Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget

Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019
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Høringssvar afgivet af
Svendborg Frivilligråd og Frivilligcentret Kontakt Mellem Mennesker (KMM) v. fmd.
Karen Strandhave og næstformand. Erik Witten, Wivie Schärfe

Evt. generelle bemærkninger
Frivilligrådet og KMM må konstatere at sparekataloget på det sociale og
sundhedsmæssige område er sørgelig læsning – gode initiativer fra de
seneste 10 års kommunal socialpolitik er med et pennestrøg foreslået sparet
væk!
Det vil få store konsekvenser for kommunens udsatte, handicappede, ældre og
ensomme borgere.
Omsorgen for disse borgere vil blive reduceret til et minimum!
Kommunens ellers positive politik om samskabelse med civilsamfundet vil lide et
alvorligt knæk – de frivillige sociale foreningers fokus vil efter de foreslåede
besparelser være overlevelse - og ikke samskabelse!
Frivilligrådet og Kontakt Mellem Mennesker håber, at Social og Sundhedsudvalget
fortsat vil anerkende den store ulønnede indsats, som frivillige foreninger
udøver i forhold til kommunens borgere – og dermed fastholder det hidtidige
beløb til frivilligt socialt arbejde.

REDUKTIONSFORSLAG – SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESOMRÅDET

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)
1. Reduktion § 18 pulje – støtte til frivilligt socialt arbejde generelt
Vi må konstatere, at der vil være 500.000 kr. tilbage i § 18 puljen – efter den
foreslåede besparelse på 600.000 –mere end en halvering af puljen! – STORE
BESPARELSER på et lille budget – en drastisk besparelse, som har store
konsekvenser for de sociale frivillige foreninger i Svendborg kommune.
De foreslåede besparelser vil især ramme de mindre foreninger – der vil ikke
fremadrettet være penge til små aktiviteter og synliggørelse af foreningerne,
Besparelserne vil ramme de frivillige ildsjæle – de vil miste gejsten – og søge
andre græsgange.
I social – og Sundhedsudvalget skal I være opmærksom på, at de små frivillige
foreninger udgør en vigtig underskov, der bl.a. er med til at udvikle nye
initiativer til gavn for Svendborg kommunes borgere.
Besparelserne på § 18 puljen vil få store konsekvenser for den fremtidige frivillige
sociale indsats i Svendborg kommune:
-

De frivillige sociale foreningers fortsatte kompetente indsats er bl.a.
betinget af den nuværende størrelse af § 18 puljen. De hidtidige bevilgede
beløb er små – men har stor effekt.

-

De forholdsvis mange små tildelinger fra § 18 puljen er afgørende for, om
den frivillige indsats kan opretholdes – også af de mindre foreninger.
Nogle foreninger har givet udtryk for, at de vil ”lukke og slukke”, hvis
deres § 18 tilskud reduceres / bortfalder.

-

Svendborg kommune har mange frivillige sociale foreninger med
ildsjæle, som yder en kæmpeindsats overfor kommunens borgere. Det er
derfor vigtigt, at rammerne for frivilligt socialt arbejde er til stede, hvilket
jo netop beskrives i den nye Frivilligpolitik.

-

Et stabilt økonomisk grundlag for at udøve socialt frivilligt socialt arbejde
er en forudsætning for udviklingen og udførelsen af frivilligt socialt
arbejde.
Det er vurderingen, at reduktionen af § 18 puljen især vil ramme ensomme,
ældre og udsatte borgere i Svendborg kommune – desværre de samme
grupper som også samtidig med rammes af kommunale besparelser.

2. Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte
Mange frivillige sociale foreninger har fokus på fællesskaber og aktiviteter, som
modvirker ensomhed – de økonomiske muligheder for aktiviteter vil efter de

foreslåede besparelser ikke være til stede. Der arrangeres pt. ”spis sammen
aktiviteter” flere steder i kommunen og cafe for demente og deres pårørende
– disse aktiviteter vil ophøre.
For små midler har denne pulje været medvirkende til at skabe vigtige fællesskaber
for ældre, udsatte borgere og mennesker med psykisk handicaps.

3. Ophør af pulje for sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer
Aktiviteter med et sundhedsfremmende sigte vil ligeledes stoppe – eksempelvis
projektet ”Gå dig glad” startede ved hjælp af midler fra denne pulje sammen
med midler fra Trygfonden.
4. Reduktion af tilskuddet til Mødrerådgivningen
Reduktionen af Mødrerådgivningens tilskud vil i realiteten betyde en nedlæggelse
af foreningen i nuværende form. Mødrerådgivningen er et godt tilbud til
udsatte familier – et tilbud som komplementerer Familieafdelingens tilbud
fint.
Man kan ikke lade være at tænke på, at kommunens tilskud til Mødrerådgivningen
på 300.000 kr. årligt er under halvdelen af hvad en anbringelse af et barn ville
koste årligt!
5. Sundhedsløftet – tværgående koordinering af ernæringsvejledning til ældre

6. Kronikerindsats for børn og unge

7. Ophør med forebyggende indsats til 3-årige

8. Ophør med helbredsundersøgelse og sundhedssamtale med 6.klasser

9. Forebyggelse af livsstilssygdomme og kronikerindsats i socialpsykiatrien

10. Tandpleje til særligt udsatte

11. Nedsættelse af kursusbudgettet i tandplejen

12. Administrativ driftsbesparelse i tandplejen

13. Reduktion i holdtræning under genoptræning

14. Opsigelse af aftale med SOLO fitness

15. Tilpasning af rygestoptilbud

16. Ophør af Sundhedshusets rygeindsatser for unge

17. Omlægning af inventarbudget i Sundhedshuset

18. Brobyggerfunktion i Sundhedshuset

