Region Syddanmark
Det sociale område
Damhaven 12
7100 Vejle
Att Anja Stokholm

Helgetoftevej 1, 5800 Nyborg
E-mail: oesterhuse@soc.oesterhuse.dk
www.oesterhuse.dk
Dato

13. maj 2009

Høringssvar vedr. nyorganisering af Strandvænget og Østerhuse.
Østerhuses MED-udvalg har på møde den 5. maj 2009 drøftet forslaget og har følgende
bemærkninger.
Samlet set er MED-udvalget positivt indstillet overfor de foreslåede organisationsændringer, hvor
boafdelingerne opdeles i 3 bo-organisationer og beskæftigelses- og fritidsdelen samles i én fælles
organisation.
Vi tror på, at en organisatorisk samling af Låddenhøj og Påfuglen vil kunne have en synergieffekt,
som på sigt kan være med til at videreudvikle begge tilbud til gavn for brugerne.
Vi vil også gå positivt til opgaven vedr. tilrettelæggelse af fritidstilbud for beboerne på det
nuværende Strandvænget. I dette arbejde vil vi lægge vægt på, at der fortsat er en klar opdeling
mellem hvilke aktiviteter der er beboerfinansierede fritidstilbud, og hvilke aktiviteter der er
kommunalt betalte § 104 tilbud. For at holde beboernes udgifter til fritidstilbuddene nede på et
rimeligt niveau vil vi anbefale, at de kommende 3 botilbud deles om lønudgifterne til en fælles
aktivitetsmedarbejder, som skal stå for tilrettelæggelsen og koordineringen af fritidstilbuddene. I
dag aflønnes fritidsmedarbejderen via Påfuglens budget.
Hvordan økonomien for den nye beskæftigelses og fritidsorganisation kommer til at se ud, har vi
pt. ikke et klart overblik over. Vi forudsætter dog, at Påfuglens indtægtsgrundlag giver mulighed
for det sammen serviceniveau og aktivitetsudbud, som i dag er gældende for Låddenhøj.
Ligeledes har vi en forventning om, at det nye beskæftigelses- og fritidstilbud vil kunne organisere
sig med 1 forstander, 1 souschef og 2 afdelingsledere, således der er de nødvendige
ledelsesmæssige ressourcer.
Vi vil anbefale, at der bliver set på organisation D´s bygningsmæssige rammer, idet vi i dag har
mange brugere beskæftiget på få kvadratmeter, hvilket kan skabe daglige konflikter.
Afslutningsvis vil vi gøre opmærksom på ønsket om at bevare vores nuværende navn
”Østerhuse”, som den kommende fællesbetegnelse for den nye organisation.
På vegne af MED-udvalget
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