Referat af møde i Pårørenderåd for Center for Handicap
14. september 2015
Deltagere:
 Kirsten Clausen, Elin Schriever, Birgit Svane, Arne Mortensen, Finn Christensen, Frank Svendstrup,
Hasse Jacobsen (referent)
1. Godkendelse af dagsorden
Elin Schriever har ønsket et punkt: Hvad er formålet med pårørenderådsmøderne og hvilke opgaver har vi
pålagt os? Drøftes under punkt 2.
2. Gennemgå og revidere forretningsorden
Forretningsordenen beskriver blandt andet baggrund og formål for Pårørenderådet. Rådet ønsker at drøfte,
om rådet kan have andre opgaver, fx som rådgiver for pårørende med ønske om råd og sparring fra andre
end kommunens ansatte. Rådet kunne også ønske at få mulighed for at have indflydelse på det årlige
temamøde mellem politikere og råd indenfor handicapområdet.
Rådets formål og opgaver drøftes på kommende møde. I næste udgave af forretningsordenen vil blive
tilføjet, at ikke valgte repræsentanter har status af suppleanter til rådet, og kan spørges om indtrædelse,
hvis et medlem trækker sig fra rådet.
3. Evaluering af pårørendearrangement 1. juni 2015
Se referat fra ekstraordinært møde i Pårørenderådet 3. juni 2015.
4. Orientering fra Hasse Jacobsen
a. Social- og Sundhedsudvalget har bedt administrationen undersøge muligheden for at etablere en
demensby på et af de eksisterende plejecentre. Bryghuset/Bryggerlunden er udpeget. Der har
været høring og møde med beboere, pårørende og medarbejdere på støttecentre med samme
navne som ældreområdets. Mødet forløb godt. Der arbejdes videre med at beskrive en model.
b. Vi efterlever i 2015 og frem reglerne om, at borgerne udelukkende må opkræves for drivmidler.
Øvrige omkostninger bæres af driften. De eksisterende køretøjer bevares. Bussen på Skovsbovej og
Lynet bevares, men når det ikke længere kan svare sig at vedligeholde dem, forventer vi, at de vil
blive udfaset. Igennem rehabilitering håber vi, at det giver sig selv, at behovet for busser over tid vil
falde. Det er ikke forventningen, at personalet skal stille privatbil til rådighed. Finn Christensen har
ønsket at få fremsendt materiale om årsagen til ændringen.
c. Planlægningen af ferie for 2016 er gået i gang. Det vil ske efter samme koncept som tidligere.
Deltagerne opkræves udelukkende betaling for egne udgifter.
d. Siden mødets afholdelse er der indgået budgetforlig. Besparelsen på Grønnemoseværkstederne
bortfaldt.
e. Rehabiliteringsstrategien er godt i gang med at blive udmøntet. Ca. 50 af borgerne indgår i en ny
arbejdsgang for visitation og statusmøder, medarbejderne er på kompetenceudvikling, vi deltager i
et projekt sammen med studerende fra UCL om bæredygtige relationer, vi bruger iPad som
kommunikationsredskab for borgerne og meget mere. Borgere, der deltager i den ”nye”
arbejdsgang bliver orienteret om de ændrede arbejdsgange.
Hver dag har sin nye gode historie med baggrund i medarbejdernes samarbejde med borgerne. På
næste møde vises film, der er udarbejdet til brug i kompetenceudviklingen.

f.

Organisationstilpasning betyder, at en centerlederstilling nedlægges fra årsskiftet i forbindelse
med, at centerlederen for Center for Socialpsykiatri trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet
sommeren 2016. Der laves en tilpasset organisering. Socialfagligt Center fortsætter uændret, mens
Center for Handicap, Center for Socialpsykiatri og Center for Rusmidler og Forsorg lægges sammen
til to områder. Et for dagtilbud og et for botilbud. De mange mødefora, fx Pårørenderådet
fortsætter uændret. Selv om den tilpassede organisering sker ud fra opgaver, vil
samarbejde/netværk med udgangspunkt i målgrupper fortsætte uændret. Gert Müntzberg bliver
leder af dagtilbudsområdet, Hasse Jacobsen bliver leder for botilbudsområdet.
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5. Planlægning af pårørendearrangement 2016
Drøftes på kommende møde.
6. Evt.
Finn Christensen præsenterede udsnit fra Regnskab 2014 om vurdering af bæredygtig drift for Svendborg
Kommune. En graf viser, at der er grundlag for positive forventninger til kommunens økonomi i de
kommende år.
Der blev spurgt til, hvad begrebet Serviceloft betyder. Serviceloft aftales i de årlige forhandlinger mellem KL
og Regeringen og er en ramme for, hvor mange penge kommunerne under ét må bruge på serviceudgifter.
Hvis kommunerne under ét ikke overholder dette loft, har staten ret til ikke at udbetale det betingede
balancetilskud til kommunerne.
Der blev spurgt til praktikanter i Center for Handicap. Vi har forskellige former for ”praktikanter”, bl.a.
borgere i virksomhedspraktik i forbindelse med afklaring af deres fremtidige jobmuligheder. Pårørende
udtrykker stor tilfredshed med konkrete praktikanter.
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Det Centrale Handicapråd arbejder på en strategi for, hvordan man kan nedbryde fordomme, flytte
holdninger og skabe et mere ligeværdigt møde mellem mennesker med og uden handicap. I den
forbindelse gennemfører de en bred digital høring, hvor de samler input fra alle organisationer, borgere og
myndigheder mm., der har forslag til, hvordan man kan nedbryde fordomme om handicap. Deadline for
bidrag er den 11. oktober, og man kan deltage i høringen på hjemmesiden: http://tagdel.dk/profiles/flytholdninger-til-handicap. Høringen foregår på platformen tagdel.dk., som giver mulighed for at have en
interaktiv dialog om, hvilke indsatser der kan flytte holdninger til mennesker med handicap.
Hvis man ønsker sparring/rådgivning omkring forskellige vilkår for handicappede kan følgende eventuelt
anvendes:
 www.lev.dk
 www.handicap.dk
 www.dukh.dk
Der ønskes en drøftelse af, hvordan den kommunale tilbudsvifte kan udvikle sig i de kommende år. Det
tages med på dagsordenen til næste møde.
Der er forslag om, at en afdelingsleder deltager på skift i møderne. Det vil ske fremadrettet. På første møde
i 2016 inviteres Gert Müntzberg med.
Resterende mødedatoer i 2015: 27/10 - Pia Appelrod deltager.
Datoer for møder i 2016 i Pårørenderådet:
 8/2 – Gert Müntzbeg deltager
 25/4 – Maria Sahl deltager
 6/6 – Fælles pårørendearrangement
 5/9 – Ny leder på Grønnemoseværkstederne deltager
 14/11 – Lone Lund deltager
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