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Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SFU) 
 

Nedenfor er forslag, der kan henføres til udvalgets område, listet.  

Bemærk at investeringskolonnen indeholder engangsinvesteringer, der ikke indgår i budget 

eller anlægsbudget 2016-2019. 

Budgetløftkolonnen viser til orientering det budgetløft (tilførsel af midler til 

personaleressourcer), der forudsættes i 2017. Det budgetløft der evt. forudsættes i de 

kommende år, hvor beløbet kan være afvigende fra behovet i 2017, er ikke anført. 

Der er ved beregning af reduktionen i hvert af årene arbejdet med en nettoreduktion – det vil 

sige at der er taget højde for udgiften til eventuelt budgetløft.  

 

Nummer Reduktionsforslag 
Budget-
løft 

Inve-
stering 2017 2018 2019 2020 

SFU (S) 

Reduktion i tildeling af økonomiske 

midler til den kommunale tandpleje    -0,8 1,4 1,4 1,4 1,4 

SFU (BF) 

Reduktion i tilbud om sundhedspleje 

til folkeskoleelever     0,3 0,3 0,3 0,3 

SFU (BF) 

Reduktion i antal hjemmebesøg til 

spædbørnsfamilier     0,2 0,2 0,2 0,2 

SFU (HP) Driftsbesparelse Ballelund       0,5 0,5 0,5 

SFU (HP) 

Serviceniveau på bostøtte i 

socialpsykiatrien     1,0 1,0 1,0 1,0 

SFU (HP) 

Arbejdsgangsanalyse i 

Socialpsykiatrien     0,3 0,5 0,5 0,5 

SFU (SO) 

Serviceniveau på sundheds- og 

servicelovstræning -sandardiserede 

træningspakker     2,0 2,0 2,0 2,0 

SFU (BE) 

Reduktion i tilskud til Kirkens 

Korshær      0,5 0,5 0,5 0,5 

SFU (BE) Omlægning af bostøtte    -0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

SFU (BE) Omlægning af botilbud      1,0 1,0 1,0 1,0 

  I alt 0 -0,9 7,7 8,4 8,4 8,4 
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Reduktion i tildeling af økonomiske midler til den kommunale 

tandpleje (56) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 56 

 

  Fuld effekt: 

1,38 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Nedenstående reduktionsforslag vil ved fuld effekt give en årlig besparelse på 1,38 mio. kr. (4% 

af budgetrammen 2017), men kræver i 2017 en éngangsinvestering på 0,8 mio. kr.  

1. Ændret klinikstruktur: 

Der reduceres ved ændring i klinikstruktur med ophør af decentrale 

undersøgelsesklinikker: 0,75 mio. Undersøgelserne vil i stedet blive henlagt til de 

eksisterende 6 behandlingsklinikker. Strukturændringen med færre decentrale 

undersøgelses-/behandlingsklinikker vil indebære en besparelse mht. mindre forbrug til 

vedligeholdelse, service, og kvalitetssikringsprocedurer vedr. udstyr og apparatur. Hertil 

kommer effektiviseringsgevinst i form af mindre forbrug af lønmidler. Samlet bidrag til 

reduktionsmålet: 0,75 mio. kr.  

 

     2. Effektivisering i arbejdsgange på klinikker og i administrationen:. 

Besparelsen (reduceret lønforbrug) tilvejebringes bl.a. ved øget ved anvendelse af IT-

baserede løsninger, der samtidigt vil give et bedre serviceniveau overfor borgerne. 

Samlet bidrag til reduktionsmålet (mindre forbrug af lønmidler): 0,35 mio. kr. 

2. Forlængelse af indkaldeintervaller for børn og unge:  

Samlet bidrag til reduktionsmålet (mindre forbrug af lønmidler):0,10 mio.kr.  

3. De sidste 0,18 mio. kr. findes på øvrige områder af Tandplejen. 

Der er i dag ikke digitalt udstyr til røntgenfotografering på eksisterende undersøgelsesklinikker. 

Indkøb af bekostelige digitale røntgenscannere er påkrævet, hvis undersøgelsesklinikkerne skal 

videreføres. Denne udgift bliver ikke aktuel, hvis undersøgelserne rykkes ind på kommunens 6 

behandlingsklinikker, der i dag alle råder over moderne digitalt røntgenudstyr. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,38 mio. kr. 

 

1,38 mio. kr. 

 

1,38 mio. kr. 

 

1,38 mio. kr. 

