Referat af møde i Pårørenderåd for Center for Handicap
7. maj 2014
Deltagere:
 Susanne Nielsen, Birgit Svane, Elin Schriever, Kirsten Clausen, Arne Mortensen, Finn
Christensen, Hasse Jacobsen (referent)
Afbud:
 Trine Pytlick
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Rehabiliteringsstrategi
Socialafdelingen har sendt sin Rehabiliteringsstrategi i høring med svarfrist 9. maj. Strategien blev
præsenteret af Hasse og drøftet i rådet.
Der er udarbejdet et høringssvar, som er fremsendt til Socialafdelingen og vedlagt referatet.
3. Besparelsesforslag 2015
Alle direktørområder i Svendborg Kommune har på baggrund af budgetforliget for 2014
udarbejdet besparelsesforslag, som blev drøftet på Social- og sundhedsudvalgets møde den 5.
maj. Årsagen til besparelserne er, at Svendborg Kommune endnu ikke ved, om forhandlinger
mellem KL og Regeringen medfører fortsættelse af likviditetstilskuddet i 2015 og frem. I 2014 fik
kommunen ca. 30 mio. kr. i likviditetstilskud. På Social- og sundhedsudvalgets møde blev følgende
besparelsesforslag vedr. Center for Handicap sendt i høring med svarfrist 26. maj. (Vedlagt som
bilag).
Der er udarbejdet et høringssvar, som er fremsendt til Socialafdelingen og vedlagt referatet.
4. Orientering om besparelse 2014
Et medlem af rådet har bedt om en orientering om udmøntningen af besparelse i 2014. Der var tre
områder med følgende udmøntninger:
 Samdrift: En stilling nedlagt på Grønnemoseværkstederne, som medførte opsigelse af en
medarbejder, der siden har fået ansættelse i et af centrets projekter. En stilling nedlagt på
Ryttervej i rengøringsområdet og to tidsbegrænsede stillinger ophørt ved vikariaters udløb.
 Hjemmedag: En stilling nedlagt i Søndergade, som var besat af en vikar.
 Administration Vestereng: En administrativ stilling nedlagt og medarbejder opsagt.
 I forbindelse med en koordinators overgang til pension er frigjort lønkroner til ansættelse
af afdelingsleder.
5. Betaling af ledsagere/hjælpere på ferierejser
Et medlem af rådet har spurgt til kommunens praksis omkring ledsagere/hjælpere på ferierejser
på baggrund af debatten rejst af LEV og siden efterfulgt af administrativ information af 13. januar

2014 fra KL, hvori der står, at kommunen ikke har ret til at opkræve betaling fra borgeren til at
dække personalets omkostninger til at tage med på ferie eller udflugt. Dette gælder fx udgifter til
personalets løn, kost eller transport.
Hasse orienterede om, at en jurist har vurderet feriekataloget, som igennem flere år har været
centrets fælles ferietilbud til borgere, der modtager støtte i centret. Vurderingen er, at
feriekataloget ikke er omfattet af Serviceloven og dermed denne problematik, fordi tilmelding til
rejserne sker uden forudgående visitation af borgeren eller anden konkret stillingtagen til deres
behov for hjælp. Svendborg Kommunes feriekatalog er således alene at anse som et tilbud om
hjælp til handicappede og udviklingshæmmede udenfor servicelovens bestemmelser - En ekstra
hjælp, som Kommunen ikke iht. lovgivningen er forpligtet til at yde denne gruppe borgere. For
personalets deltagelse i aktiviteter arrangeret af de enkelte botilbud/støttecenter mv. gælder, at
borgeren under ingen omstændigheder må betale for personalets udgifter.
Hele området vurderes i øjeblikket af såvel ministerium, ankestyrelse, KL m.fl., og Center for
Handicap afventer, om der kommer en central udmelding, som også berører ledsagerordning. Der
tages senere på året stilling til, hvordan praksis skal være i 2015 og frem.
6. Planlægning af pårørendearrangement 2. juni 2014
Der vil være valg til pårørenderåd på mødet 2/6. To medlemmer (Arne Mortensen og Susanne
Nielsen) er på valg.
Program
 18.30-19.00
 19.00-19.15




7. Evt.





19.15-19.30
19.30-21.00

Velkomst og orientering fra Center for Handicap v/Hasse
Præsentation af og valg til pårørenderådet
To medlemmer er på valg og ønsker begge at genopstille. Hvis andre ønsker at
opstille, skal der senest 28. maj sendes navn til Hasse, der udarbejder stemmesedler.
Hver pårørende har en stemmeseddel og kan afgive to stemmer. Ved ankomst
uddeles stemmeseddel. Før valget præsenterer rådets og kandidater sig selv.
Pause (stemmer tælles op)
Oplysning om valgte medlemmer
Historisk view over rehabilitering, recovery og disability og hvad det betyder for
praksis c/Hans Lund (lektor på Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og
Fysioterapi), studieleder for master i rehabilitering ved Syddansk Universitet)

Finn Christensen redegjorde for udgifter ved revisionsprojektet.
Der var konkret spørgsmål til praksis omkring flytning fra botilbud, som Hasse følger op på.
Revideret adresseliste vedlagt som bilag.
Der var konkret spørgsmål til praksis omkring borgers betaling for kørsel i medarbejders bil,
som Hasse følger op på.

Resterende mødedatoer i 2014: 1/9 og 18/11. Der udsendes dagsorden inden møderne.
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