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Emne: Omlægning på Dagcenterområdet  Nr.: B30-02 

Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Social- og Sundhedsudvalget Senior og Velfærd Dagcenter 

 

1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter -350 -350 -350 -350 

Drift – Indtægter     

Drift - Netto -350 -350 -350 -350 
 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  

Besparelsesforslaget omhandler en omlægning af dagcenterområdet på Senior og Velfærd. 

 

I dag er der dagcenter på Fænøsund (6 ansatte) og i Brenderup (11 ansatte).  Brenderup dagcenter har et 

aktivitetsråd og har tilknyttet en del frivillige kræfter. Fænøsund har i øjeblikket kun få frivillige tilknyttet. 

Historisk set har dagcentrene flere gange været slået sammen under et tag, ofte i forbindelse med 

ferieafvikling. Dette har været med succes og dagcentrene har planer om at gøre dette fremadrettet.  

Forvaltningen foreslår at Fænøsund Dagcenter lægges sammen med Brenderup Dagcenter, og at alle 

borgerne samles i Brenderup.  

 

Bygningerne i Brenderup ligger i et naturskønt område på landet med kort afstand til både bymidte, strand 

og skov. Der er gennem de seneste år, i samarbejde med frivillige, bygget læskur og træterrasse ved søen. 

Brenderup Dagcenter har i indeværende år fået anlægsmidler, til etablering af/renovering af p-plads og 

indkørsel til dagcenteret. Dagcenteret har  fået pudset og malet væggene samt fået nye stole og borde 

som gør at dagcenteret fremstår moderniseret.  

 

Det vil være muligt at reducere i medarbejderstaben med 1 medarbejder og reducere vikarudgifter hvis 

alle medarbejdere samles under samme tag. Samlet set svarer det til en besparelse på ca. 0,350 mio. kr. 

årligt 2022-2025.  

 

Bygningerne kan med små justeringer tilpasses til at huse alle dagcentergrupper. Det vil være nødvendigt 

at etablering af nyt mindre lederkontor, da det nuværende kontor vil skulle inddrages til at huse borgere 

fra dagligstuen på Fænøsund. 

 

Ved en sammenlægning vil borgerne kunne mødes på tværs af kommunen. Alle brugere i dagcenteret vil 

få gavn af de moderniserede omgivelser, samt den frisklavede mad som der produceres på stedet. Det at 

dagcenteret selv producerer maden giver stor fleksibilitet, idet at dagcenteret kan tage på busture uden at 

tænke på spisetider (vi medbringer maden) samt fejre diverse højtider hen over en hel uge. 

 

Erfaringen fra sammenlukningen i ferierne, er at borgerne er glade for omgivelserne og at transporttiden 

er uden væsentlig betydelig. Mange borgere som allerede i dag kommer i dagcenteret i Brenderup, bor i 

Middelfart, og kommer med bus til Brenderup. Der vil givet vis komme en mindre øgning i udgifter til 

kørsel af borgere.  

 

Tidshorisont  

 

Besparelsen kan effektueres fra 2023. 

 

Personale konsekvenser 

 

Borgerne vil opleve flere muligheder for aktiviteter på tværs og vil dermed få en større mulighed for at 

deltage i netop den aktivitet de ønsker. Udbuddet af aktiviteter vil være større idet der er flere 

medarbejdere samlet til at varetage forskellige aktiviteter. Alle brugere vil få gavn af de aktiviteter der 

arrangeres af/sammen med aktivitetsrådet og dagcenterets frivillige. 

 

For medarbejdere vil det være positivt, idet medarbejderne vil kunne drage nytte af ”stordriften” og bedre 
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kunne arbejde på tværs i huset. Det vil betyde bedre mulighed for at hjælpe hinanden i forbindelse med 

ferie, kursus og sygdom og dermed reducere vikar/afløserudgifterne. Desuden vil det kunne have en 

positiv indvirkning på trivsel og sygefraværsprocent, hvis der dannes ét stort team. 

 

Hvordan realiseres den økonomiske effekt – sæt X 
Færre indkøb Færre lønudgifter Andet Lavere serviceniveau Højere serviceniveau 

 X  X  

 


