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Styregruppemøde, tirsdag den 19. marts 2019, kl. 15.00-18.00 

Mødelokale 1, Munkebo rådhus 
 

Deltagere: Ulla Hansen, Maria Ballard, Maria Gommesen, Minna Vig Stærmose, Tina Brandt Jensen, Dorte 

Laursen, Bente Plauborg, Anders Thønning Bjældager 

Afbud: Dorte Sams, Helle Jacobsen 

Referent: Linda Rise 

REFERAT 
 

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden 
3 bilag uddeles: 
- Vikarudgifter 
- Regnskab 
- Oversigt over organisering af bosteder/støttecentre, i forbindelse med Conny Kesslers opsigelse 

Konklusion: 
Dagsorden godkendt. 

Oversigt over organisering af bosteder/støttecentre:  

- Der er truffet beslutning om en midlertidig organisering, med konstituering. Løsningen er valgt,   
med henblik på at afvente byrådets beslutning.  

 
 

2. Godkendelse af referat fra styregruppemøde den 26. februar 2019 

Konklusion: 
Bemærkning til referatet: 

Referatets ordlyd: Funktionen omkring vejledning - Kan vi tænke vejledning anderledes? I stedt for at vi 

rykker ud med vejledning i en udgående funktion – kan vejledning så helt eller delvis ske, svarende til den 

måde Cuba arbejder på. Her er der en vejleder i Cuba, som borgerne kommer ind til. 

Intentionen med forslaget er: At etablere et tilbud om praktikvejledning, med henblik på at afsøge 

mulighed for lønnet job. Eventuelt i fleksjob/skånejob 

 
3. Effektiv drift af botilbud og støttecentre 

Styregruppen har peget på, at det bør vurderes om botilbud og støttecentre kan drives mere effektivt 
ved at sikre rette normering, reducere sygefravær m.m. På baggrund af styregruppens drøftelser har vi 
arbejdet videre med at konkretisere et fremadrettet driftsgrundlag – og i forlængelse heraf vurderet på 
effektiviseringspotentialet i forhold til regnskabet for 2018. 
 
Udgangspunktet for analyserne har været, at de nuværende botilbud og støttecentre fortsætter sådan 
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som de er organiseret nu – og med udgangspunkt i det støttebehov som borgerne er visiteret til. For så 
vidt angår Lille Troelskær betyder det, at der vurderes på de samlede omkostninger før og efter, at 
tilbuddet er nedlagt.  
 
Driftsgrundlaget består af en normeringsoversigt (udarbejdet på baggrund af de visiterede støttebehov 
for borgerne) og en vurdering af behov for personaleressourcer som følge af fravær (ferie, uddannelse, 
sygdom m.m.). Der er taget udgangspunkt i et mål om et sygefravær på 6%. Desuden er tillagt udgifter 
til øvrig drift. 
 
På mødet gennemgås driftsgrundlagene og vurderingen af det effektiviseringspotentiale der er. 
 

Konklusion: 
Lukningen af Lille Troelskær forventes at bidrage med en besparelse på 1,7 mio. kr. i 2020.  Det skal 

afklares, at besparelse på aktivitets og samværstilbud ikke indgår dobbelt. Besparelsen vil indgå i den 

samlede besparelse på handicap og Psykiatri området.  

Effektiv drift af øvrige bostederne, forventes realistisk at kunne bidrage med en besparelse på 2,5 mio. kr. i 

2020.  

Der iværksættes en analyse i forhold til, hvordan besparelsen kan effektueres. Fravær skal indgå i analysen, 

med en opdeling på sygefravær og anden fravær. Kommissoriet vedrørende sygefravær indarbejdes i 

analysen. I analysen vil der blive kommenteret på forudsætningerne for fremtidig drift. 

 
4. Status på igangsatte forslag 

Styregruppen har udpeget en række forslag til besparelser ved at omlægge/ændre nuværende praksis: 

• BPA – Punktet indledes med en status på kortlægning, ved Lene Dalsgaard, Visitator 

• Fællesspisning og andre fælles aktiviteter for Støttecentrene 

• Vejledning 

• Beskyttet beskæftigelse 

• Aktivitets- og samværstilbud 

• Kørsel/intern kørsel 
 
På mødet præsenteres kommissorier og status på igangsatte analyser. 
 

