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HANDICAP OG PSYKIATRI

Februar 2019

Som en del af budgetaftalen for Budget 2019-2022 har byrådet aftalt, at der skal findes en besparelse på 
7,4 mio. kr. i 2020, stigende til 9,4 mio. kr. i 2022, på Handicap og Psykiatriområdet. Byrådet ønsker at 
involvere Handicapråd, pårørende og medarbejdere i processen med at komme med forslag.
Processen illustreres herunder.

Som en del af budgetaftalen, 
skal der findes en besparelse på 
Handicap og Psykiatriområdet.

Byrådet ønsker at involvere 
Handicapråd, pårørende og 

medarbejdere i processen med 
at komme med forslag 

En styregruppe  har fået til 
opgave at udpege og kvalificere 

forslag til, hvordan 
besparelserne kan realisere

Forslagene vil danne baggrund 
for oplæg til det politiske 

beslutningsgrundlag

Hvor meget skal der 
spares?

7,4 mio. kr. i 2020

Stigende til 9,4 mio. kr. i 2022

Hvor skal der spares?

Besparelsen omfatter hele 
Handicap og Psykiatri

- Aktivitets og Samværstilbud
- Støttecentre
- Bosteder

Styregruppens 
sammensætning?

Formand
Anders Bjældager

2 Repræsentant for Handicaprådet
Tina Brandt Jensen, Dorte Sams

2 Repræsentant for beboere/pårørende-     Ulla 
Hansen, Bente Plauborg

3 Repræsentant for Fælles MED udvalget
Maria Ballard, Maria Gommesen, 

Helle Johansen

2 Repræsentant for ledelse:
Dorte Laursen, Minna Vig Stærmose

Hvornår sker hvad?

6. februar
workshop med borgere, pårørende og 

medarbejdere

5. februar til 11 marts
Mulighed for at komme med ideer og forslag til 

styregruppen

uge 20/21
Styregruppen har deadline for at aflevere sine 

forslag

6. juni
Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget 

igangsætter høring

13. august
Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget 
beslutter udmøntning af besparelsen

Styregruppen vil i den anledning gerne inviteret alle brugere, pårørende og medarbejdere på området til at 
bidrage med tanker og ideer til besparelser på Handicap og Psykiatriområdet. 

Velbesøgt workshop drøftede besparelserne på Handicap og Psykiatriområdet

En velbesøgt workshop drøftede onsdag den 6. februar, hvad der er vigtigt at prioritere, i forbindelse med 
den besparelse der skal findes på Handicap- og Psykiatriområdet, i Kerteminde Kommune. Formålet med 
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workshoppen var at give borgere, pårørende og medarbejdere mulighed for at bringe sine tanker og 
perspektiver i spil. 

97 engagerede deltagere satte ord på, hvad der fylder i hverdagen og hvad det er vigtigt at prioritere i 
forbindelse med besparelserne. Styregruppen har samlet workshoppens tanker og perspektiver og bringer 
dem med i sit videre arbejde med oplægget. Du kan se et kort klip fra workshoppen i linket herunder:
https://youtu.be/bEfKIPfmX1Q

Der er åbent for alle tanker, ideer og input, frem til den 11. marts 2019
Muligheden for at komme med input til besparelsen, stopper ikke med workshoppen. Styregruppen 
inviterer alle brugere, pårørende og medarbejdere på området til at bidrage med:

 Tanker og ideer til besparelser på Handicap og Psykiatriområdet
 Hvor tænker du, at der er noget vi kan gøre anderledes, bedre og samtidig spare ressourcer?

Der bliver hængt plancher op i alle Bosteder, Støttecentre, Aktivitets- og 
Samværstilbud.

Skriv dine tanker og ideer på en seddel og sæt den på planchen. Gerne 
med navn, så styregruppen kan vende tilbage, med spørgsmål eller 
andet.

Hermed en opfordring til at bidrage med sine tanker, ideer og input!

Styregruppen mødes igen den 26. februar 2019
Styregruppen arbejder videre med workshoppens tanker og perspektiver. For at styregruppen løbende kan 
inddrage de input der skrives på plancherne, vil der blive taget foto af plancherne, og de vil indgå i det 
samlede materiale og drøftelserne.

Information om styregruppens arbejde på Kerteminde Kommunes hjemmeside
Styregruppen vil løbende orientere om sit arbejde med forslagene og de indkomne input. 

Referater fra styregruppemøderne vil blive lagt på Kerteminde Kommunes hjemmeside ligesom der vil blive 
lagt et nyhedsbrev på hjemmesiden. I nyhedsbrevene vil man kunne følge med i, hvor vi er i processen for 
nuværende – og hvad næste skridt vil være.

På vegne af Styregruppen
Anders Bjældager

https://youtu.be/bEfKIPfmX1Q
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