Referat af møde i Pårørenderåd for Socialafdelingen Botilbud
(handicap), 27. april 2016
Deltagere:
 Frank Svendstrup, Trine Pytlick, Kirsten Clausen, Birgit Svane, Finn Christensen, Maria Sahl, Hasse
Jacobsen (referent)
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Tilbagemelding vedr. undersøgelse om overflødige abonnementer
På mødet 18. november 2015 fortalte Finn Christensen, at han har konstateret, at på trods af kommunens
aftale med Falck er der blevet betalt et overflødigt abonnement for et køretøj på Storkehavevej, der endda
blev afhændet i 2009. Falck har godtgjort abonnementet, så der ikke betales efter den 9. september 2015.
Der er nu gennemført en gennemgang af alle regninger for køretøjer i Socialafdelingen Botilbud for at
afdække, om der betales til overflødige abonnementer for andre køretøjer. Der er konstateret et
abonnement vedr. passagerer i en bus for Skovsbovej 111, som vi vurderer, er overflødigt. Det er ikke
omfattet af kommuneaftalen, men vedrører hjemtransport af passagerer.
Hasse vil gerne takke Finn for initiativet til at få dette afdækket og beklager, at det har alt for lang tid at
sagsbehandle.
Finn Christensen har udarbejdet en henvendelse til Finn Boye. Pårørenderådet drøftede henvendelsen og
udtrykker i fællesskab, at det er uheldigt, at der ikke har været taget højde for at opsige abonnementer
rettidigt, men ønsker ikke at videresende på rådets vegne. Finn fremsender selv henvendelsen.
Henvendelsen er vedlagt som bilag.
Hasse vil sørge for, at køretøjer i Dagtilbud bliver omfattet af undersøgelsen.
3. Præsentation af Maria Sahl
Maria præsenterede sig selv. Hun er 49 år og uddannet social- og sundhedsassistent og pædagog. Hun har
en række efteruddannelser i faglige metoder og ledelse. Hun begyndte som afdelingsleder for Team Vest
den 1. april 2015, som afløser for Mie Knoblauch. Hun har 21 års arbejdserfaring fra det socialpsykiatriske
botilbud Tornbjerggård, misbrugsbehandling i Fyns Amt og Odense Kommune og bl.a .med opgave som
behandler i Ringe Statsfængsel. Siden blev Maria leder af bostøtteordningen i Odense Kommune før skiftet
til det nuværende job. Maria har arbejdet med implementering af rehabilitering. Det er nyt for hende at
arbejde med handicappede.
4. Fremtidens tilbudsvifte til borgere med handicap
Pårørenderådet har over to møder drøftet botilbud/boligområdet, og har på dette møde godkendt
følgende anbefalinger:
Kommunen anbefales at være så forudseende som overhovedet mulig for at kunne imødekomme efterspørgslen i rette tid.
Udredningen af borgeren skal være så omhyggelig og fuldstændig som mulig. Når borgeren visiteres til et botilbud, skal der tages
udgangspunkt i borgerens funktionsniveau.
Borgerens behov skal revurderes med faste mellemrum.

Borgeren skal så vidt muligt have et botilbud i kommunens egne tilbud. Det kan
betyde behov for særlig specialisering af medarbejdere for at løse opgaven så
kvalificeret som muligt. Ved højt specialiserede krav til medarbejderne er der
forståelse for, at der visiteres til andre end kommunale tilbud.
Støtten til borgeren skal give mulighed for fleksibilitet. Fx bør der kunne varieres i støtten uanset borgerens bolig. Fx bør der være
mulighed for at give varierende ydelser på samme matrikler.
Støtten i støttecentre bør fortsat være en mulighed, hvor en del af støtten tager udgangspunkt i, at der er adgang til et fælleshus.
Der er en oplevelse af, at den økonomiske ramme er blevet mindre gennem de senere år, og rådet kan derfor ikke anbefale, at der
reduceres yderligere.
Der er et aktuelt problem med at kunne visitere til boliger, der tager højde for, at mange unge ikke er på førtidspension og ikke har
råd til dyr husleje. Det problem anbefaler rådet, at kommunen hurtigst muligt finder en løsning på.

På næste møde er beskæftigelse/aktivitet tema.
5. Orientering fra Hasse
Der er fortsat fokus på rehabilitering. Der er gennemført 100 borgerpilotforløb, hvor vi har anvendt en
rehabiliterende arbejdsform med fokus på at formulere mere præcise mål med udgangspunkt i borgerens
ønsker og med inddragelse af relevante samarbejdspartnere. Denne arbejdsform vil nu blive anvendt i alle
sager i Socialafdelingen. I de enkelte tilbud arbejdes der vedvarende på at gøre os bedre til at formulere
delmål, der er SMARTE, dvs. specifikke, målbare, attraktive, realistiske, tidsbestemte og evaluerbare.
Der er stor opmærksomhed omkring udvikling af mere fleksible løsninger.
Alle medarbejdere var sidste år på uddannelse i rehabilitering. I år satser vi på praksis, så der er tid til at
omsætte læring i praksis.
LEV har udtalt om delebilsordning, at de ikke kender til ordningen fra andre tilbud. Uden at uddybe udtaler
LEV, at de ikke umiddelbart kan anbefale synes om den.
6. Planlægning af pårørendearrangement 2016
Der er udarbejdet en invitation, som Hasse får godkendt hos Sytter Kristensen, LEV, der deltager sammen
med en kollega. Elin, Birgit og Kirsten er på valg og ønsker at genopstille. Vi vil høre, om GVS Rock vil
optræde til arrangementet.
Vi drøftede at planlægge et arrangement til efteråret. Det kunne handle om brugervejledere og deres
erfaringer.
7. Mini-evaluering af ny kostordning
Pårørenderådet oplever, at ordningen fungerer, men der er også udfordringer. Det drejer sig om
frameldinger og tilbagebetaling og deraf følgende overadministration. Det drejer sig om, at man kun kan
melde af for hel dag og ikke enkelte måltider. Det drejer sig om manglende muligheder for spontane
indkøb, fordi der ikke længere er kontanter. Ordningen har også betydet fravalg, fordi der ikke er en buffer.
Flere steder har derfor fravalgt frugtordning. Beløbene i ordningen er lave og forhindrer at kunne lave
ordentlige retter.
Datoer for møder i 2016 i Pårørenderådet.




6/6 – Fælles pårørendearrangement
7/9 – Steven Nordsmark, ny leder på Grønnemoseværkstederne, deltager
16/11 – Lone Lund deltager
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