Konklusion: 
Vedrørende BPA: 
Ulla Damgaard, visitator, uddyber den oversigt over BPA ordninger, der er medsendt dagsorden. Det er 
relativt få borgere der har en BPA ordning. 
Det bemærkes, at BPA rapport/håndbog er god. Godt lavet. 

 
Forslag: 

- Undervisning for borgere med BPA ordning, svarede til Odense model. Herunder f.eks hvordan 
man bedst laver MUS samtaler, hvordan man kan håndtere sygemeldinger, hvad koster det 
kommunen når der er sygemeldinger, mv. Model i forhold til at beregne evt besparelse: Har 
Odense en model?  

- Tina stiller sig til rådighed i forhold til undervisning 
- Vi forsøger at sammenligne administrationsbidraget  
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Vedrørende fællesspisning: 
En model hvor det enkelte støttecenter på skift er værter for andre, anbefales. Modsat at 
fællesspisning bliver tvungen for alle. 
Opmærksomhed på at borgerne har forskellige behov 
 

Forslag: 
Hvor mange borgere vurderer vi vil have glæde af tilbuddet. 
Beskrive hvordan modellen kan se ud. Herunder tage højde for borgerens forskellige behov. 
Er der lokaler lokalt. Således at tilbud ikke alene ligger i Munkebo. 
 
Der aftales ekstra styregruppemøde onsdag den 10. april, kl. 15.30-17.30. 
Dagsorden: gennemgang af kommissorierne. 
Deadline for skriftlige kommentarer til kommissorierne er tirsdag den 2. april. Herunder 
eventuelle fordele/risici. 
Sammenskrivning laves i overblik. 

 

5. Opsamling på yderligere ideer 

• Fra styregruppen 

• Fra den inddragende proces i områderne 

• Fra medarbejderne 

På alle tilbud har været hængt plancher op, hvor borgere, pårørende og medarbejdere har kunnet 
skrive forslag på. Desuden har medarbejderrepræsentanterne afholdt en workshop for deres 
kollegaer, hvor de har kunnet komme med forslag.  

Styregruppen drøfter, hvilke forslag der skal arbejdes videre med forslagene 

 

Konklusion: 
Forslag fra medarbejderne (eksempler): 

- Ensartet åbningstider for støttecentrene? Herunder afdækning af eksisterende åbningstider. 
OBS: Opmærksomhed i forhold til, hvordan vi sikrer, at man dækker hinanden af, ved fravær. 

- Mulighed for sammenlægning af Amandahuset og Jernstøberiet? 
- Sammenlægning af §85, udekørende. Psykiatri, senhjerneskade og handicap, som ét team. 
- Sammenlægning af Paletten og CUBA? Med henblik på sammenhæng mellem de to, på tværs. 
- Søndag som fast lukkedag i støttecentrene 
- Kan Grøntoften lukkes og vejledning lægges over på Varebørsen 

En arbejdsgruppe bestående af: Maria G, Maria B, Minna, Dorte og Linda laver en sammenskrivning af de 
øvrige forslag der er indkommet fra medarbejderne. 

Vi skal være opmærksomme på, at nogle af forslagene arbejder i forskellig retning, hvorfor det vil være 
nødvendigt at træffe et valg. Det vil ikke være alle forslag, der i givet fald kan gennemføres samtidigt. 

 

 

Inspiration fra Middelfart kommune: ”Forebyggelse og tidsafgrænset støtte – Middelfart Kommune” 
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Tiltaget er blevet en succes i Middelfart kommune. Dorte og Minna laver et mini-kommissorie i forhold til et 
tilsvarende tilbud, tilpasset Kerteminde Kommune. Herunder tilpasning til lovgivning. Desuden 
opmærksomhed på Web løsning. 

Svendborg har lavet et tilsvarende tilbud. Maria B undersøger Svendborgs model, med henblik på 
supplering. 

 
6. Punkter til mødet den 24. april 2019 

 
7. Eventuelt 

 
 
 

Linda Rise 

19.03.19 

 


