Referat af møde i Pårørenderåd for Socialafdelingens
handicaptilbud
4.december 2017
Deltagere: Kirsten Clausen, Birgit Svane, Finn Christensen, Gitte Nielsen, Frank Svendstrup, Pia Appelrod,
Trine Pytlick, Elin Schriever, Hasse Jacobsen (referent)
Afbud: Gert Müntzberg
Mødet foregik på Vestereng og Pia Appelrod indledte med en kort introduktion. Der var rundvisning efter
mødet.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Præsentation af Pia Appelrod og Vestereng
Pia indledte med at fortælle om Vestereng, der har 29 boliger. Målgruppen er ældre udviklingshæmmede
med demens eller demenslignende tilstand. Gennemsnitsalderen er over 50 år og alderspræsidenten er 90
år. Bygningen er inddelt i tre boområder og et fællesområde. I fællesområdet holdet det interne dagtilbud
også til. Der er stor søgning til dagtilbuddet, også borgere udenfor Vestereng. Botilbuddet har aktuelt to
ledige pladser. Der er 34 ansatte, bl.a. køkkenpersonale, husassistenter, pædagoger, ergoterapeut, socialog sundhedsassistenter. Der arbejdes ud fra borgerens handleplan. Samtidig tages der udgangspunkt, hvor i
livet den enkelte beboer er. Det betyder en del pleje i arbejdet.
Efter præsentationen drøftede rådet den nye mulighed for at anvende fremtidsfuldmagter. For mere
information, se fx her: https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fremtidsfuldmagt.
3. Revision af Forretningsorden
Forretningsorden blev gennemgået og godkendt med tilføjelse om de enkelte steders lovgrundlag. Vedlagt
som bilag.
4. Drøftelse af tema for Pårørendearrangement i 2018
Mødet holdes den 19. marts 2018. Det er aftalt, at temaet bliver Beskæftigelse og gerne med en vifte af
kortere oplæg. Gert og Hasse vil undersøge følgende muligheder:
 KLAP
 Tilbud i Svendborg
o Jobklubben på GVS v/Vibeke Hermansen
o CSV v/Bent Damgaard
o Cafe Aroma v/Tine Lund
o GVS og På Hjørnet v/Steven Nordsmark
o Jobcentret
 Historier fra arbejdsgivere
Formålet er at udbrede kendskabet til muligheder. Pårørendearrangementet kan evt. afholdes på Cafe
Aroma, På Hjørnet eller Cafe Tryg afhængigt af antal tilmeldinger.
Program sendes til godkendelse i Pårørenderådet, når det er på plads.

5. Temadrøftelse – Landsstævne 2021
Pårørenderådet oplistede følgende opmærksomhedspunkter på mødet i forbindelse med Landsstævnet i
2021.
 Der skal være plads til alle
 Det vil være godt med tilskuerpladser, der er reserveret til handicappede, fx synsnedsatte
 Handicapparkering tæt på arrangementer
 Inddrage handicappede som frivillige
 Sikre et bredt udbud af aktiviteter, som alle kan være med til
 Sørge for, at handicappede kan være del af indmarchen
 Sikre kørestolsegnet underlag. Det kommer også brugere af rollatorer til gavn
 Sørge for, at applikationer matcher de forskellige målgruppers behov
Temaet tages op med jævne mellemrum frem mod afviklingen af landsstævnet.
6. Orientering fra Hasse
6.a. Orientering om Budgetforlig 2018
Der er indgået budgetforlig for 2018, som blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget onsdag den 29.
november. Den indlagte besparelse på 2,7 mio. kr. for 2018 vedrører ”genoplivning” af
besparelsesforslagene for 2017. Vores udvalg har indstillet til Økonomiudvalget, at besparelseskravet findes
på anden vis i form af uforbrugte midler i forbindelse med ommærkning og forbedrede resultater ved
forhandling af borgere på tilbud udenfor Svendborg Kommunes egne tilbud.
Budgetforliget betød endvidere, at ekstraordinær pulje vedr. 2017 tilbagerulles. For Social og
Sundhedsudvalgets område betyder det, at der skal findes 1 mio. kr. til at finansiere driften af
Sundhedshuset. Vores udvalg indstiller til Økonomiudvalget, at det kan håndteres indenfor Udvalgets
samlede budget.
Pårørenderådet gav udtryk for bekymring for handicapområdet og ønsker at blive orienteret og inddraget,
så snart der er mere konkret viden om besparelser. Der vil blive indkaldt til ekstraordinært møde, såfremt
der er behov for det.
6.b. Eksempler på arbejdet med Fælles Afsæt
Pia og Hasse fortalte om eksempler på effekten af Fælles Afsæt med fokus på de uopdagede komptencer.
7. Medarbejderes kostordning v/Gitte Nielsen
Gitte har fået oplyst, at medarbejderne efterlyser model for, hvordan kostordning kan fortsætte på Sydbo.
Hasse fortalte, at der er udarbejdet en model, der er sendt til LokalMED på Sydbo.
8. Ledsagelse v/Birgit Svane
Birgit Svane fortalte, at en medarbejder havde givet udtryk for problemer med ledsagelse, når personalet
ikke må have borgere med i deres egen bil. Hasse fortalte om årsagen, som skyldes en orientering fra SL,
der har undersøgt lovgivning omkring kørsel med borgere i personalets biler. Det er sammenligneligt med
taxi-kørsel og skal derfor følge denne lovgivning. Det har fået ledelsen i Socialafdelingen til at orientere
medarbejdere om, at denne form for kørsel må stoppe
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Det giver udfordringer, fordi det kan øge tiden omkring ledsagelse mv. Hasse fortalte, at det må drøftes
lokalt, og i øvrigt løbende drøftes i afdelingsledergruppen med henblik på inspiration og sparring.
9. Evt.
Kirsten Clausen havde medbragt print af Retningslinjer for administration af beboermidler § 85 og § 107 og
opfordrer til, at dokumentet bliver opdateret. Hasse er enig og fortæller, at det skyldes prioritering af
ressourcer. Der vil blive udarbejdet en opdatering i 2018.
Kirsten Clausen opfordrer til, at hjemmesiden vedligeholdes og fejl korrigeres. Hasse fortæller, at det
udelukkende skyldes prioritering af ressourcer. Der vil blive kigget på det i 2018.
Trine Pytlick fortalte om et brev, hendes søn havde modtaget fra Team Trafik, som er svært at forstå. Hasse
fik en kopi og vil bringe det op for teamet.
Handicapprisen blev uddelt 4. december og blev givet til Naturama for deres fokus på tilgængelighed.
Søren Thorsager er blevet ansat som Kultur- og fritidschef og får bl.a. Landsstævnet som en af sine opgaver.
Datoer for møder i 2018 i Pårørenderådet:
 Mandag den 5. februar
 Tirsdag den 10. april
 Onsdag den 5. september
 Torsdag den 22. november

Søndergade/Lone Lund deltager
Impuls/Maria Sahl deltager
Skovsbovej 111/Jesper Dylsing deltager
Grønnemoseværkstederne/Steven Nordsmark deltager
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