Referat af møde i Pårørenderåd for Center for Handicap
5. maj 2015
Deltagere:
 Frank Svendstrup, Elin Schriever, Kirsten Clausen, Arne Mortensen, Finn Christensen, Trine Pytlick,
Hasse Jacobsen (referent)
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt. Punkt tilføjet om overadministration som nr. 4 efter ønske fra Kirsten Clausen.
2. Orientering fra Hasse
A. Status ifm. ommærkning af botilbud jf. Serviceloven
Socialafdelingen har drøftet en plan for ommærkning med Socialtilsyn Syd. Ommærkningen betyder, at vi
hører op med at visitere efter Servicelovens § 107 og § 108 til borgere, der bor i boliger efter Lov om
Almenboliger. Når ommærkningen er på plads, vil visitationen til støtten ske efter Servicelovens § 83 og §
85, mens boligen visiteres efter Lov om Almenboliger § 105.
For den enkelte beboer er det en administrativ øvelse. Støtten ændrer sig ikke, selvom visitationen sker
efter andre paragraffer.
B. Orientering om høring omkring Kommunens fremadrettede visiteringsgrundlag og servicekatalog for
visiteret befordring
Hasse har udarbejdet et høringssvar på vegne af Center for Handicap og pårørenderådet, der er vedlagt
som bilag. Pårørenderådet ønsket at supplere med yderligere høringssvar, der er vedlagt som bilag.
C. Tilbagemelding vedr. Social- og Sundhedsudvalgets behandling af model for servicepakker
Udvalget havde læst alle høringssvar og tog dem til efterretning. Modellen er tiltrådt og implementeres i
løbet af 2015.
D. Rehabiliteringsstrategien – hvad sker der aktuelt?
Onsdag den 7. maj indleder medarbejdere i Center for Handicap deltagelse i kompetenceudvikling. Der er
fem undervisningsgange, hele og halve dage, med fokus på Rehabilitering, empoverment og Co-creation,
SMARTE mål, Borgerperspektiver og motivation, Tværfaglighed og koordinering og endelig Rehabilitering
og kobling til egen praksis.
Borgerpilot – overfor 50 brugere vil vi anvende en ny arbejdsform, rehabiliterende arbejdsgang, som vi bl.a.
bruger til at sikre, at vi får inddraget og inviteret relevante samarbejdspartnere i og omkring borgeren til
møder.
Pårørenderådet gør opmærksom på, at rehabiliteringen sker under hensyn til mere sårbare borgere. Der er
opfordring til, at mødeplanlægningen sker med henblik på variationen i borgernes behov. Det sker på
baggrund af konkret erfaring, hvor det har været oplevet svært at få planlagt møder.
3. Planlægning af pårørendearrangement 1/6 2015
Der er udsendt invitationer. Når tilmeldingsfristen er nået, udarbejder Hasse stemmesedler til brug til
valghandlingen.
Der udarbejdes en rettet version af invitationen med tydeligere angivelse af, at borgere der får støtte er
velkomne.

Trine Pytlick og Finn Christensens pladser i rådet er på valg. Begge
modtager genvalg. Til valget har rådet besluttet, at pårørende
tilsammen får én stemmeseddel og kan afgive stemmer på to
kandidater.
4. Overadministration
Kirsten Clausen ønsker at få skrevet følgende til referat:
Borger på tur med deres bus/pædagogens arbejde/konsekvens borger
Borger skal selv ønske en tur (pædagog må ikke påvirke ønsket).
Borger skal fremsætte det overfor pædagogen.
Pædagogen skal lave handleplan for, om det måske er en god ide, at borgeren kommer på denne tur.
Hvis andre borgere skal med på samme tur, skal de selv ønske det.
Plan skal laves for hver enkelt og hvorfor det vil være godt, at netop disse borgere kommer med på denne
tur.
Efter turen skal den evalueres i handleplanen.
Resultat:
Endnu mere ”kontorarbejde” for pædagogen og færre oplevelser for borgeren.
Ikke længere udnyttelse af deres bus, da pædagogen ikke kan nå turen pga. kontorarbejdet.
Endnu flere kolde hænder i stedet for varme hænder.
Kan det dog være rigtigt?
Kirsten ønsker, at hendes indlæg bruges som oplæg til drøftelse i personalegrupperne i Center for
Handicap.
5. Evt.
Hasse orienterede om, at Social- og Sundhedsudvalget på kommende møde 13. maj kan beslutte
besparelser, der sendes i høring. Såfremt det sker, indkaldes rådet til ekstraordinært møde for at afgive
høringssvar.
Hasse orienterede om, at der snart sendes meddelelse til medarbejdere og borgere om ændring i betaling
for busser/biler, da vi jf. gældende lovgivning kun kan opkræve for drivmidler.

Resterende mødedatoer i 2015: 8/9 og 1/11.
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