Referat af møde i Pårørenderåd for Socialafdelingens
handicaptilbud
10. oktober 2016
Deltagere: Trine Pytlick, Elin Schriever, Frank Svendstrup, Kirsten Clausen, Birgit Svane, Finn Christensen,
Arne Mortensen, Steven Nordsmark, Gert Müntzberg, Hasse Jacobsen (referent)
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Præsentation af Steven Nordsmark og Grønnemoseværkstederne (GVS)
Steven præsenterede sig selv. Han kommer fra en lignende stilling i Kalundborg Kommune og har været
ansat som afdelingsleder på GVS siden 1. marts 2016. Han er glad for stedet og stillingen og er blevet taget
rigtig godt imod.
Steven fortalte om GVS, der er organiseret i fire team. Et administrationsteam og tre team rettet mod
borgernes behov. Team 1 tager sig særligt af de mest støttekrævende borgere. Team 2 tager sig særligt af
borgere med mindre støttekrævende behov og Gården. Team 3 tager sig af det produktions- og
værkstedsrettede og daghøjskolen. Alle team er dele af det fælles Team GVS med fokus på at løse opgaver
på tværs af team. GVS består desuden af På Hjørnet, som er et uvisiteret sted med beliggenhed i
Vestergade. Der er ca. 160 indskrevne og 24 medarbejdere.
Den seneste tid har renovering af taget og en vandskade fyldt en del. På det faglige er der fokus på
normering og hvordan ressourcerne fordeles. De er fokus på at tilpasse udviklingen og være på forkant med
hensyn til efterspørgslen. Siden januar har der været en nettotilgang på 9 borgere, heraf 2 i
ressourceforløb. GVS har samarbejde med CSV og Myndighed, som kontinuerligt udvikles.
3. Fremtidens beskæftigelses- og aktivitetstilbud til borgere med handicap
På dialogmøde lagde brugerne vægt på et samarbejde mellem en medievirksomhed og brugerne. Det
kunne fx være en avis, som brugerne skrev til. Der var ønske til at udvide den jobkonsulentfunktion, som er
på Grønnemoseværkstederne, så flere kan komme i arbejde i en virksomhed. Pårørenderådet oplistede
følgende opmærksomhedspunkter:
 Jobkonsulentfunktionen
 Arbejdsudbuddet
 Landbrugsrettede opgaver
 Forsikringer
Drøftelsen fortsætter på næste møde.
4. Orientering fra Hasse
4.a. Budget 2017 – slået sammen med Pkt. 5.b. Sparekatalog
På Social- og sundhedsudvalgets møde den 5. oktober blev det besluttet at sende en række
besparelsesforslag i høring. Kataloget indeholder flere forslag, end der samlet skal spares for på udvalgets
område. Pårørenderådet drøftede følgende forslag:
 En vifte af forslag vedrørende Grønnemoseværkstederne
 Nedlægning af støttecenter Kløvermarksvej, Solsikkevej og Bryghuset
Pårørenderådet har udarbejdet et høringssvar, der er vedlagt i bilag.

Pårørenderådet spørger ind til proces frem mod besparelsesforslag, og hvorfor man ikke inddrages i
forberedelse af besparelsesforslag. Gert og Hasse oplyser, at det er en politisk udmeldt beslutning, at vi
ikke involverer andre i forberedelsen. Det er en beskyttelse af både borgere og personale, at de ikke
inddrages i beskrivelsen af forslagene.
Et medlem af Pårørenderådet er blevet kontaktet af journalist fra FAA omkring støttecenterlukningen. Det
har ikke været muligt at etablere kontakt til pårørende fra de berørte støttecentre. Pårørenderådet
besluttede at sende høringssvar til journalisten.
4.b. Opfølgning på evaluering af kostordning
Punktet blev udsat.
4.c. Fritidstilbud 2017
Punktet blev udsat.
4.d. Tilbagebetaling kørselsordning
Der er i sidste uge tilbagebetalt godt 700.000 kr. til borgere, der har haft del i kørselsordning på Skovsbovej
111, Skovsbovej 103, Søndergade, Storkehavevej, Vestereng og Ryttervej. Opkrævning blev ændret i juni
2015 med tilbagevirkende kraft til årets begyndelse, så beboerne udelukkende blev opkrævet for drivmidler
jf. busloven. Jf. Forældelseslovens frister tilbagebetales yderligere for perioden 1. maj 2012 – 31. december
2014.
4.e. Tilbagebetaling feriedeltagelse
Socialafdelingen tilbagebetaler i oktober måned godt. 215.000 kr. til borgere, der har deltaget i ferie
udbudt af Det koordinerende Ferieudvalg i perioden 2013 til 2015. Opkrævning blev ændret for 2016, så
deltagerne udelukkende betaler egne omkostninger. Tilbagebetalingen sker jf. Forældelseslovens frister.
5. Høringer
5.a. Vejledning til afvikling af ferietilbud i Socialafdelingens Botilbud 2017
Vejledningen har været sendt til høring i Pårørenderådet, der tager den til efterretning. Pårørenderådet
understreger betydningen af, at beboerne har mulighed for, at ture/udflugter sker med kendt personale.
Pårørenderådet udtrykker bekymring for, om det medfører forringelse.
5.b. Sparekatalog
Se pkt. 4.a.
6. Evaluering af pårørendearrangement 6/6 2016, drøftelse om arrangement i efteråret 2016 og ideer til
pårørendearrangement 2017
Punktet blev udsat. Dog blev Ole Sørensen nævnt som en mulighed.
7. Evt.
Der er etableret en lokalkreds af ULF i Svendborg. Michaell Pedersen er valgt til formand.
Datoer for møder i 2016 i Pårørenderådet.
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Forslag til datoer for 2017: 25/1, 19/4, 7/9 og 14/11. Aftales på næste møde.
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