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Kommunalbestyrelsen vedtager ny struktur i Sundhed og Omsorg
Mandag aften har kommunalbestyrelsen vedtaget en ny organisering i Sundhed og Omsorg.
Formålet med ændringen er at øge fokus på kerneopgaverne og skabe mere rum til faglig
udvikling.
Politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har givet grønt lys til en ny organisering af Sundhed og
Omsorg. Omorganiseringen kommer til at styrke fagligheden og give medarbejderne mere rum til
kerneopgaven.
Det siger formand for sundheds- og omsorgsudvalget, Herdis Hanghøi (V).
”Jeg er meget positiv over for den nye organisering. Vi må erkende, at den nu tidligere struktur var
for optimistisk, når det kom til samarbejdet mellem faggrupperne. De tværfaglige teams kom aldrig
til at fungere optimalt. Derfor er det eneste rigtige en ny organisering, der giver medarbejderne
mere rum til at fokusere på kerneopgaven og den faglige sparring. Vel at mærke uden at fjerne
fokus på den tværfaglighed, der er afgørende for, at vi kan levere god service til borgerne.”
Omorganiseringen får ikke betydning for økonomien i Sundhed og Omsorg.
Stor opbakning fra medarbejderne
Hanne Berg Kelm arbejder som bostøtte og er næstformand i MED-udvalget i Rehabilitering Syd.
Hun fortæller, at medarbejderne her tager godt imod den nye organisering.
”Vi hilser den nye organisering velkommen. Vi ser frem til en ny struktur, hvor de forskellige
faggrupper stadig skal arbejde sammen på tværs, men hvor der kommer mere fokus på faglig
sparring og udvikling i hverdagen,” siger Hanne Berg Kelm, som også er glad for, at
implementeringen af den nye organisering vil gå hurtigt og foregå i tæt dialog med medarbejderne.
”Jo hurtigere omorganiseringen er på plads, jo bedre. Vi ser frem til at få en ny MED-struktur på
plads og til at præge den kommende proces.”
De næste skridt
Efter den politiske vedtagelse vil der nu blive udarbejdet en implementeringsplan. Det arbejde vil
ske i tæt samarbejde med medarbejderne.
Derfor er nedsættelsen af MED-udvalg for de nye områder i Sundhed og Omsorg også blandt de
første tiltag i implementeringen.

For flere oplysninger kontakt koncernchef i Sundhed og Omsorg Lykke Jensen på 72 53 60 51
eller udvalgsformand Herdis Hanghøi på 72 53 16 81.

Fakta
Konkret betyder den nye omorganisering, at Rehabilitering Syd og Rehabilitering Nord nedlægges i
sin nuværende form og erstattes af disse enheder:
•
•
•
•
•

Én samlet myndighedsafdeling med én indgang (inklusiv Rusmiddelcenteret)
Hjemmeplejen
Sygeplejen
Plejehjem
Det socialfaglige område

Se det nye organisationsdiagram her

