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REFERAT FRA STYREGRUPPEMØDE  
 

Torsdag den 7. februar 2019 

Kl. 15.oo-17.00 

 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus 

 
Deltagere: Dorte Sams, Ulla Hansen, Maria Ballard, Maria Gommesen, Helle Jacobsen, Minna Vig 

Stærmose, Anders Thønning Bjældager 

Afbud: Tina Brandt Jensen, Dorte Laursen, Bente Plauborg 

Referent: Linda Rise 

 

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra styregruppemøde den 28. januar 2019 

Ingen bemærkninger og referatet er godkendt. 

 

3. Ny organisering 

Det medsendte bilag med oversigt over den ny organisering blev gennemgået og uddybet.  

 

Der er i tråd med KLK analysens anbefalinger fjernet et ledelsesniveau og strukturen er dermed helt 

flad men kun to ledelsesniveauer. Alle driftsledere refererer direkte til Bente Fournaise. 

 

Der er indenfor hver enhed udpeget en leder, der har et særligt ansvar for koordineringen af 

borgerforløbene på tværs. Det gælder indenfor enheden og på tværs af enhederne.  

 

Tværgående udvikling går på tværs af hele organisationen. Eksempel på en igangværende opgave 

med tværgående udvikling er, arbejdet med professionalisering af vagtplanlægningen. 

Vagtplanlægning er en kompleks opgave, der involverer mange aktører. En arbejdsgruppe er i gang 

med forskellige analyser, med henblik på professionalisering af opgaven. Målet er ensartethed i 

opgaven, fælles retningslinjer og regler og optimal ressourceanvendelse. Grundtanken i den 

forbedringsmodel der arbejdes med, er forankring blandt medarbejderne, inddragelse og test, før 

løsningerne bredes ud i hele organisationen. Stine Dideriksen har ansvaret for den tværgående 

udvikling.  

 

Staben udfører opgaver der går på tværs af organisationen. Eksempler på opgaver er driften og 

sikringen af organisationens dokumentationssystemer, produktion af bilag til politisk behandling, 

forandringsarbejde som f.eks professionalisering af vagtplanlægning.  
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Ser man isoleret på enheden Handicap og Psykiatri, består den af tre områder: Bosteder, 

Støttecentre og Aktivitets- og Samværstilbud. Der er én leder på hver af de tre områder og på 

grund af områdets størrelse, desuden én teamleder på Bostederne.  

 

4. Opsamling på workshop 

Der blev udtrykt tilfredshed med workshoppen og med det store fremmøde.  

 

De tre plancher der blev brugt i forbindelse med opsamlingen er renskrevet og blev uddelt under 

mødet. Alle sedler på plancherne er renskrevet ordret og foto af den enkelte planche er klippet ind 

i dokumentet, med henblik på at fastholde workshoppens drøftelser og input. Bilaget medsendes 

referatet og vil indgå i styregruppens videre arbejde med forslag til besparelse. 

 

Referater fra styregruppemøderne vil blive gjort tilgængelige på Kerteminde Kommunes 

hjemmeside. Her vil der også med mellemrum blive lagt nyhedsbreve, med henblik på at borgere, 

pårørende og medarbejdere kan følge styregruppens arbejde. 

 

5. Præsentation af styregruppens forslag og ideer 

Styregruppen drøftede, hvilke supplerende data der er behov for, som baggrund for det videre 

arbejde.  

 

Michel laver uddybning af bilag vedrørende regnskab for enhederne. Herunder lønninger pr. enhed 

og paragrafområde. Bilag tilsendes desuden, men oversigt over ansatte pr. tilbudstype, opgjort på 

stillingskategorier, inklusiv gennemsnitsløn. 

 

Der blev desuden efterspurgt data vedrørende: 

• Efteruddannelse opgjort på stillingskategori 

• Sygefravær opgjort på enhed 

• Vikarudgifter opgjort på enhed 

• Udgifter til konferencer, møder mv.  

• Modeller for Toften. Herunder: 

o Sparet bygningsdrift ved salg af Toften 

o Mulighederne for, at brugere af tilbud på Toften, i stedet tilbydes andre aktivitets og 

samværstilbud i Kerteminde Kommune  

o Samling af hele eller dele af de nuværende tilbud på Toften. Beskrive modeller. 

• Opsigelse af indkøbsaftaler for Støttecentrene. Anders redegjorde for, at det er et område der 

allerede bliver set på. 

De data der efterspørges er dækket af de data Michel arbejder på. Der suppleres med sygefravær. 

Der var enighed om, at styregruppen vil se nærmere på følgende udvalgte områder: 

• Muligheder, hvor vi ikke er begrænset af mursten - jævnfør workshoppens forslag der 

indebærer besparelser på Flextrafik 

• Modeller for Toften – (som beskrevet ovenfor) 

• Muligheder for beskyttet beskæftigelse jfr. § 103 

• KLK’s to hovedomdrejningspunkter 

• BPA ordninger  
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• Betaling for borgere ude af Kommunen 

• Refusion for borgere fra andre kommuner 

• Regnskab 2018 og budgetgrundlaget for områderne 

• Konkret projekt vedrørende bonner 

 

6. Punkter til mødet den 26. februar 2019 

Ikke supplerende til ovenstående. 

 

7. Eventuelt 

Ingen punkter eller bemærkninger. 

 

Venlig hilsen 

Anders Thønning Bjældager 

Direktør 


