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Sag nr.

Vi har i dag præsenteret LMU for et forslag til omfattende omlægning
af Specialområde Socialpsykiatri Børn og Unge. Forslaget indebærer,
at vi lukker Oustruplund, og at vi samler vores aktiviteter i Ry og i
Viborg. Samtidig ændrer vi vores profil markant, så der reelt er tale
om, at vi skaber et helt nyt specialområde.
Forslaget er en konsekvens af, at socialområdet har ændret sig markant gennem de senere år. Kommunerne er, som bekendt, i stigende
grad på vej væk fra lange døgnanbringelser på institution og opholdssteder til fordel for familiepleje samt kortere og mere intensive forløb,
der tager udgangspunkt i børnene og de unges nærmiljø.
For os i Specialområde Socialpsykiatri Børn og Unge har det betydet,
at kommunerne i stadigt mindre omfang anbringer børn og unge på
vores døgnpladser. Kvaliteten af vores ydelser er der ingen, der har
anfægtet. Tiden kræver bare noget andet.
Samtidig må vi erkende, at vi som specialområde fremover vil have
udsigt til fortsat at oparbejde et underskud på 7-9 mio. kroner om
året, hvis ikke der sker noget drastisk.

Vi skal have en ny profil
Hvis vi ikke gør noget gennemgribende, vil det svække vores muligheder for at drive og udvikle specialområdet fremover. Ud fra den
forståelse blev der i foråret nedsat en arbejdsgruppe, der skulle gentænke SBU. Samtidig valgte vi at tage det svære skridt at afskedige
33 medarbejdere i erkendelse af, at vi ikke kunne undgå endnu en
tilpasning.

Side 1

Desværre er det ikke nok.
For at blive mere attraktive for kommunerne, er vi nødt til at få en ny
og mere specialiseret profil for SBU. Vi er desuden nødt til at skabe
en profil, der i højere grad tilgodeser kommunernes ønsker om kortere anbringelser, øget fokus på inklusion og en mere helhedsorienteret
indsats. Kun derigennem kan vi blive et mere bæredygtigt specialområde.

Omstilling berører alle
Desværre må vi erkende, at der ikke er grundlag for at fortsætte med
tre institutioner. Vi vil væk fra gang på gang at skulle gennemføre
besparelser, der skaber utryghed. Derfor tager vi det svære, men
nødvendige skridt at foreslå lukning af Oustruplund og samle vores
aktiviteter på Himmelbjerggården og Hald Ege.
Det er ikke kun medarbejderne fra Oustruplund, der vil blive berørt af
forslaget. Hele specialområdet nedlægges i sin nuværende form. Herefter laver vi et nyt Specialområde Socialpsykiatri Børn og Unge med
to adresser. Omstillingen berører altså også medarbejderne på Hald
Ege og Himmelbjerggården, der må indstille sig på en helt anden
hverdag, end den man kender i dag.
Vi kan ikke garantere alle medarbejdere arbejde efter at omstillingen
er gennemført, vi tror dog på at der er arbejde til de fleste. Vi lægger
op til en proces, hvor alle medarbejdere stilles lige i forhold til at byde ind på de nye opgaver og vi håber at I som medarbejdere har mod
på og lyst til at være en del af det nye der skal skabes.
Intet er besluttet endnu
Endnu er der ikke truffet endelig beslutning om at lukke Oustruplund
eller gennemføre nogle af de andre tiltag, som vi i områdeledelsen
har foreslået. Forslaget skal først behandles i ledelsessystemet i Region Midtjylland og derefter skal det forelægges for regionsrådet. Der
kommer naturligvis også en høringsrunde i LMU. De økonomiske realiteter betyder dog, at der under alle omstændigheder skal ske noget,
hvis vi skal kunne overleve som specialområde på længere sigt.
Der skal ikke herske tvivl om, at vi som områdeledelse har stor forståelse for, at det er en usikker og svær tid, vi går i møde. Det har
derfor heller ikke været nogen let beslutning, at fremsætte et forslag,
der er så indgribende i sine konsekvenser. Men vi må erkende, at vi
er tvunget af omstændighederne. Til gengæld håber vi at få skabt et
både robust og attraktivt specialområde, der kan værne os mod lignende situationer fremover.

Side 2

Rundtur onsdag
Onsdag kommer vi rundt på Oustruplund, Hald Ege og Himmelbjerggården for at uddybe denne orientering og svare på spørgsmål.
Vi kan helt sikkert ikke svare på alle spørgsmålene endnu, da der
stadig er mange detaljer, som skal afklares. Men frem for at vente til
vi har svar på alle spørgsmål, synes vi det er bedre at informere jer
nu, så I kender de overordnede linjer i det forslag, vi fremsætter.
Når Psykiatri- og socialledelsen har behandlet vores forslag til omstilling, går vi i gang med en mere deltaleret planlægning af den omfattende omstilling. Her tænkes på nyt budget, organisering og beskrivelse af nye og gamle opgaver, planer for kompetenceudvikling, retningsliner og proces for omplacering og afsked af personale, bygninger mv.

Tidsplan for processen
24. juni:
ledelsen

Psykiatri- og Socialledelsen drøfter forslaget fra område-

1. august: Psykiatri- og Socialledelsen sender forslag til omstilling af
SBU til høring
25. august: Høringsfrist for LMU
26. august: Psykiatri- og socialledelsen behandler omstillingsplanen
29. oktober: Regionsrådet behandler spørgsmål vedrørende driftsaftaler for Oustruplund og Hald Ege
1. november – 30. november: Afklaring af fremtidig ansættelsesmæssigt tilhørsforhold eller eventuel afsked
1. december – og herefter: Varsling af omplacering og eventuel afsked

Områdeledelsen
Simon Severinsen
Agnete P. Thomsen
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