Dialogmøde - Referat
Onsdag d.20. maj 2015 mødte 16 repræsentanter op til dialogmøde.
Vi drøftede mange emner.
Besparelsesforslag 2016
Hvert år skal politikerne få økonomien i Svendborg Kommune til at
hænge sammen. De er i gang med at lave budget for næste år. Derfor
har politikerne i Social- og Sundhedsudvalget foreslået forskellige
besparelser. I Center for Handicap foreslår de at spare på
Grønnemoseværkstederne, så der ikke længere skal være fysioterapeut
ansat.
Deltagerne på dialogmøde har besluttet at lave et høringssvar, fordi de
ikke er enige i forslaget. Høringssvaret er vedlagt referatet.
Hasse fortalte, at alle afdelinger i Svendborg Kommune hvert år sparer
0,35 % af budgettet. Det kaldes effektivisering.
Busser
Der er busser/biler på Vestereng, Ryttervej, Storkehavevej,
Søndergade, Skovsbovej og Bryggerlunden, hvor Lynet holder.
Bussernes udgifter betaler beboerne.
I Socialafdelingen har vi fundet ud af, at beboerne kun må betale for
drivmidler. Det er brændstof, olie og sprinklervæske. Derfor bliver
prisen lavet om fra 1. januar i år.
Pårørendearrangement
Pårørenderådet har ønsket, at alle er til foredraget med Lone Hertz 1.
juni. Tilmeldning sker til Lone Eriksen på Grønnemoseværkstedene.
Pårørenderådet
Der blev spurgt, hvem der er med i Pårørenderådet. Her er
medlemmerne:
 Kirsten Clausen
 Elin Schriever
 Frank Svendstrup
 Birgit Svane
 Arne Mortensen
 Finn Christensen
 Trine Pytlick
Hjemmeside
Center for Handicap har en hjemmeside. Den hedder
svendborgvoksenhandicap.dk. På hjemmesiden kan man læse referater
fra både Pårørenderådet og Dialogmødet.
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Ture
Mange spurgte til, om det er muligt med endagsture og ture med
overnatninger. Hasse svarede, at man drøfter det i de enkelte
støttecentre. Der er mulighed for at tilmelde sig ture fra Feriekataloget
og Fritidskataloget.
Personale
Der blev spurgt til, hvorfor der blev lavet om i personale på Gl.
Skårupvej. Hasse fortalte, at det var et ønske om at få flere timer på
stedet og bedre planlægning af personalets timer.
En anden fortalte, at der var kommet nyt personale på Bryghuset, og
det havde været en god oplevelse.
En spurgte, om personalet kan give hjælp, hvis man flytter fra et
støttecenter. Hasse fortalte, at det aftales fra gang til gang. Der er
eksempler på, at personalet fra et støttecenter har hjulpet med
flytningen og et stykke tid efter flytningen.
Grønnemoseværkstederne
En spurgte, hvornår taget er færdig. Vi giver besked, så snart vi ved
det.
Diverse
En sagde, at det var tosset af kommunen at bruge penge på nye fliser
på torvet.
Hasse fortalte, at Rainer har haft 25 års jubilæum.
En spurgte, hvornår der er gammel elevfest på Nordfyns Højskole.
Hasse har ikke fået datoen at vide endnu.
Referater og invitationer til dialogmøde
Referat sendes til alle steder i centret. Personalet vil blive bedt om at
dele referat og invitation ud til dem, der gerne vil have det.

Næste dialogmøde
Næste møde afholdes onsdag d. 9. september 2015 kl. 15.30-17 på På
Hjørnet, Vestergade 40, Svendborg.

Side 2 af 2

