Referat af møde i Pårørenderåd for Center for Handicap
21. november 2013
Deltagere:
 Susanne Nielsen, Elin Schriever, Kirsten Clausen, Arne Mortensen, Finn Christensen, Hasse
Jacobsen (referent)
Afbud:
 Birgit Svane, Trine Pytlick
1. Drøftelse af forretningsorden
Godkendt med en ændring. Rådet har 7 pladser. Man vælges for 3 år ad gangen. Hvert år er 2
medlemmer på valg, således at det nuværende råd har 2 pladser på valg i 2014 og 2015 og de
medlemmer af rådet, der er på valg de 2 år, har en kortere valgperiode end 3 år. Den godkendte
forretningsorden er vedlagt som bilag.
2. Orientering omkring udmøntning af effektiviseringer 2014
Center for Handicap skal i 2014 implementere effektiviseringer på tre områder:
 Samdrift GVS og Ryttervej: Der er aftalt en model, hvor personale fra GVS møder ind på
Ryttervej om morgenen for at støtte i morgenarbejdet. Personale fra Ryttervej deltager i
Team 1 i løbet af dagen, og personale fra GVS støtter igen på Ryttervej om eftermiddagen.
 Administration Vestereng: Reduktion i administrativt personale. Opgaver overdrages.
 Hjemmedage § 107: Der arbejdes i øjeblikket på en model omkring hjemmedage, der skal
give den ønskede effekt. Et forslag fra pårørenderådet kan være at have fælles hjemmedag
i det enkelte støttecenter.
Rådet havde en drøftelse vedr. følgende udmelding i budgetforliget for 2014:
Målsætningerne i den økonomiske politik skal fastholdes i alle overslagsår. Parterne konstaterer, at det derfor er
nødvendigt – allerede nu – at tage skridt til at sikre en langsigtet balance. Det er derfor nødvendigt at afsætte
en besparelsespulje i 2015-2017 på 13,3 mio. kr. stigende til 20,0 mio. kr. Gennemførelsen af
besparelserne/effektiviseringerne vil imidlertid først ske, når der foreligger en afklaring af, hvorvidt
balancetilskuddet videreføres og driftstilskuddets størrelse kendes. Parterne anmoder derfor fagudvalgene om
at udarbejde forslag til, hvorledes besparelsespuljen kan udmøntes.

Det betyder, at såfremt Svendborg Kommune ikke får balancetilskud i 2015 og frem kan der blive
udmøntet besparelser.
3. Drøftelse og udarbejdelse af høringssvar ny organisering i Center for Handicap
Modellen (Notat om Center for Handicaps organisering 2013) blev gennemgået. Pårørenderådet
tiltrådte modellen (bilag).
4. Drøftelse og udarbejdelse af høringssvar vedr. ændring i administrativ praksis i
Socialafdelingen
Notatet (bilag) blev gennemgået. Pårørenderådet tiltrådte modellen med bemærkninger (bilag).

5. Orientering om evaluering af rotation af medarbejdere i Team AB og Unge
Pårørenderådet tilsluttede sig evalueringens konklusioner (bilag). Evalueringen er vedlagt som
bilag. Rådet havde en drøftelse af fordele og ulemper vedr. rotationen og ønsker, at der fortsat er
mulighed for, at personalet ved ledighed, orlov mm. har mulighed for at søge arbejde andre
steder i centrets område.
Kirsten gør opmærksom på, at hun ønsker, at beboerne i støttecentrene har faste
kontaktpersoner.
6. Drøftelse omkring inddragelse af frivillige
Pårørende Elin Schriever ønskede punktet til drøftelse. På grund af tidnød på mødet har rådet
aftalt, at Elin og Hasse udarbejder et forslag til drøftelse på næste møde.
Frivillighedschartret vedlægges som bilag.
7. Evt.
Arne oplyser om fordelen ved, at beboerne i støttecentre har adgang til at kontakte personale, når
der ikke er nogen på arbejde i støttecentret. Hasse oplyser, at det kan ske ved at kontakte
personale andre steder, som kan vurdere, om der skal indkaldes personale. Hasse sørger for at
informere afdelingslederne, der udbreder det i de enkelte støttecentre.
Mødetidspunkt ændres fremover til kl. 17-19.
Mødedatoer i 2014: 12/2, 13/5, 1/9 og 18/11. Der udsendes dagsorden inden møderne.
Fælles pårørendearrangement i 2014 planlægges til 2/6.
Der er vedlagt følgende bilag til referatet:
 Godkendt forretningsorden
 Center for Handicaps organisering
 Pårørenderådets høringssvar til Center for Handicaps organisering
 Oplæg til høring vedrørende ændring af administrativ praksis i Socialafdelingen
 Pårørenderådets høringssvar til oplæg til høring vedrørende ændring af administrativ
praksis i Socialafdelingen
 Evaluering af rotation af medarbejdere i Team AB og Unge
 Frivillighedscharter
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