05 Hverdags aktivitet på plejecentrene    

Lindhøjs Bruger /Pårørenderåd mener ikke, at denne blok skal indgå i besparelse, da 
man fratager beboerne al værdighed på Plejecentrene. Det vil betyde, intet 
hverdagsliv – kun opbevaring af mennesket. 

Hvilke typer medarbejdere rekrutterer eller holder vi på i fremtidens plejecentre i 
Kerteminde Kommune !! 

Hverdagsrehabilitering er jo modsatrettet, hvis denne blok vedtages. 

Der skal huskes på, at det er beboernes hjem, har de noget alternativ ? Hvad med 
livskvalitet og selvbestemmelsen i plejeboligen i henhold til Ældrekommissionens 
rapport ? 

Vi mener ikke, at der kan rekrutteres frivillige i det omfang der skal til får at 
kompensere for ovenstående. Det kan ikke være rigtigt, at frivillige skal opretholde 
Kerteminde Kommunes Værdighedspolitik. 

SSU.PL..08 Struktur, plejecentre: 

”Virksomheden” drifter 24 timer alle 365 dage om året – derfor er det nødvendigt 
med en solid og kompetent administration i disse økonomiske tider. 

Lindhøj er en atypisk virksomhed fordi du drifter i ”beboernes eget hjem”. 

 

Formand for Bruger- Pårørenderåd  
Joan Poulsen. 
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Høringssvar fra: Langeskov Skole 
 

 

 

 

                 
August 2016 

 

Hermed fremsendes høringssvar ifm. anlæg – budget 2017/20. 

 

Renovering af den sidste del af Langeskov Skole (fase 3 - afd. Bakken) har nu været længe 
undervejs og det er bestemt godt, at denne renovering kommer i gang i årene 2017 og 2018.   

Bygningen er meget  utilsvarende med en særdeles dårlig ventilation og isolering, vinduer der 
er boltet fast for ikke at falde ud, ”bløde gulve”, gamle elev- og personaletoiletter samt PCB. 
PCB blev konstateret i 2014 – kommunen har embedslægens rapport, der viser middelhøje 
værdier.  

I den del der skal renoveres er der personalerum, faglokaler, kontorer, bibliotek, aula og 
forberedelsesrum for personale.   

Derudover arbejdes der kraftigt fra mange menneskers side på at virkeliggøre hele visionen 
om Langeskov Park. Fase 1 vil stå færdigt i december 2016. Skole, ildsjæle, private samt 
foreninger er gået sammen om at skaffe penge til gennemførelse af fase 2,  samt skolens vision 
om et robothus. Robothuset skal være et kursus- og læringshus for alle grundskoler på hele 
Fyn. Ift. at skaffe penge til fase 2 er der entreret med en fundraiser. Derudover har flere i 
arbejdsgruppen et stort netværk,  der gør at visionen er mulig.  

De afsatte midler til renovering af afd. Bakken i årene 2017/18 er meget vigtige, da de indgår i 
det ”samlede budget” for hele visionen om Langeskov Park,  renovering af afd. Bakken og 
Robothuset.  Det ”samlede budget” skal forstås på den måde, at ingen fonde eller private 
donatorer/private firmaer vil donere penge, såfremt man/kommunen ikke selv stiller med 
nogle midler.  Med andre ord – arbejdsgruppens fremdrift er afhængig af at man fastholder 
renoveringen i 2017/18.  

For at opnå målsætningen om tilflyttere i den arbejdsdygtige alder til kommunen – således at 
kommunens samlede økonomi forbedres  - er det meget vigtigt at have nutidssvarende 
institutioner, da evt. nye borgere ellers vælger andre kommuner.  Med togstop, godt fritidsliv i 
moderne lokaler/områder, indkøb, ny og moderne skole, et ”fyrtårn”/ uddannelsescenter 
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indenfor robotteknologi for grundskoler, så er der stor mulighed for at nye borgere vælger 
Kerteminde kommune/Langeskov by i stedet for Nyborg eller andre kommuner. 

