Referat af møde i Pårørenderåd for Center for Handicap
27. januar 2015
Deltagere:
 Frank Svendstrup, Birgit Svane, Elin Schriever, Kirsten Clausen, Arne Mortensen, Finn Christensen,
Trine Pytlick, Hasse Jacobsen (referent)
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt. Kirsten og Finn havde bedt om et ekstra punkt, der blev tilføjet som nr. 3.
2. Orientering fra Hasse
A. Ny afdelingsleder i Center for Handicap
Afdelingsleder for Team § 107 Vest Mie Knoblauch har valgt at opsige sin stilling. Stillingen er slået op,
samtaler afholdes i februar, og stillingen forventes besat pr. 1. april. Mie fratræder sin stilling 31. marts.
B. Ferie- og fritidstilbud 2015
Feriekatalog og katalog over fritidstilbud er nu udsendt til alle brugerne.
Der afholdes ca. 120 fritidsarrangementer i 2015. Flest i forbindelse med Klubben, men derudover
forskellige tilbud som bingo, sang, bowling, hockey, spilaftener, IT, fisketure, foredrag, folkedans, wellness,
vandretur, minigolf, udflugter og en række julearrangementer. Dertil kommer lokalt planlagte
arrangementer for det enkelte område.
Der udbydes 8 ferieture i 2015: mountainbiketur i Svanninge bakker, Helnæs, Sølund, Søborglejren, Island,
Fiskenæs og en tur til det græske øhav. Turene er arrangeret på samme vilkår som hidtil.
Der pågår dialog mellem KL og Ministeriet omkring ledsagelse, som ikke er afsluttet. Vi efterlever
selvfølgelig, hvis der kommer nye love/vejledninger. Brevet er vedlagt referatet.
C. Hvad rører der sig i de enkelte områder?
Vi har nu modtaget enten udkast eller endelige tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Syd. Vi bliver overordnet set
vurderet utrolig flot. Alle bosteder og støttecentre er godkendt med vilkår. Vilkåret består i, at vi ikke kan
visitere efter Servicelovens § 107 og § 108, når borgerne har lejekontrakt i henhold til lov om leje af almene
boliger, idet det fremgår af Servicelovens § 111, stk. 1, at boformer efter Serviceloven ikke er omfattet af
lejelovgivningen. Det betyder, at der aktuelt er uoverensstemmelse mellem det faktiske juridiske grundlag
for visitation og det grundlag for boligdelen, der følger af Servicelovens bestemmelser. Vi skal inden
udgangen af 2015 have godkendt en plan i Socialtilsyn Syd for, hvordan vi vil udfase lejekontrakter.
Planen er ved at blive udarbejdet. Vi forventer, at visitationen af den pædagogiske støtte vil ske efter
Servicelovens § 85, mens bodelen vil ske efter Almenboliglovens § 105. Der er andre afledte konsekvenser,
som vi aktuelt kigger på.
3.

Orientering om træffetidsmøder med formand og næstformand i Social- og Sundhedsudvalget
v/Kirsten og Finn
Uddelt notat om besparelser fra Kirsten og Finn, der orienterede om to møder med udvalgsformand Hanne
Ringgård Møller.

3. Udarbejde høringssvar vedr. Servicepakker
Der er udsendt et notat om servicepakker i høring. Notatet blev drøftet i rådet og høringssvar udarbejdet
(bilag). Rådet tiltræder den beskrevne model.
4. Planlægning af pårørendearrangement 1/6 2015
Der er indgået aftale med Lone Hertz om at holde oplæg til pårørendearrangementer. Pårørenderådet har
aftalt, at brugerne inviteres med til arrangementet.
Invitationen skal udsendes i god tid. Rådet drøftede forskellige måder at annoncere på.
Trine Pytlick og Finn Christensens pladser i rådet er på valg. Begge modtager genvalg. Til valget har rådet
besluttet, at pårørende tilsammen har én stemme.
5. Evt.
Resterende mødedatoer i 2015: 5/5, 8/9 og 1/11. Der kan forventes et ekstraordinært møde i slutningen af
marts eller begyndelsen af april.
Dato for fælles pårørendearrangement: 1/6.
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