 
 

Investeringsbehov: Ovenstående reduktionsforslag vil ved fuld effekt give en årlig besparelse 

på 1,38 mio. kr. (4% af budgetrammen 2017), men kræver i 2017 en éngangsinvestering på 0,8 

mio. kr. Investeringen vedr. udgifter til ombygning af eksisterende klinikker til nyt formål, 

etablering af nye forebyggelsesklinikker til erstatning for de nedlagte undersøgelsesklinikker 

samt indkøb af IT udstyr.  

 

Konsekvens for borgere/brugere:  

Ændring af undersøgelsesklinikker til forebyggelses klinikker vil give forældre større afstand 

mellem skole og klinik v. behov for undersøgelse.  
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Skoleeleverne vil få lidt større fravær fra undervisningen på de skoler, hvor der i dag er 

undersøgelsesklinikker, idet der på disse skoler er transport forbundet med undersøgelserne, 

som foregår i skoletiden. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at tandsundheden for mange 

børn i dag er så god, at undersøgelsesintervallerne er 16-18 mdr. For den enkelte elev har 

fravær fra undervisningen i forbindelse med tandpleje derfor et begrænset omfang.  
 

Konsekvens for personale:  
Det store antal klinikker i dag giver medarbejderne stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af 

personalets arbejdstid. Denne fleksibilitet reduceres med reduktion i antallet af 

undersøgelsesklinikker. 

 

Der vil være en faglig gevinst ved at undersøgelserne flyttes til behandlingsklinikker, hvor der er 

kolleger og dermed forbedret mulighed for faglig sparring.  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Skoleafdelingen. 
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Reduktion i tilbud om sundhedspleje til folkeskoleelever (57) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 57 

 

 Fuld effekt: 

0,3 mio. kr.  

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  

Reduktionsforslaget vil få betydning for folkeskoleelever på tre årgange:  

 

1. Bh. Klasse: Som en del af Sundhedsplejens indskolingsundersøgelse af alle børn i 

børnehaveklasse deltager sundhedsplejersken i en idrætstime forud for de individuelle 

samtaler. Dette sker med henblik på at opspore børn, som er udfordret motorisk.  

Fremadrettet vil det være børnehaveklasselæreren som i samarbejde med forældrene 

vurderer barnets motorik. Sundhedsplejersken kan følge op på dette ved den individuelle 

samtale og evt. viderehenvise til fysioterapeut. 

 

2. 1. klasse: Sundhedsplejens sundhedsorienterede samtale med elever i 1. klasse ændres fra 

at være et tilbud til alle elever til udelukkende at blive et tilbud til elever i udsatte positioner. 

Vurderingen af hvilke børn der vil være i målgruppen laves i samspil med lærere, pædagoger 

og forældre. Børn med særlige udfordringer kan få flere samtaler, alt efter behov. 

 

3. 3. klasse: Sundhedsplejens undervisning omkring sundhedspædagogiske emner i 3. klasse 

bortfalder. Der vil fortsat tilbydes samtaler og hjælp til børn med særlige behov. 

 

Tidshorisont:  

 

Pr. 1. januar 2017 - skoleåret 2017/2018. 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,3 mio. kr. +0,3 mio. kr. +0,3 mio. kr. +0,3 mio. kr. 
 

Investeringsbehov:  

Intet. 

Konsekvens for borgere/brugere:  

 

Den tætte og kontinuerlige sundhedsfremmende og forebyggende indsats for alle 

folkeskoleelever reduceres, og går imod intentionen om en tidlig sundhedsfremmende og 

forebyggende indsats, - hvilket på sigt kan få negativ konsekvens i forhold til lighed i sundhed. 

  

Konsekvens for personale:  

 

Reduktion i antal sundhedsplejerskestillinger. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

Ingen. 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

Ingen. 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Reduktion i antal hjemmebesøg til spædbørnsfamilier (58) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 58 

 

 0,2 mio. kr. 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  

 

Reduktion i sundhedsplejens sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg til nybagte 

forældre fra de nuværende fem-seks besøg til fire-fem besøg. 

 

Tidshorisont:  

Fra januar 2017. 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,2 mio. kr. +0,2 mio. kr. +0,2 mio. kr. +0,2 mio. kr. 
 

Investeringsbehov:  

 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere:  

 

Forslaget går imod intentionen om en tidlig sundhedsfremmende og forebyggende opsporing og 

indsats. Niveauet vil fortsat være på et rimeligt niveau sammenlignet med andre kommuner. 