 

Med venlig hilsen 

AMR  lærer Benny Olsen 

Skoleleder Klavs Norup Lauridsen 

 

Høringssvar fra: Forældrebestyrelsen ved Bøgebjerg 
Naturbørnehave og vuggestue 
FREMSENDT PR. MAIL 

Kerteminde Kommune 
Budget og Analyse afdelingen 

 

 

 

Bøgebjerg, 25. august 2016 

 

Høringssvar 
I forbindelse med Kerteminde Kommunes udmøntning af Store forandringer – 
Dagtilbud samt Prioriterings- og råderumskatalog, Budget 2017-2020 

 
Forældrebestyrelsen i Bøgebjerg Naturbørnehave og Vuggestue, har behandlet det 
fremsatte høringsmateriale. Vi anerkender, at der pga. kommunens samlede økonomiske 
situation, nødvendigvis skal findes besparelser for at sikre et minimum af økonomisk 
sammenhæng i kommunens økonomi og dermed grundlag for velfærdsydelserne, herunder 
ydelser i børn- og ungeområdet. Samtidig ønsker vi indledningsvist at påpege, at netop 
disse kommunal velfærdsydelse bør behandles med forsigtighed for at sikre fremtidige 
generationer og opretholde god tiltrækning til nye børnefamilier til kommunen. 

Til det fremsatte høringsmateriale indgives følgende kommentarer: 
 

HØRINGSNOTAT, DAGTILBUDSSTRUKTUR – UDMØNTNING AF ”STORE 
FORANDRINGER”: 

Afsnit 1.2B. Institutioner samles i forpligtende fællesskaber 
Denne model støttes frem for forslag 2A. Vi ser det som naturligt, at der etableres 
forpligtende samarbejde mellem dagpleje, institution, skole og SFO med henblik på at 
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udløse syneriger gennem fællesskabet -  særligt når Hindsholmordningen (landsbyordning) 
er endeligt etableret. 

Ved tilpasning af ledelsesstrukturen, er det nødvendigt med ledelsesmæssig 
tilstedeværelse.  
Engagement til daglig drift og  udvikling af kerneydelsen og pædagogisk praksis, således 
der kan planlægges, forberedes, fordybes og efterfølgende evalueres.  
Ledelsesudvikling og involvering fra nærmeste leder er nødvendig, således der er glade og 
velfungerende medarbejdere i trivsel. Nærledelse reducere sygefraværet, øger 
lederkompetencerne for personalet og øger trivslen for børn, forældre og personale. 

Omlægning af ledelsesstrukturen i dagplejen vurderes endvidere at kunne medføre 
yderligere tid til ledelse, sparring og drift – forudsat der fortsat afsættes ressourcer hertil 
således at der fortsat er et uændret økonomisk grundlag.  

 

Afsnit 2. Nyetablering af ressourcehuse 
Vi støtter forslaget om etablering af egentlige ressourcehuse til aflastning for børn med 
funktionsnedsættelser og andre særlige behov, og har ikke yderligere kommentarer hertil. 

 

Afsnit 5. Opsigelse af lejekontrakten for Bøgebjerg 
Nedenstående er i overensstemmelse med tidligere indgivet høringssvar af august 2014 i 
forbindelse med budget 2015, hvor samme besparelsesforslag blev fremsat. 
 
Vi bemærker, at der i modsætning til tidligere forslag nu foreslås indretning af en 
institution i eksisterende lokaler på Hindsholmskolen hvor der tidligere har været foreslået 
etablering af nyt børnehus i nærhed af Hindsholmskolen. Bestyrelsen har tidligere meddelt, 
at vi gerne medvirker positivt til etablering af et nyt børnehus, og det forudsættes derfor at 
dette stadig kan blive løsningen. 
 
Bestyrelsen anser det for meget vigtigt at der forsat er en daginstitution med børnehave og 
vuggestue på Hindsholm. En lokalt placeret daginstitution på Hindsholm har stor betydning 
for lokalområdet, idet det vurderes at have stor betydning for egnens mulighed for at 
fastholde og tiltrække børnefamilier med en attraktiv daginstitution for vuggestue og 
børnehavebørn. 
 
