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Nedlæggelse af alment dagcenter  - Grøndalscenteret

Udvalg: Senior & Sundhedsudvalget 
Center: Center for Sundhed & Pleje
Funktion: 05.30.27

Beskriv nuværende situation inden ændring
Der er etableret visiteret tilbud til dagcenter på Grøndalshusene i Haslev 15 pladser (målrettet 
demente), på Grøndalscenteret i Haslev med 16 pladser og i Æblehaven i Faxe med 18 pladser 
Samlet set er udbuddet af visiterede dagcenterpladser på 49 pladser pr. dag. 
Tilbuddet om dagcenter er en KAN-opgave for kommunerne, i mange tilfælde fungerer 
dagcenteret som en afveksling for borgeren, men kan også have funktion af aflastning for en rask 
ægtefælle i hjemmet. 

På demensdagcenteret i Grøndalshusene kan konstateres en belægningsprocent på 100%. På 
Grøndalscentret vurderes belægningsprocenten til at være 93,8% på baggrund af en optælling i 
uge 19 i 2019.
Æblehavens belægningsprocent er lav, visiteringen til tilbuddet var i 2018 faldet til 44.5%, på trods 
af, at der har været arbejdet intensivt med, at visitere flere borgere til tilbuddet. 

Hvori består ændringen? Det foreslås at lukke det visiterede dagcentertilbud på Grøndalscenteret i 
Haslev, og i stedet visitere borgerne til pladserne i Æblehaven, som har en lav udnyttelsesgrad. Det 
antages at udgifterne til kørsel vil stige, idet borgerene i stedet skal transporteres til Faxe hvor 
Æblehaven ligger. En lukning af Grøndalscenterets tilbud, kan bevirke, at nogle borgere, såfremt 
de bor i Haslev, vil finde vejen til Faxe uoverskuelig, og ikke kan magte at sidde længe i en bus. 
Såfremt borgeren ikke ønsker en plads i dagcenter, og i stedet vælger at blive hjemme, kan det 
aflede nogle konsekvenser for den pårørende, som ikke får aflastning til f.eks andre gøremål den 
dag, hvor ægtefælle ellers kommer i dagcenter. Det kan også få konsekvenser i hjemmeplejen da 
borgeren så skal have ekstra besøg. 
Udgifterne til kørsel til Grøndalscenteret udgjorde i 2018, 789.000 kr. Der foretages et skøn på, at 
udgiften til kørsel vil stige med, hvad der svarer til 50% af den nuværende udgift på 
Grøndalscenteret. 
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Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? 
Budgetreduktionen består i opsigelse af tre medarbejdere på Grøndalscenteret, med en forventet 
opsigelses- og fratrædelsesperiode på 5 måneder. Derudover er indregnet øget udgift til kørsel 
svarende til 50% af oprindelig udgift. Ekstraudgiften til kørsel indregnes, da det er forventeligt at en  
del af borgerne kommer fra Haslevområdet, og som en konsekvens af ændringen, i stedet skal 
køres til Faxe.
I forslaget er også indregnet en forudsætning, som kun kan blive et forsigtigt skøn, om at 25% af de 
borgere som kommer på Grøndalscenteret vil takke nej til tilbuddet i Æblehaven. 25% af pladserne 
svarer til 4 borgere i 250 dage årlige åbningsdage.
Såfremt borger ikke kommer i dagcenteret skal der foranstaltes hjælp fra hjemmeplejen. Et skøn på 
dette er, at borger skal have 25 minutters hjælp, til toiletbesøg og mad på den dag, hvor borger 
ellers skulle være i dagcenter. Denne udgift skønnes til 147.000 kr. årligt og er indregnet i forslaget.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

- : Merindtægt/mindreudgift
+ : Mindreindtægt/merudgift

2020 2021 2022 2023
Serviceramme:
Udgift -100 -559 -559 -559
Indtægt 0 0 0 0
Ej serviceramme:
Udgift 0 0 0 0
Indtægt 0 0 0 0

Nettovirkning -100 -559 -559 -559

2020 2021 2022 2023
Budget før 
Budgettilpasning *)

1.100 1.100 1.100 1.100

*): Tildeling i 2019 (2020-priser)

I givet fald at, dagcenterpladserne på Grøndalscenteret lukkes ned, og borger ikke kommer i dagcenter, 
forventes det at få konsekvenser for den visiterede tid i hjemmeplejen. 

En anden konsekvens er at pårørende ægtefælle mangler aflastning og tid til sociale aktiviteter. For 
begge parter kan konsekvensen blive mere isolation og utryghed.
En anden konsekvens ved lukning af Grøndalscenteret kan blive øget ventetid på en plads i et 
dagcenter, på grund af et lavt udbud af pladser. 
Antallet af pladser der i gennemsnit benyttes på Grøndalscenter og i Æblehaven er hhv. 15 og 8 pladser, 
det vil sige at i alt 23 pladser pr. åbningsdag benyttes de to steder – såfremt Grøndalscenter lukkes, vil 
der, såfremt belægningen er den samme, mangle 5 pladser dagligt, idet der kun er 18 pladser i 
Æblehaven. 
Som tidligere beskrevet kan der være borgere der finder køreturen for lang, og deraf ikke vil komme i 
dagcenter – for det resterende antal manglende pladser, kan konsekvensen blive at der er ventetid på 
en plads.   

ØKONOMI

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER



Budgetforslag - Budget 2020

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Nej

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet? Nej

FORUDSÆTNINGER


