Social, Sundhed og Beskæftigelse
Svinget 14
5700 Svendborg

Referat - Møde i pårørenderåd d. 5.2.2019

6. februar 2019
Sagsid: 17/17321
Afdeling: Socialafdelingen

Deltagere: Kirsten Clausen, Birgit Svane, Trine Pytlick, Gitte Nielsen og
Gert Müntzberg (referent)
Afbud: Elin Schriver, Bodil Vedsegaard og Frank Svendstrup
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert
via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige
personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs
mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digitalpost-og-selvbetjening

3. Pårørendearrangement marts
Årets pårørendearrangement afholdes mandag d. 4.3. kl. 19-21 på Grønnemoseværkstederne.
Mogens Godballe, der er forstander på Nordfyns Højskole, har sagt ja til
at komme på pårørendearrangementet og fortælle om hvordan de arbejder med mangfoldighed på højskolen. Gert følger op i forhold til aftale
med Mogens Godballe.
Foreløbigt program
Kl. 19
Velkomst
Kl. 19.10
Valg til pårørenderåd
Kl. 19.30
Foredrag med Mogens Godballe
Kl. 20.30
Snak ved bordene
Kl. 21
Tak for i aften
Det blev aftalt, at 1-2 medlemmer af det nuværende pårørenderåd kort
fortæller om arbejdet i rådet som optakt til selve valghandlingen.
Åbningstider:

4. Forretningsorden
Der blev påpeget en unøjagtighed i forretningsorden ift. beskrivelse af
antal rådspladser på valg i 2019. Forretningsorden blev godkendt med
rettelse af dette. Gert sender revideret forretningsorden til rådets medlemmer.

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00
Torsdag
Kl. 10.00-16.30
Fredag
Kl. 09.00-14.00
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5. Valg til pårørenderåd
Valg til pårørenderåd afholdes i forbindelse med pårørendearrangementet
d. 4.3. Valget blev drøftet.
Der er 3 medlemmer af det nuværende pårørende råd på valg. Det er
Birgit, Elin og Kirsten. Både Birgit og Kirsten genopstiller. Elin deltog ikke i
mødet – Gert kontakter Elin og afklarer om hun genopstiller.
Pårørende, der ønsker at opstille til rådet, meddeler dette skriftligt til Gert
Müntzberg på gert.muntzberg@svendborg.dk senest mandag d. 28.2.
6. Orientering
Ny områdeleder for botilbud
Lotte Hemmingsen er blevet ansat som ny områdeleder for botilbud med
start medio marts.
Lotte kommer fra en stilling som forløbschef i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Før var hun ansat som sundhedsfaglig
chefkonsulent i Type2Dialog, og har tidligere været ledende ergoterapeut på OUH ift. borgere med hjerneskade

Lotte Hemmingsen kender Socialafdelingen ganske godt fra hendes arbejde i Type2Dialog, hvor hun var bl.a. var ansvarlig for den introduktion
til rehabilitering, som alle medarbejdere fik.
Flexboliger
Gert gav kort status på de kommende flexboliger, som bliver bygget i forbindelse med Skovsbovej 11 (botilbud indenfor socialpsykiatrien) og i
nærheden af Skovsbovej 103.
Det forventes, at boligerne er klar til indflytning i starten af 2020.
7. Evt.
Pårørenderådet ønsker til inden næste møde i maj en kort opgørelse på
botilbudsområdet af




Om der er er venteliste?
Om der er ledige pladser?
Hvilke typer boliger til hvilke borgere der i givet fald er behov for
pladser til?

Pårørenderådet ønsker endvidere - senest i forbindelse med næste møde
- at få en oversigt over sygefraværet på de enkelte tilbud indenfor handicapområdet. Gert afklarer, om der skulle være forhindringer i forhold hertil, men umiddelbart vurderes dette ikke at være problematisk.
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