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Slå §85 sammen 

Psykiatri – Støttecenter  - eksterne – 

unge/børne KKP 

Sammenlæg Jernstøberiet og 

Amandahuset 

Sammenlæg Toften – Nytoften – 

Paletten og CUBA 

Paletten flyttes til Nyborg eller Odense 

Grøntoften flytter sammen med 

Varebørsen 

Revurdere vores abonnement med 

CKV, da vi bruger dem mindre og 

mindre 

Vagter på mellem 5 og 8 timer for 

bedre udnyttelse af ressourcerne 

Ingen vikarer 

Ved fast personales første sygedag 

Ens for alle støttecentre 

Natsænkning på varme på 

aktivitetssteder og støttecentre 

Lyssensor 

Spar på vand 

Søndag som fast lukkedag i 

støttecentrene 

Dyre timer 

Faste 50% tillæg 

Vikar søndagstillæg 

 

Paletten lukkes 

Vi får lov til at komme på Odense eller 

Nyborg værkstederne 

Bage brød og kager til skoler og 

børnehaver og bring det ud. Tag mod 

bestilling. 

 

Bofællesskaber og støttecentre skal 

have deres egne penge 
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1. Sammenlæg § 85 området over 30 år, (Støtte og Vejledning med Socialpsykiatrien og 

Hjerneskadeteamet)    

2. Sammenlæg Paletten med CUBA på en fælles matrikel.  

3. Sammenlæg Støttecenteret Jernstøberiet med Aktivitets og Samværscenteret Amandahuset, på I.A. 

Larsensvej.  

4. Sammenlæg Støttecenteret Grøntoften med Støttecenteret Varebørsen. 

5. Udfase private-mentor. 

6. Opret et Senhjerneskadecenter på Lille Troelskær. 

7. Mere borgerinddragelser! Opret et fælles borgerråd for § 85, der bl.a. kan arranger oplæg fra ULF, LEV, 

planlægge arrangementer, rejser og oplevelser for § 85 og andre interesseret borgerne i Kerteminde 

kommune. 

8. Opret en jobmentor funktion på hvert Støttecentrene med fokus på at skabe korte deltidsstillinger i 

lokalområdet til borgerne på § 85. 

9. Afskaf vikardækning. 

 

• Selvbetalt kaffe. evt. en kaffeautomat. 

• Anden bolig, billigere husleje 

• Opsige avis abonnement 

• Omtanke ved indkøb -færre pga. 300 kr pr bon  

• Flytte Amandahuset over i Jernstøberiet (fælles lokaler)  
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Flyt amandahuset over i Jernstøberiet og luk ned for lokalet. 

Ændre åbningstider så der er §104 tilbud i Munkebo 2 dage om ugen, Kerteminde 2 dage om ugen og 

Langeskov 1 dage om ugen, med forståelse for at dette kan ændres efter behov da der ikke kan 

garanteres at borgersammensætning forbliver som det er nu.  Hermed er der mulig besparelse af 

løntimer da der ikke er åbent så længe. 

Ændre stillinger så alle bostøtte medarbejdere har ansvar for en del af åbningstider i §104, dermed 

reducere risikoen for at alene arbejde og forhåbentlig øges tilknytning til §104 tilbuddene. 

Aktiviteterne bliver brugerdrevet.  Det vil sige at brugerne selv har givet udtryk for et ønske om 

tilbuddet og/eller er aktiv deltagende i det ( i den omfang de kan).  Så, for eksempel, hvis der skal laves 

mad, så skal borgerne være en aktiv del af processen frem for at der er serveret mad til dem. 

I de andre tidspunkter hvor der ikke er §104 tilbud, invitere andre lokale interesseret organisationer til 

at oprette samværstilbud eller lignende hvor borger kan deltage på uvisiteret basis, som dermed 

beholder muligheden for uforpligtende kontakt”. 

 

Samle hele psykiatrien på et sted d.v.s.  bostøtten for de 18-30 årige og 30-67 årige samt aktivitets og samværstilbud, så 
der kun er et aktivitets og samværstilbud i kommunen. 
Dette vil betyde øget fleksibilitet i forbindelse med sygdom/ferie, mulighed for at udnytte faglige kompetencer på tværs 
og samtidig spare husleje. 
En sidegevinst er desuden, at der vil være mindre alene arbejde. 
 
Visitere til målrettede gruppeforløb i bostøtten, hvor borgere med samme problematik og som er istand til at deltage i et 
gruppeforløb får en samlet støtte. Det kan f.eks. være støtte til angst, konflikthåndtering, økonomi og struktur på 
hverdagen. 
På denne måde gives støtte til flere på en gang, og borgeren får samtidig gavn af den støtte, der kommer ved at arbejde 
med sine udfordringer sammen med andre med samme problematik. 
 
Tydeliggørelse af hvad der er kommunale opgaver inden for psykiatrien. 
 
Fokus på hvad målet skal være for et psykiatrisk aktivitets og samværstilbud. 
 
Hurtig og tydelig (SMART mål) revisitation og visitation. 
Mulighed for hurtigt at sætte ind i forhold til støtten med tydelige mål, vil i flere tilfælde betyde kortere forløb og dermed 
flere sager igennem. 
 
Bedre samarbejde på tværs af afdelinger, hvilket vil give mulighed for en kortere ekspeditionstid og misforståelser 
undgås. 
 
Indsats i forhold til at samarbejde med frivillige organisationer. 
 
Social vicevært (evt. i samarbejde med boligforeninger) hvilket vil give mulighed for at opfange situationer og få handlet 
inden problemet bliver en større opgave, som kræver visitation og dermed længere tid. 
 
 


