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Forudsætninger
 De 3 eksisterende botilbud flyttes ind i 5 nye boenheder og organiseres i 4
botilbud
 Det er besluttet, at Boenhed B fremtidigt skal være et hus for borgere med
behov for struktur og forudsigelighed i hverdagen, herunder bl.a. borgere
med autismespektrumforstyrrelser.
 Det er lovet, at der er plads til alle nuværende beboere i det fremtidige BMV
 Det er besluttet, at der etableres fælles administration for alle 4 botilbud
 Det blev i efteråret 2015 lovet, at der er plads til alle lederne
 Det blev i efteråret 2015 lovet, at der er plads til alle medarbejderne
 Det er handlekommunerne, der er bestemmende og bestillende instans.

Beslutninger om ny struktur
Der bliver 4 botilbud med hver sin forstander
En teamlederstilling ændres til at være en forstanderstilling
Da forstanderstillingen i Boenhed B er en ny stilling, vil den gå i opslag
Blindenetværket med 33 pladser forbliver et helhedstilbud pga. sin særlige
status som højest specialiseret tilbud
 Blomsterhusene forbliver et botilbud og bliver ikke et helhedstilbud
 BMV 24-28 fortsætter som helhedstilbud i en periode på 2 år, hvori den
mest hensigtsmæssige struktur, indhold og organisering af dagtilbuddet
undersøges og afprøves i projektform
 Der nedsættes en projektgruppe, der skal arbejde med Boenhed B og
beboernes dagtilbud. Dette gælder bl.a. opstarten, pædagogikken og
organiseringen af bo- og dagtilbudsdelene. De pårørende vil blive inddraget
undervejs.





Andre beslutninger og administrative tiltag
 Forstanderne udgør et fælles pladsanvisningsudvalg bl.a. for at sikre, at
borgere tilbydes lejlighed i den mest hensigtsmæssige boenhed, samt at
kapaciteten udnyttes mest effektivt.
 Etablering af ny, differentieret takststruktur på tværs af tilbuddene.
 Den kommende takststruktur på boområdet vil fortsat blive beregnet ud fra
den forudsætning, at borgerne er i dagtilbud el.lign. min. 4 dage ugl.
 I f.t. helhedstilbuddene er det forudsætningen for beregningen, at borgerne
er visiteret til dagdelen 5 dage ugl.
 Samarbejde på tværs vedrørende f.eks. spidsbelastningsperioder,
nattevagter og fælles vikarkorps
 Vidensdeling på tværs.

Det skal vi arbejde videre med, før vi træffer beslutninger
 Et projekt skal arbejde med Boenhed B og beboernes dagtilbud. Dette
gælder bl.a. opstarten, pædagogikken og organiseringen af bo- og
dagtilbudsdelene. De pårørende vil blive inddraget undervejs.
 Et projekt skal samtænke indsatsen i aktivitets- og samværstilbuddene
med indsatsen i botilbuddene m.h.t. bl.a.
- autismemiljøerne
- flexibilitet i samarbejdet og tilrettelæggelsen af indsatsen mellem bo- og
dagtilbud
- levemiljøer
- lærings- og kompetenceudvikling i f.t. borgerne
- fælles forpligtende økonomisk samarbejde mellem bo- og dagtilbud.
 Fælles arbejdstidsregler og lokalaftaler.

