Referat af møde i Pårørenderåd for Socialafdelingen Botilbud
(handicap), 19. februar 2016
Deltagere:
 Frank Svendstrup, Kirsten Clausen, Elin Schriever, Birgit Svane, Arne Mortensen, Finn Christensen,
Gert Müntzberg, Hasse Jacobsen (referent)
1. Godkendelse af dagsorden
Efter udsendelse af dagsorden er to punkter kommet til, der fremgår af punkt 7 og 8 i referatet. Under
eventuelt drøftes Unge for Ligeværd. Dagsordenen blev godkendt.
2. Præsentation af Gert Müntzberg
Gert Müntzberg fortalte, at han før sin tid i Svendborg Kommune har arbejdet i Odense Kommune først
som konsulent i Socialcentret, siden som leder af Sundhedscenter Vollsmose. Han har været ansat i
Svendborg Kommune siden 2009, først som centerleder for Center for Rusmidler og Forsorg, siden
årsskiftet som områdeleder for Socialafdelingen Botilbud.
Fra 1. januar 2016 er Socialafdelingen organiseret på følgende måde:
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Finn Boye er socialchef, Pia Østergaard Andersen er områdeleder for Myndighed, Gert Müntzberg er
områdeleder for Dagtilbud og Hasse Jacobsen er områdeleder for botilbud.
Med den ændrede model forlades organisering omkring målgrupper til organisering omkring tilbudstyper.
Der vil fortsat foregå et tæt samarbejde imellem alle områder, og såvel Pårørenderåd og Dialogmøde
fortsætter i uændret form. Gert vil deltage i møder i begge fora efter behov.

3. Pårørenderådets formål og opgaver – opfølgning på sidste mødes drøftelse
Forslaget om ændret forretningsorden og mulighed for, at pårørende kan kontakte medlemmer af
pårørenderådet er vedtaget.
Kirsten, Birgit og Elin ønsker at være nævnt på hjemmesiden med navn og mail-adresse.
Teksten på hjemmesiden vil være:
Nedenstående medlemmer af Pårørenderådet står til rådighed for andre pårørende, der ønsker at få
et godt råd. Det gode råd er erfaringsbaseret og må aldrig betragtes som et juridisk bindende udsagn.
Pårørenderådets medlemmer har mangeårig erfaring som pårørende, og det er i det lys, de gode råd
skal ses. Medlemmerne har også mulighed for at fungere som bisiddere, hvis det ønskes.

Hjemmesiden vil også fremadrettet indeholde link til organisationer mv., der kan være egnede for
pårørende at hente viden fra. Det kan fx være DUKH og LEV, DH.
Hasse undersøger mulighed for at blive undervist i at varetage rollen som bisidder.
4. Fremtidens tilbudsvifte til borgere med handicap
Pårørenderådet har over to møder drøftet botilbud/boligområdet, som har ført til en række anbefalinger,
rådet ønsker indgå i overvejelser om fremtiden på området. På næste møde drøftes anbefalingerne og
justeres, hvis der er behov for det.
Kommunen anbefales at være så forudseende som overhovedet mulig for at kunne imødekomme efterspørgslen i rette tid.
Udredningen af borgeren skal være så omhyggelig og fuldstændig som mulig. Når borgeren visiteres til et botilbud, skal der tages
udgangspunkt i borgerens funktionsniveau.
Borgerens behov skal revurderes med faste mellemrum.
Borgeren skal så vidt muligt have et botilbud i kommunens egne tilbud. Det kan betyde behov for særlig specialisering af
medarbejdere for at løse opgaven så kvalificeret som muligt. Ved højt specialiserede krav til medarbejderne er der forståelse for, at
der visiteres til andre end kommunale tilbud.
Støtten til borgeren skal give mulighed for fleksibilitet. Fx bør der kunne varieres i støtten uanset borgerens bolig. Fx bør der være
mulighed for at give varierende ydelser på samme matrikler.
Støtten i støttecentre bør fortsat være en mulighed, hvor en del af støtten tager udgangspunkt i, at der er adgang til et fælleshus.
Der er en oplevelse af, at den økonomiske ramme er blevet mindre gennem de senere år, og rådet kan derfor ikke anbefale, at der
reduceres yderligere.
Der er et aktuelt problem med at kunne visitere til boliger, der tager højde for, at mange unge ikke er på førtidspension og ikke har
råd til dyr husleje. Det problem anbefaler rådet, at kommunen hurtigst muligt finder en løsning på.

