Referat af møde i Pårørenderåd for Center for Handicap
18. november 2015
Deltagere:
 Kirsten Clausen, Elin Schriever, Birgit Svane, Arne Mortensen, Finn Christensen, Trine Pytlick, Hasse
Jacobsen (referent)
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Orientering fra Vestereng v/Pia Appelrod
Pia Appelrod orienterede om Vestereng, herunder den aktuelle indsats i forhold til rehabiliteringsstrategien, arbejdet som VISO-leverandør, konkrete udfordringer i forbindelse med en fugtskade, og
hvordan frivillige inddrages. En beboer er død, hvis mor havde oprettet et legat, Bodil Hansens Mindelegat.
Legatets afkast tilfaldt Vestereng, så længe datteren levede, og er nu overgået til LEV til fordel for alle
botilbud i landet.
3. Pårørenderådets formål og opgaver, herunder revidere forretningsorden
Pårørenderådet har givet udtryk for ønske om, at medlemmer af rådet kan have andre opgaver, fx ved at
give råd til andre pårørende og fungere som bisiddere. På den baggrund er forretningsordenen ændret.
Medlemmer af rådet, der ønsker at stå til rådighed for andre, vil blive nævnt med navn og telefonnummer
på hjemmesiden. Der vil stå følgende tekst på hjemmesiden:
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.
Revideret forretningsorden er vedlagt referatet og kommer på hjemmesiden for Center for Handicap.
4. Fremtidens tilbudsvifte til borgere med handicap
Pårørenderådet har besluttet at drøfte forskellige emner. Vi udvælger et emne, som vi drøfter over to
møder og som vil føre til Pårørenderådets anbefalinger til emnet. De foreløbige emner er:
 Botilbud i fremtiden
 Beskæftigelses- og aktivitetstilbud i fremtiden
 Fritidsområdet i fremtiden
På dette møde indledte vi drøftelse om botilbud og har foreløbig følgende udsagn:
 Visitation skal have fokus på borgerens funktionsniveau
 Større botilbud bør have specialenheder i enheden til borgere med særlige behov
 Udredningen skal være omhyggelig og fuldstændig
 Borgerens behov skal med faste mellemrum revurderes
 Der skal være mulighed for fleksibilitet og variation i tilbud, både generelt og i det enkelte tilbud,
der har udgangspunkt i borgerens behov
 Der skal fortsat være mulighed for at visitere til støttecentre

5. Busordning v/Finn Christensen
På baggrund af orienteringen på sidste møde omkring busser og
økonomi har Finn undersøgt forskellige muligheder. Målet har
været at finde en løsning, der tager højde for mulighed for støtte til transport, hvis man i forhold til bopæl
og/eller støttebehov har behovet. Finn har læst Hans Nybergs hjemmeside, der har en omfattende
beskrivelse af dels reglerne, dels regioner og kommuners tilgang til området.
Løsningen kunne være at flytte ejerskab fra kommune til beboerne på botilbud/støttecentre og etablere en
delebilsordning. Ordningen skal varetages af en forening med vedtægter, der fastsættes kontingent og
kilometerpris for deltagelse, og som selvfølgelig følger regler for regnskab og revision. Foreningens
bestyrelse kan fx have deltagelse af pårørende. Chaufføren behøver ikke være del af foreningen, da
foreningen kan stille køretøjerne til rådighed. Køretøjerne skal være ejet og ikke leaset, og hvor det er
muligt, skal der søges om afgiftsfritagelse. Finn har fundet inspiration i lignende delebilsordninger. Fx
letsgo.dk.
Det er aftalt, at Hasse udarbejder et notat om modellen, som vi får tjekket hos relevante personer/
organisationer, fx LEV.
I forbindelse med undersøgelsen har Finn konstateret, at der har været dobbeltabonnement på Falck på
bilen på Storkehaven. Det overflødige er nu opsagt. Finn opfordrer administration til at undersøge, om der
er uhensigtsmæssigheder i forbindelse med øvrige køretøjer. Hasse undersøger, opsiger evt. overflødige
ordninger og melder tilbage på næste møde. Finn har til undersøgelsen udarbejdet en tjekliste.
6. Film anvendt i kompetenceudviklingen
Udskudt til næste møde.
7. Planlægning af pårørendearrangement 2016
Til næste møde undersøger Hasse, om LEV kan holde et oplæg, der berører forskellige emner omkring arv,
testamente, forsikringer og pensionsordninger for borgerne. Hvis der er en model for delebilsordning, vil
den også blive præsenteret.
6. Evt.
Der blev spurgt til forhold omkring ATP, når man modtager førtidspension.
 Hvis man har fået tilkendt førtidspension før 1/1 2003 ophører automatisk indbetaling og man skal
selv foretage frivillig indbetaling.
 Hvis man har fået tilkendt førtidspension efter 1/1 2003 indbetales automatisk.
Hasse orienterede om projekt på botilbuddene Ryttervej og Skovsbovej (socialpsykiatrien). Igennem et år
vil studerende fra UCL have forskellige projektformer med fokus på at udvikle muligheder for ikke-betalte
relationer mellem beboerne og borgere. Der er kommet mange spændende ideer, der arbejdes videre med.
Datoer for møder i 2016 i Pårørenderådet. Møderne planlægges på onsdage i 2016.






10/2 – Gert Müntzbeg deltager
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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