Herudover anses  

 Bøgebjerg Naturbørnehave og Vuggestues nuværende placering på 
Bøgebjergvej 307, som ideel og helt unik i forhold beliggenheden for en 
naturbørnehave - tæt på skov og strand. Elementer som er centrale for 
børnehavens hverdag, hvilket er med til at give børnene en ganske særlig 
naturoplevelse. 
 

 den nuværende rene husleje (når der korrigeres for lån til udlejer) en minimal 
driftsudgift sammenholdt med en krævet nyinvestering i et byggeri til et nyt 
Børnehus på Hindsholmskolen, Det bemærkes at den nuværende husleje udgør 
årligt ca. kr. 120.000 / kr. 10.000 pr. måned. 
 

 Forslaget om at flytte Bøgebjerg naturbørnehave og vuggestue, til et nybygget 
Børnehus placeret på Hindsholmskolen på skovområdet ved sportspladsen som 
positivt, såfremt forældrebestyrelsen og medarbejdere opnår medbestemmelse 
ift. opførslen af det nye Børnehus. 
 

 Den påtænkte placering af det nye børnehus som optimal ift. at kunne styrke 
samarbejdet imellem Børnehaven og Hindsholmskolen, og derved eks. give 
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Bøgebjergs skolegruppe børn, en lettere overgang til skolen, samt åbne 
mulighed for at børnehavens børn små som store, kan benytte Hindsholm 
Hallen til aktiviteter, skolens bibliotek m.m.  
 

 Den påtænkte placering af det nye børnehus som hensigtsmæssigt (centralt på 
Hindsholm), i et nybygget børnehus med plads til egnens vuggestue og 
børnehave børn på Hindsholmskolens matrikel, såfremt der er tale om en 
medflytning og genhusning af daginstitutionens personale, samt vuggestue og 
børnehave børn i det ny byggede børnehus på Hindsholmskolen. 
 

 Et nyt børnehus som et værdifuldt aktiv for Hindsholm i forbindelse med at 
kunne tiltrække nye familier til lokalområdet Hindsholm – nye familier som kan 
styrke institutionen og lokalsamfundet, skole og institution kan danne 
rammerne for en stærk tilknytning for børn og voksne i lokalområdet.  

HØRINGSNOTAT, PRIORITERINGS- OG RÅDERUMSKATALOG (BUDGET 2017-
2020): 

BS.DTB.01 Reduktion i åbningstid 
Bestyrelsen anser dette forslag som uacceptabelt, idet en vedtagelse vil medføre markant 
serviceforringelse for børnefamilierne, bl.a. udtrykt ved, at: 

 en reduktion af åbningstiden i daginstitutionerne vil betyde, at forældre til 
børnehave og vuggestuebørn, får endnu sværere ved at nå at aflevere og hente 
deres børn. Mange forældre arbejder langt væk, og er nødsaget til at aflevere 
og hente børnene meget tæt på åbnings-/ lukketid i daginstitutionen. Det 
harmonerer ikke med at der fra landspolitisk side opfordres til øget mobilitet, 
når dagtilbuddet ikke samtidig kvitterer med tilstrækkelig åbningstid. 
 

 en reduktion af åbningstiden vil betyde at flere af forældrene presses til at 
fravælge Bøgebjerg Naturbørnehave og Vuggestue, hvormed den naturlige 
tilknytning til lokalområdet mistes. 
 

 forslaget kan få direkte effekt på normeringen idet reduktion af åbningstiden 
med evt. moduler vil medfører reduceret personale midt dagen idet der bliver 
beskåret i rammen/åbningstiden. 
 

 Forældre i Bøgebjerg bruger i forvejen den fulde åbningstid – der er mange 
børn både morgen fra præcis åbningstid 6.30 og eftermiddag til lukketid 16.30. 
Personalet oplever frustrerede forældre der har svært ved, at nå tidsrammen 
for nuværende åbningstid, hvilket er årsagen til vores gentagne ansøgning øget 
åbningstid. Seneste brugeranalyse foretaget i efteråret 2015 viser at der er 
legitimt behov for øget åbningstid. 
 

BS.DTB.02 Reduktion normering 
Forslaget kan ikke støttes, da det i forvejen vurderes at normeringen er på et absolut 
minimum. Det er ikke forsvarligt at reducere normeringen yderligere. 

BS.DTB.04 Ferielukket i Dagtilbud 
Bestyrelsen støtter forslaget, henset til at dette vurderes at have et minimum af indflydelse 
på flertallet af forældrene i institutionen og henset, til at der fortsat opretholdes 
feriepasning i en anden institution hvortil forældrene vil kunne henvises. 