 

Konsekvens for personale:  

 

Reduktion i antal sundhedsplejerskestillinger. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

 

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

Ingen. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

 

Børne- og Familieafdelingen. 

 

 
 

 

 

 



7 

 

Driftsbesparelse på Ballelund (59) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 59 

 Fuld effekt: 

0,5 mio. kr. 

 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

I løbet af 2017 ombygges Ballelund til et socialpsykiatrisk botilbud. I henhold til tidligere politisk 

beslutning lukkes Botilbuddet i Hinge og i de øvrige boformer og bofællesskaber under 

Socialpsykiatrisk center omdefineres målgrupperne og/eller reduceres i antal. De endelige 

beskrivelser af tilbuddene, målgrupper, normeringer etc. foreligger endnu ikke. Omdefinering af 

nattevagt funktion og ændret medarbejder/ledelsesstruktur vil kunne give en reduktion på 

udgifterne. 

 

Nedenstående tal er nettotal, dvs. lig den del af besparelsen, der vil komme Silkeborg Kommune 

selv til gode. Dette ud af en samlet / ”bruttobesparelse” på 0,7 mio. kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0 mio. kr.  

 

0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  

 

Investeringsbehov: 

Der er afsat anlægsmidler til ombygning af Ballelund, hvorfor der ikke anføres særskilt 

investeringsbehov.  

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Omlægning af tilbud betyder at nogle borgere flytter i anden boform. 

 

Konsekvens for personale: 

Ændret arbejdssted samt reduktion af personale svarende til ca. 1 årsværk 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

Når m2 optimeres/ikke længere anvendes vil det have betydning i forhold personalet i teknisk 

service og rengøring. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og psykiatriafdelingen 
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Serviceniveau på bostøtte i socialpsykiatrien (60) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 60 

 

 

 Fuld effekt:  

1 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Serviceniveau på bostøtte 

o Afgrænsede og definerede forløb for alle ny henviste. Bostøtte skal i højere grad 

gives målrettet, tidsbestemt og langt flere i grupper.  

o Besøg i eget hjem reduceres – flere borgere kommer til samtaler, bostøtte centralt 

f.eks. Psykiatriens Hus, mødestedet 

o Omlægning af værestederne i Gjern og Them til gruppebostøtte 

 

Forslag til reorganisering af bostøtte: 

 Som forberedelse og prøvehandling i forhold til videre udvikling af gruppeforløb i 

bostøtten etableres efteråret 2016 3 – 4 grupper med 8 – 10 borgere i hver.  

 Primo 2017 udvides gruppetilbuddet til at omfatte 10 grupper med 8 – 10 borgere i 

hver. Det betyder, at der er 80 – 100 borgere, der får gruppebostøtte evt. kombineret 

med et reduceret individuelt tilbud.  

 

Effekten af forslaget er under forudsætning af den mængde og tyngde af borgersager, der 

aktuelt er i socialpsykiatrien – Hidtidig udvikling har været stigende mængde og tyngde fra år til 

år.  

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1 mio. kr.  1 mio. kr.  1 mio. kr.  1 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Der er evidens for at socialfærdighedstræning i grupper har en rehabiliterende effekt.  Aktuelt 

indgår Socialpsykiatrisk center i et forskningsprojekt omkring socialfærdighedstræning, og de 

foreløbige resultater er positive fra borgere og medarbejdere.  

 

Der kan være store udfordringer i at motivere borgerne til at komme til centrale tilbud, pga. 

manglende færdigheder i at bevæge sig udenfor eget hjem. For at imødekomme denne 

udfordring borgeren før et gruppeforløb blive tilbudt evt. bustræning og andre tiltag der 

understøtter at borgeren kan modtage gruppetilbud på en central adresse.  

 

Som konsekvens af tilrettelæggelse af bostøtte på en ny måde med fokus på grupper, vil et evt. 

individuelt forløb blive mere målrettet og tidsafgrænset.   

  

Konsekvens for personale: 

Det vil kræve uddannelse af medarbejdere til at arbejde med grupper, mere specialiserede 

teams til afgrænsede målgrupper. 

 

Ved fuld effekt af forslaget kan det betyde en reduktion af ca. 3 årsværk. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 
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Der vil være mindre støtte til følge funktioner som eksempelvis til behandling i regionen, 

jobcenteret, rusmiddelcenteret, egen læge, specialtandlæge mm.  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Manglende følgefunktioner kan have betydning for et sammenhængende forløb / behandling for 

borgeren, og dermed mindske borgerens muligheder for at rehabilitere sig.  

