Kære alle

Skive den 21.10.20

Organisationsændring i KRAKA og HABILIS

Her hen over sommeren har vi i Socialafdelingen arbejdet med en
organisationsændring som primært omhandler Habilis og KRAKA. Ændringen
går ud på, at samle alle døgntilbud, bofællesskaber og aktivitetshuse for
udviklingshæmmede i et center, samt samle alle bostøtteopgaver i en
afdeling med placering på fritids-værestedet Tooeren.
Baggrund for ændringerne er, at i forbindelse med omorganiseringen i 2017
har der været en række udfordringer i forhold til måden vi løser opgaverne
på. Udfordringerne er blandt andet, at borgerens geografiske bopæl i dag er
afgørende for de tilbud borgeren kan gives, hvilket i nogle henseender
besværliggør gode muligheder og løsninger til den enkelte. Samt
arbejdsmarkedsindsatsen ikke har kørt optimal.
Formålet med omorganiseringen er at sikre, at driftsenhederne kan levere en
specialiseret, sammenhængende og koordineret indsats over for borgeren,
med udgangspunkt i borgerens behov.
Med forslaget er der ikke tale om besparelser på personaleressourcer, da der
ikke sker ændringer i omfanget af opgaver. Der vil således ikke være tale om
færre afdelingsledere eller medarbejdere.
Målet med den organisatoriske ændring er at:
• samle den mest vidtgående støtte til udviklingshæmmede i ét driftscenter
dvs. døgn, bofællesskaber og aktivitetshuse
• samle den mindst vidtgående støtte til udviklingshæmmede i én afdeling. I
denne afdeling samles bostøtte til borgere i eget hjem, samt
arbejdsmarkedsindsatsen for de borgere som kan profitere heraf.
Det betyder, at jeg fra den 1. januar 2021 bliver Centerleder for
Nattergalevej, Mejsevej 12, Mejsevej 1, Hjalmar Kjems Alle, Hjaltes vej,
Parcelvej 27A, Parcelvej 40B, Frejasvej, Vestergade, Skovly og Magneten.
Organisationsændringen får den konsekvens, at der fra 1. januar 2021 bliver
ændret på afdelingsledernes opgaver som betyder at:
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Lisbet Arentsen Munch bliver afdelingsleder på
Nattergalevej hus 1+ 5 + 7 + 9 + 11 (døgn)
Villa B. Jensen bliver afdelingsleder på
Mejsevej 1 + Mejsevej 12 (døgn)
Ann Ramsdahl Vestergaard bliver afdelingsleder på
Hjaltesvej (døgn og bofællesskab) + Frejasvej (bofællesskab)
Maj Ingemann Jakobsen bliver afdelingsleder på
Hjalmar Kjems Alle nr. 5 og 7 (døgn) + Vestergade (bofællesskab)
Karina Tanderup Hostrup bliver afdelingsleder på
Magneten og Skovly (aktivitetshuse)
Rie Nielsen bliver souschef i Centret og afdelingsleder på
Parcelvej 27 (bofællesskab), Parcelvej 40B (bofællesskab) og Parcelvej 20
(døgn). Parcelvej 20 er et nyt døgntilbud som starter i foråret 2021
Aage Nielsens Vej bliver nedlagt ved årsskiftet, og alle de bostøtteopgaver
som er tilknyttet Aage Nielsens Vej, overgår til den nye afdeling ved To’eren.
Mange af de bostøtteopgaver vi i dag løser fra Nattergalevej, Hjalmar Kjems
Alle og Skovly vil også overgå til den nye afdeling. Fælleslejligheden på Aage
Nielsens vej nedlægges, men der er ved at blive fundet gode løsninger for de
borgere, som er tilknyttet tilbuddet, og den første borger flytter allerede i et
nyt tilbud her 1. november. Vi arbejder på og er snart klar med løsninger for
de andre borgere. De medarbejdere som er ansat på Aage Nielsens Vej,
overgår til den nye afdeling for bostøtte, og følger dermed med de
bostøtteopgaver som de løser i dag.
På vores døgntilbud, bofællesskaber og aktivitetshuse forventer jeg ikke
organisationsændringen får nogen særlig betydning for deres hverdag. Nogle
vil få en ny afdelingsleder, man skal forholde sig til, men personalet forbliver
på de afdelinger hvor de er ansat i dag, og forhåbentlig vil vi med
organisationsændringen kunne styrke indsatsen til alle vore borgere.

Med venlig hilsen
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