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NOTAT

Notat vedr. forslag 43 i KLKs Råderumskatalog

Ved Økonomiudvalgsmødet den 20. juni bad økonomiudvalget administratio-
nen i Kerteminde Kommune om at uddybe forslag 43 ’Mere robuste dagtil-
bud’ (Handicap og Psykiatri) i KLKs Råderumskatalog. I forslaget fremgår 
det (jf. forslag 43 side 85 i KLKs Råderumskatalog):

’Kerteminde kommune har høje udgifter til samværs- og aktivitetstilbud in-
denfor Handicap og Psykiatri. Området har 10 samværs- og aktivitetstilbud 
på 7 adresser. (…) KLK anbefaler, at Kerteminde Kommune samler tilbud-
dene. Forvaltningen har regnet på en model for sammenlægning, som fuldt 
indfaset vil give en besparelse på ca., 2,6 mio. kr. om året.’

Økonomiudvalget ønsker, at det præciseres, hvilke institutioner, der er om-
fattet af forslaget.

Administrationen er oplyst om, at KLK har taget udgangspunkt i det tidligere 
fremsatte forslag om samling af aktivitets- og samværstilbud. 

I dette forslag samles 8 nuværende støttecentre og aktivitets- og samværstil-
bud.

Der stilles forslag om, at de nuværende 3 aktivitets-og samværstilbud i soci-
alpsykiatrien (Nytoften, Møtrikken og Amandahuset) samles et sted, på 
lige fod med aktivitets-og samværstilbuddet indenfor andre målgrupper. 

Der stilles forslag om at samle fælleshusene, der er tilknyttet til kommunens 
5 støttecentre (Bakkehaven, Askvej, Fregatten, Jernstøberiet og Grønt-
often). 

Visionen er at etablering af et fælles støttecenter med tilknyttede boliger, 
hvor borgerne visiteres til en midlertidig bolig. Det åbner mulighed for en 
målrettet rehabiliterende tilgang til den enkelte borger.

En sammenlægning af fælleshusene ved støttecentre fastholder mulighed 
for:

 At borgerne forsat kan modtage individuel støtte og vejledning. Den 
socialpædagogiske støtte målrettes borgerens individuelle behov. 

 At indsatsen med fokus på rehabilitering, træning og udvikling af 
færdigheder hos borgere gør borgeren i stand til, at leve et liv på 
egne præmisser i egen bolig med mindst mulig støtte fra professio-
nelle.

 At et fælles stort støttecenter kan rumme faciliteter som kan benyt-
tes til socialt samvær, fællesspisning, og mulighed for individuelle 
gruppeforløb m.v.
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Side 2 af 2 At de fysiske rammer kan rumme plads til gruppen af eksterne hjem-
mevejledere, som arbejder hos borgere, der er tilknyttet støtte og 
vejledning få timer om ugen.

 Således skabes der et fælles fagligt afsæt for en professionel social-
pædagogisk støtte og vejledning til sårbare borger.

 At flere borgere modtager tilpasset/individuel støtte i egen bolig.
 Serviceniveauet tilpasses borgerens behov, ressourcerne udnyttes 

og der vil være samme høje faglighed, som ved en sammenlægning 
med de døgndækkende bosteder.
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