Forslag 64 på beskæftigelsesområdet er et reduktionsforslag, der berører ”overlappende 

målgruppe” i forhold til dette forslag. Koordinering vil blive foretaget. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen 
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Arbejdsgangsanalyse i Socialpsykiatrien (61) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 61 

 

 Fuld effekt: 

0,5 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 Arbejdsgangsanalyse - udfra en LEAN lignende tilgang - delt på bostøtte, botilbud, 

dagtilbud og sekretariat. 

 Arbejdsgangsanalysen vil se på, hvilke opgaver der pt. løses og hvordan, bl.a. med det 

formål at opnå:  

o Mere effektive arbejdsgange. 

o Reduktion af mødetid/overlap 

 

Nedenstående tal er nettotal, dvs. lig den del af besparelsen, der vil komme Silkeborg Kommune 

selv til gode. Dette ud af en samlet / ”bruttobesparelse” på 0,7 mio. kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,3 mio. kr.  

 

 

 

 

0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  

 

Investeringsbehov: 

Ingen.  

Konsekvens for borgere/brugere: 

Analysen vil øge fokus på kerneopgaven på tværs af tilbudstyper/arbejdsopgaver. Da analysen 

endnu ikke er fuldført, er det for tidligt, nøjagtigt at pege på, hvilke forandringer den vil 

medføre.   

Der sigtes efter at løse kerneopgaven mere effektivt, uden nødvendigvis at sænke 

serviceniveauet. 

 

Konsekvens for personale: 

Vil blive yderligere belyst gennem arbejdsgangsanalysen.  

Der vil komme øget fokus på kerneopgaven for hhv. ledelse og medarbejdere. Det forventes at 

dette vil bidrage positivt. 

Forslaget kan fra 2018 resultere i en personalemæssig reduktion svarende til knap to årsværk. 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Når der stilles skarpere på kerneopgaven, så vil det samtidigt være nødvendigt at have fokus på 

en styrket dialog med samarbejdspartnere.   

 

Et øget fokus på kerneopgaven vil skulle afstemmes med indsatser efter § 83 og mentorer. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen 
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Serviceniveau på sundheds- og servicelovstræning – med 

standardiserede træningspakker (62) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 62 

 

 Fuld effekt: 

2,0 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Silkeborg Kommune har i dag et højt serviceniveau på trænings- og rehabiliteringsområdet, 

hvilket afspejler sig i omkostningerne på området sammenlignet med sammenlignelige 

kommuner. Serviceniveauet på træningsområdet er ikke eksplicit beskrevet i tid og frekvens mv.  

 

Der er således behov for at beskrive serviceniveauet mere tydelig, så borgerne oplever god 

serviceinformation og ensartethed samtidig med, at det understøtter styringen af området.  

 

Det foreslås derfor, at der etableres et klart og tydeligt serviceniveau på træningsområdet. 

Serviceniveauet skal indeholde en række fagligt beskrevne standardiserede træningspakker, der 

beskriver tid og omfang for pakken, hvilket betyder, at der ikke skal dokumenteres efter hver 

træning.  

 

Udgangspunktet er, at der for borgere, der alene modtager standardpakken, foretages et 

minimum af dokumentation. Terapeuterne skal således alene beskrive indsatsen, hvis den 

afviger fra de normer, der er beskrevet i træningspakkerne.  

 

Der ligger således både et potentiale i at få mere målrettede og ensartede indsatser til gavn for 

borgerne og en afbureaukratisering i relation til dokumentation hos terapeuterne.  

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.   2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgerne vil opleve mere tydelig serviceinformation via et velbeskrevet serviceniveau.  

Konsekvens for personale: 

Mindre dokumentation, hvilket frigiver tid til kerneopgaven. Man må forvente 

personalereduktion.  

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
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Reduktion i tilskud til Kirkens Korshær (63) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 63 

 

  Fuld effekt: 

0,5 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Silkeborg Kommune yder årligt støtte til Kirkens Korshærs drift af varmestuen i Silkeborg. Det 

årlige tilskud til Kirkens Korshær har siden 2012 ligget på ca.1,4. mio. kr. inklusiv tilskud til 

projekt ”søndagsåbent i varmestuen”.  

 

Det foreslås at reducere tilskuddet til Kirkens Korshær med 0,5 mio. kr. Tilskuddet vil herefter 

udgøre 0,9 mio. kr. årligt.  

