Referat af møde i Pårørenderåd for Socialafdelingens
handicaptilbud
16. november 2016
Deltagere: Trine Pytlick, Elin Schriever, Frank Svendstrup, Kirsten Clausen, Birgit Svane, Finn Christensen,
Arne Mortensen, Lone Lund, Hasse Jacobsen (referent)
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med følgende tilføjelser før eventuelt:
 Godkendelse af forretningsorden – punkt 6
 Brev vedr. visitation til § 85 – punkt 7
 Udmelding vedr. budget 2017 – punkt 8
 Info til beboerne – punkt 9
 Lukning af støttecentre – punkt 10
Punkterne 4.d. og 4.e. blev drøftet på seneste møde og bortfalder. Punkt 4.f. hedder rettelig Ny
afdelingsleder Team Vest.
2. Præsentation af Lone Lund og Team Vest
Lone Lund er afdelingsleder for Team Øst (Søndergade, Storkehavevej, Lyøvej, Solsikkevej, Gl. Skårupvej).
Sammen med afdelingslederen for Team Vest har de fokus på en fælles linje i de to team, så udviklingen i
støttecentrene sker i samme retning.
3. Fremtidens beskæftigelses- og aktivitetstilbud til borgere med handicap
På grund af fyldig dagsorden blev drøftelsen udsat til næste møde.
4. Orientering fra Hasse
4.a. Opfølgning på budget 2017
På Social- og sundhedsudvalgets møde den 9. november blev besparelsesforslag på handicapområdet
afvist. Det gælder:
 En vifte af forslag vedrørende Grønnemoseværkstederne
 Nedlægning af støttecenter Kløvermarksvej, Solsikkevej og Bryghuset
Der var kommet en lang række velformulerede og sobre høringssvar fra såvel beboere, medarbejdere som
pårørende. Hasse Jacobsen orienterede om et velbesøgt Dialogmøde. På mødet var tonen ordentligt på
trods af bekymring for både beboere på de berørte støttecentre og hos deres venner. En af brugerne tog
rollen som ordstyrer.
Pårørenderådet drøftede processen omkring valg af besparelsesforslag og undrer sig over de udvalgte
temaer. Pårørenderådet undrer sig også over mangel på mere markant reaktion fra Handicaprådet.
Finn Christensen orienterede om samtale med udvalgsmedlem Ulla Larsen, der har oplyst, at der i perioden
2017-2020 ikke vil være besparelser på handicapområdet.
Trine Pytlick og Hasse Jacobsen orienterede om møde mellem pårørende fra Ryttervej og udvalgsformand
Hanne Ringgaard Møller og udvalgsmedlem og næstformand i Handicaprådet Lone Stærmose. Mødet
havde fokus på konsekvenser ved flerårige besparelser/effektiviseringer på Ryttervej. Efter mødet er det

besluttet at nedskrive belægningsprocenten på Ryttervej og Vestereng til 99 %, hvilket frigiver økonomi til
ca. en stilling begge steder.
4.b. Opfølgning på evaluering af kostordning
Hasse Jacobsen beklagede, at der ikke var tid til at drøfte det på sidste møde. Evalueringen blev blevet
drøftet over mail med Pårørenderådet og høringssvar afgivet, der er tilgængeligt på hjemmesiden. Hasse
Jacobsen vil bestræbe sig på, at det ikke gentager sig.
4.c. Fritidstilbud 2017
Efter beslutningen i Social- og Sundhedsudvalget er Socialafdelingen Botilbud begyndt at planlægge
fritidstilbud for 2017.
4.d. Tilbagebetaling kørselsordning
Blev drøftet på sidste møde.
4.e. Tilbagebetaling feriedeltagelse
Blev drøftet på sidste møde.
4.f. Ny afdelingsleder Team Vest
Maria Sahl har fået ny stilling som afdelingsleder for Afdeling Vejledning og Støtte. Der er indledt en proces
med at ansætte hendes afløser. Pårørenderådet gav udtryk for stor tilfredshed med Maria Sahls betydning
for Team Vest og den tryghed, hun har givet personalet.
5. Evaluering af pårørendearrangement 6/6 2016, drøftelse om arrangement i efteråret 2016 og ideer til
pårørendearrangement 2017
Tidspunkt fastholdes. Da første mandag i juni i 2017 er Grundlovsdag, afholdes pårørendearrangementet
den 12. juni. Det undersøges, om Ole Sørensen kan holde oplæg.
Hasse Jacobsen undersøger, om der kan afholdes endnu et møde i efteråret 2017 i forbindelse med
generalforsamlingen for Samrådet på GVS. Oplægsholderen kunne være en kendt med relation til
handicapområdet.
6. Godkendelse af forretningsorden
Der er vedlagt forslag til ny forretningsorden med referatet til drøftelse/godkendelse på næste møde.
7. Brev vedr. visitation til § 85
Kirsten Clausen fortalte, at hun var bekendt med, at flere af brevene til beboerne om orientering om
visitation til § 85 indeholdt forkerte navne eller dato. Hasse Jacobsen beklagede på Socialafdelingens vegne
og følger op med områdeleder for Socialafdelingen Myndighed.
8. Udmelding vedr. budget 2017
Kirsten Clausen fortalte, at beboere havde oplevet, at personalet ikke var orienteret om Social- og
Sundhedsudvalgets beslutning, da Hasse Jacobsen havde orienteret Pårørenderådet. Det vil der blive fulgt
op på.
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10. Info til beboerne
Pårørenderådet ønsker, at betydelige informationer formidles til Pårørenderådet før offentliggørelse. Det
vil Hasse Jacobsen tilstræbe vil ske fremadrettet.
11. Lukning af støttecentre
Arne Mortensen har udarbejdet et forslag til en udtalelse fra Pårørenderådet til forvaltningen om proces,
hvis man en anden gang foreslår lukning af et støttecenter. Processen skal planlægges, så der er
tilstrækkelig tid til at udrede beboernes behov inden lukningen for at pege på fremtidigt støttebehov.
Processen skal ske i respekt for Servicelovens paragraffer. Afdelingslederen skal inddrages tidligt. Arne
Mortensen havde udarbejdet et forslag, der er vedlagt referatet. Forslaget drøftes og godkendes på næste
møde.
10. Evt.
Hasse Jacobsen fortalte, at Ryttervej og Vestereng har fået midler fra puljen Aktiviteter og ledsagelse for
mennesker med handicap. Puljemidlerne er til drift og aktiviteter, ikke anlæg. Der er planlagt køb af
kolonihavehus, der skal være centrum for en række aktiviteter.
Hasse Jacobsen fortalte, at LEV har bedt Vestereng være med i udviklingen af et koncept omkring
besøgsvenner for ensomme ældre udviklingshæmmede.
Lone Lund fortalte, at Søndergade sammen med bl.a. Vestereng og Ryttervej er med i et projekt med
screening af beboerne for at udrede/opdage eventuelle somatiske lidelser.
Pårørenderådet spørger, om GVS Gården kan levere grøntsager til støttecentrene. Hasse Jacobsen vil bringe
spørgsmålet videre til GVS.
Kirsten Clausen fortalte, at linket fra kommunens hjemmeside til handicapområdets hjemmeside ikke virker.
Hasse Jacobsen undersøger det.
Datoer for møder i 2017 i Pårørenderådet:
 25/1 – Anita Ringskær og Susanne Lemming, Sydbo, deltager
 19/4 –Charlotte Kremmer Larsen deltager
 14/9 – afdelingsleder Team Vest deltager
 16/11 – Pia Appelrod deltager
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