BS.DTB.06 Regulering af børnetal 
Forslag kan ikke støttes og bestyrelsen finder det urimeligt, at der ikke afregnes børn i 
forholdet 1:1 henset til at institutionen ingen indflydelse har på børnetallet. Vi kan ikke se 
at der er ført tilstrækkeligt argumentationer i forslag for hvorfor børn udover børnetallet 
skal afregnes i et andet forhold end børn indenfor børnetallet. 
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BS.DTB.08 Decentrale uddannelsesmidler 
Forslag kan ikke støttes, idet behovet for uddannelse og opkvalificering altid vil bestå og 
derfor må der nødvendigvis også afsættes midler til området.  

Det vurderes at dette forslag vil have konsekvenser for såvel arbejdsglæde som det faglige 
niveau (på sigte), hvis ikke der samtidig på anden vis tilføres afsættes ressource til fortsat 
efteruddannelse af personalet. 

BS.DTB.09 Ny lønpulje  
Forslaget kan ikke støttes, da det ikke klart fremgår hvilken konsekvens dette har for 
muligheden for at imødekomme lokale behov for løntilpasning fx som følge af særlige 
kompetencer. 

Besparelsesbeløbet årligt netto kr. 55.000 indikerer at der er tale om en særlig pulje som 
der ikke tidligere har været særlig opmærksomhed omkring, hvorfor det sandsynligt at 
besparelsen ingen betydning vil få for institution – i givet fald støttes forslag. 

BS.DTB.11 Analyse af tildelingsmodel 
Vi støtter forslaget med baggrund i at der bør være ligelig fordeling mellem de respektive 
institutioner, men henset til at det ikke fremgår hvad der specifikt fordeles og derfor 
ønskes nærmere analyseret (økonomiske midler, eller?) har vi svært ved at vurdere hvilke 
konsekvenser dette vil have for institutionen. 

BS.DTB.13 Styrkelse af forældrekompetencer 
Vi støtter forslag om styrkelse af forældrekompetencer, da der kræves gode 
forældrekompetencer for at skabe et solidt fundament for et læringsparat barn som 
institutionen kan medvirke til at gøre flyvefærdig til skole og senere videre uddannelse. 
Vi ser at opgaven med at styrke forældre kompetencerne kræver yderligere ressourcer, og i 
øvrigt finder vi en sådan ressourceallokering i god overensstemmelse med kommunens 
hensigter om at en tidlig indsats kan minimere evt. risiko for at et barn ikke bliver 
livsduelig med hele verden som sin legeplads i fremtiden. 

I forventning om at ovenstående høringssvar indgår i den politiske beslutningsproces, ser 
vi frem til at følge processen hvormed der skabes ro omkring børn og ungeområdets 
fremtidig økonomi og struktur. 

Ønskes ovenstående svar uddybet kan undertegnede kontaktes for en drøftelse heraf.  

 

Venlig hilsen 

Flemming Rasmussen 
Konst. Formand, Forældrebestyrelsen  
Blæsenborgvej 76, DK-5380 Dalby 
Tlf: 2119 6338 
mail: flemming@hesselgaard.dk  

 

mailto:flemming@hesselgaard.dk
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Høringssvar fra: Poul Alfred Nielsen 

 

Indsamlede underskrifter findes på sagen. 

  



[94] 
 

Høringssvar fra: Handicaprådets DH-medlemmer 
 

Kerteminde Kommune 
Att. Lone Aagaard Jensen 

 

Budget – og Analysekonsulent 
 
Det skal påpeges, at dette Høringssvar er fra Handicaprådets DH-medlemmer 
 
Budget 2017 – 2020 
 
BS.UUD.06 Reduktion af ressourcer til inklusion, holddeling, supplerende støtte og omlægning 
af understøttende undervisning: 
Vi finder det betænkeligt, at man vil skære, så man kun opfylder lovens mindstekrav. Alle 
undersøgelser gennem tiden har vist, at ved en god indsats i børne- og ungdomsårene m.h.t. 
skole og uddannelse, jo større chance er der for, at den handicappede bliver delvis eller helt 
selvforsørgende i voksenlivet, hvilket jo må være det ultimative mål for kommunen. 
 