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

- 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Konsekvensen for borgerne kan være, at Kirkens Korshær må justere på varmestuens 

åbningstider, således at varmestuen har en kortere åbningstid end i dag. Derudover kan en 

konsekvens være, at åbningstiden reduceres om søndagen eller at projekt ”Søndagsåbnet i 

varmestuen” nedlægges.  

 

Konsekvens for personale: 

 Ingen konsekvens for Silkeborg Kommunes personale 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

- 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Omlægning af bostøtte (64) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 64  

  Fuld effekt: 

1,0 mio. kr. 

 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Socialtemaet køber i dag bostøtte, jf. § 85 i Serviceloven, hos Socialpsykiatrien, Bo/Skole/Job og 

i eget regi hos Støtte og Vejledningsteamet.  

 

Støtte og Vejledningsteamet er kendetegnet ved evnen til at arbejde med udvikling af ressourcer 

hos borgere med mangeartede og komplicerede problemstillinger. Resultatet er ofte relative 

afgrænsede bostøtteforløb, hvor borgerne bliver mere selvhjulpne og nogen selvforsørget. 

 

En samling af bostøtten i Støtte og Vejledning vil give et styrket samarbejde, styring af indsatser 

tilrettet aktuelle behov og målgrupper og mulighed for fælles udvikling af tilbud og metoder. Der 

er således tale om et kompetenceløft til både myndighed og udfører. Derudover øges styringen 

af udgifterne til bostøtte, hvorfor der over de næstkommende år forventes faldende udgifter. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Ved hjemtagelse af sager hvor der er behov for en særlig pædagogisk indsats kan der være 

behov for ekstra investering af eksisterende personales faglige og pædagogiske kompetencer.  

Investeringsbehovet er på 50.000 kr.  

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgerne vil, som konsekvens af omlægningen af bostøtten, fremadrettet kun modtage bostøtte 

fra Støtte og Vejledningsteamet. Borgerne vil modtage en kvalificeret og koordineret bostøtte. 

Konsekvens for personale: 

Omlægning af bostøtten vil være med til at kompetenceløfte såvel myndighed som udfører, idet 

en samling af bostøtten vil styrke samarbejdet og styring af indsatser. Derudover vil 

sammenlægningen af bostøtten skabe mulighed for fælles udvikling af tilbud og metoder.  

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Forslag 60 på handicapområdet er et reduktionsforslag, der berører ”overlappende målgruppe” i 

forhold til dette forslag. Koordinering vil blive foretaget. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Omlægning af botilbud (65) 
 

Udvalg: SFU 

 

Forslag 65 

 

  Fuld effekt: 

1,0 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Puls Bo blev etableret i efteråret 2012 i henhold til § 85 og § 107 i Serviceloven, og er en del af 

Støtte og Vejledningsteamet, og dermed et internt tilbud i Socialsektionen.  

 

Puls Bo er under stadig udvikling. SFU har d. 8. 12. 2015 taget stilling til udvidelse af tilbuddet 

med det formål at fordoble antallet af pladser. Heri ligger en faglig deling af målgruppen i en 

afd. A og B – således at den pædagogiske indsats og metode bliver skarpere og i højere grad 

imødekommer borgernes specifikke behov – og samtidig modsvarer Socialteamets behov for 

bostøttepladser af denne art. Omlægningen af botilbuddet vil betyde, at Socialsektionens 

udgifter i forbindelse med køb af dyrere døgnpladser uden for kommunens regi kan minimeres.  

 

Udvidelsen med ca. 12 pladser finansieres af hjemtagelse af 4 borgere i dyrere døgndækkende 

tilbud. 

 

Tilbuddet organiseres som en udvidelse af Puls Bo i en afdeling A og B i Støtte og 

Vejledningsteamet.  

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  1,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

- 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Borgerne vil med omlægningen af botilbuddene få en mere målrettet pædagogisk indsats i 

Silkeborg Kommune, og færre borgere vil blive placeret på døgnpladser udenfor kommunens 

regi.  

Konsekvens for personale: 

Omlægningen af botilbuddene vil betyde, at en medarbejder flytter over i det nye tilbud for at 

erfaringsoverføre og skabe sammenhæng mellem afdeling A og B. Ledelse og faglig konsulent 

forbliver de samme. Herudover ansættes fagligt kvalificeret personale – 4 medarbejdere i alt, 

hvilket er en fordobling svarende til en fordobling af indskrevne borgere. 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

- 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 

 

 

 

 