5. Orientering fra Hasse
Svendborg Kommune har besluttet at hjemtage Sydbo den 1. januar 2017. Det første møde er holdt med
regionen og ledelse fra Sydbo. Planlægningen er i gang med fokus på sikker drift.
Medarbejderne i Socialafdelingen har været på kompetenceudvikling i 2015. Der er lavet en film til et af
modulerne, som kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=jEv_JqBRH50.
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6. Planlægning af pårørendearrangement 2016
Hasse er i kontakt med LEV om et oplæg, der berører forskellige emner omkring arv, testamente,
forsikrings- og pensionsordninger. Hvis der er en model for delebilsordning, vil den blive præsenteret.
7. Kostordning
Frank Svendstrup fortæller, at den nye ordning har givet uro på Gl. Skårupvej. Da Pårørenderådet blev
præsenteret for modellen, bakkede rådet om op modellen, men det virker som om, at personalet ikke er
blevet introduceret godt nok til den. Det virker derfor som om, at usikkerheden omkring modellen har gjort
implementeringen mere vanskelig end nødvendig.
Hasse fortæller, at de fleste steder er det gået godt med at implementere modellen, men der er blevet rejst
forskellige spørgsmål, som vi har forsøgt at håndtere. Der er blandt usikkerhed om, hvad der skal betales
indenfor ordningen og på driften. Der vil blive lavet en kort evaluering i foråret.
8. Husleje
Birgit Svane har bedt om at drøfte husleje. Hun oplever, at den kommende huslejestigning på Lyøvej vil
betyde, at beboerne tvinges til at flytte, fordi de ikke har råd til at betale huslejen.
Jf. drøftelsen under punkt 4 er det et konkret problem. Borgere med den konkrete problematik skal
inddrage sagsbehandler for at få undersøgt muligheder. Hasse vil i forhold til det konkrete eksempel
undersøge det og vende tilbage til Birgit.
9. Evt.
Hasse beklager, at han ikke har haft mulighed at få svar omkring drøftelsen på sidste møde om en alternativ
busordning, som Finn Christensen præsenterede. Det drøftes på næste møde. Det har desværre heller ikke
været muligt at få lavet undersøgelsen omkring evt. overflødige ordninger omkring bus- og bildrift. Hasse
svarer Finn, når undersøgelsen er færdig, samt finder dokumentation for opsagte ordninger.
Kirsten Clausen er med i en arbejdsgruppe for etablering af UFL-klub i Svendborg. Første møde er højst
sandsynligt den 6. april kl. 16-19 i Café Tryg. Hasse vil sørge for, at flyers vil blive uddelt i Socialafdelingen.
Steven Nordsmark er ansat som ny afdelingsleder på Grønnemoseværkstederne. Han tiltræder den 1.
marts og vil derfor i starten have et overlap med Mogens Stampe, der fratræder med udgangen af marts.
Steven kommer fra en stilling som daglig leder af Kalundborg Kommunes § 104-dagtilbud inden for
voksenspecialområdet under Bo- & Vækstcenter Kalundborg. Steven har som leder en solid erfaring fra
forskellige lederjobs i den kommunale verden indenfor det sociale område, jobcenterområdet og økonomi.
Hasse uddelte debatoplæg om det gode liv, som er udarbejdet af Kommune-Kontakt-Råd i Region
Syddanmark. Det kan være inspiration til denne og kommende drøftelser. Vedlagt referat i bilag.
Det Centrale Handicapråd har offentliggjort sin strategi for at bekæmpe fordomme på handicapområdet.
Man kan læse mere om strategien på denne hjemmeside: http://www.dch.dk/holdninger-og-handicap.
Datoer for møder i 2016 i Pårørenderådet.





27/4 – Maria Sahl deltager
6/6 – Fælles pårørendearrangement
7/9 – Ny leder på Grønnemoseværkstederne deltager
16/11 – Lone Lund deltager
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