BS,BF.04 Styrkelse af forældrekompetencer: 
Som der står under beskrivelse af forslaget, vil man helt sikkert kunne hjælpe børnene på lang 
sigt med en tidlig indsats på dette område. Hvis man ikke støtter de svage forældregrupper, 
risikerer man at tabe børnene på gulvet. 
 
Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering 
Med hensyn til Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering så er det som om, at det hele drejer 
sig om de ældre borgere i kommunen. 
 
SSU.SFR.06 Ergo-/fysioterapi – reduktion af serviceniveau: 
Vi forudser de samme negative konsekvenser som nævnt i: 
Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser. 
 
Hvis der bliver skåret ned på vedligeholdende træning, vil det påvirke andre ting; f.eks. vil man 
gennem træningen møde andre mennesker og måske på den måde opbygge et netværk, som 
gør at man finder ressourcer til at komme i gang med andre aktiviteter. Det vil så igen mindske 
behovet for hjemmepleje/hjemmehjælp. 
 
I dag er der sket store ændringer i forbindelse med tildelingen af førtidspension; der tildeles ca. 
50 % færre førtidspensioner end tidligere, og rigtig mange skal ud i ressourceforløb og senere i 
enten ordinært job eller fleksjob.  
Dette kræver også en del rehabilitering, og kravene til hjemmeplejen ændres også, da den skal 
tilpasses disse jobparate mennesker. 
Her skal man ikke glemme vedligeholdelsestræning, således den handicappede kan fastholde 
sit funktionsniveau samt eventuelle arbejde. 
 
Og så er der en større gruppe af førtidspensionister og ældre handicappede, som vil have brug 
for vedligeholdelsestræning, forebyggelse og rehabilitering. Og det er, som der står skrevet, 
vigtigt at man ikke sparer på denne indsats. For ved at spare på dette område, får man på den 
lange bane langt flere omkostninger. 
 
Arbejdsmarked 

Handicaprådet 

Formand Ina Eliasen 

Grøntoften 13 

5550 Langeskov 

Tlf.: 6597 6677 

Mobil: 2461 2666 

Inaeliasen@mail.dk 

www.kerteminde.dk 

23.august 2016 

 

 

mailto:Inaeliasen@mail.dk
http://www.kerteminde.dk
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AB.ABM.01 Fleksjob – øge antal af fleksjob i private virksomheder: 
Man vil ”øge antallet af fleksjob og skaffe flere job i private virksomheder”.  
Det er meget let at skrive, men hvor finder man jobbene? 
I Kerteminde er ledigheden over 7,5 %, omsat i tal mangler der ca. 300 job til folk i 
ressourceforløb eller i fleksjob.  
Vi mener ikke, man både kan gøre en indsats på dette område og samtidig spare penge. 
 
SSU.PL.02 Nedsættelse af standard rengøringsfrekvens: 
Man henviser til, at man i 22 andre kommuner har en standard på 30 minutter hver 3. uge, men 
det betyder jo også, at 76 kommuner finder denne standard for lav. 
Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at folks hjem skal se ud, som de gør i dag, og en 
forværring er helt uacceptabelt.  
Det er ikke muligt at skære mere på dette område. Der er her ikke bare skåret ind til benet, men 
man er også begyndt at skære i selve benet. 
 
SSU.PL.05 Hverdagsaktiviteter på plejecentrene: 
For os er det ufatteligt, at man overhovedet vil være bekendt at stille dette forslag. Det handler 
om de svageste borgere i vores kommune. Forslaget er dybt uværdigt. 
Vi tager skarp afstand fra forslaget og mener, det er på kanten af lovgivningen, idet man vil 
erstatte ansatte med frivillige. 
 
Vi sætter stor pris på frivillige, og det er dejligt, de kommer og gør dagene lidt gladere, men 
festdage og helligdage skal ikke være afhængig af dem. Her må vi sige STOP. 
Og derfor anbefaler vi, de nævnte arrangementer bibeholdes. 
 
Med venlig hilsen  
Ina Eliasen 
Formand for Handicaprådet. 
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Høringssvar fra: Carsten Hansen 

 

Indsamlede underskrifter findes på sagen. 
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Høringssvar fra: Forløbskoordinatorerne i Team 
Sundhedsfremme og Forebyggelse 
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