
Referat
Handicaprådet 22. august 2016 

Deltagere: Per Christensen, Estrid Heldager, Frank Edelberg Jensen, 
Hanna Skovmose, Poul-Arne Elnegård, Lone Juul Stærmose, Birgit 
Bondesen, Helle Troelsen, Finn Boye og Alma Hrustanovic (referent)

Endvidere deltog sundhedskonsulent Jesper Eilsø under punkt 2a. 

Afbud: Viben Kræmmer & Pia Holm 

1. Post siden sidst til formanden
Intet under dette punkt.

2. Orientering fra kommunen og DH:

a. Bortfald af regionens tilskud til bassinleje
Jesper Eilsø beklagede indledningsvist, at drøftelsen omkring bortfald 
af regionens tilskud til bassinleje ikke har været sendt i høring i 
Handicaprådet. Herefter orienterede Jesper Eilsø om sagen. 

Region Syddanmark har i forbindelse med sparekataloget for 2016 
besluttet at stoppe en gammel aftale om udbetaling af tilskud til 
bassinleje til vederlagsfri træning til private fysioterapeuter. 
Tilskudsordningen ophørte pr. 1. juli 2016. 

Vederlagsfri fysioterapi henvender sig til en afgrænset gruppe af 
borgere, som typisk har et svært/varigt fysisk handicap eller en 
funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. 

Social- og Sundhedsudvalget blev på udvalgsmødet i juni præsenteret 
for to modeller herunder henholdsvis en tilskudsmodel og en 
overenskomstmodel. I tilskudsmodellen skal Svendborg Kommune 
videreføre tilskuddet, mens der i overenskomstmodellen lægges op 
til, at fysioterapeuterne bliver honoreret via en overenskomstaftale 
samt får udbetalt en højere takst til bassinleje. 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at Svendborg Kommune 
fremover skulle anvende overenskomstmodellen. Implementering af 
overenskomstmodellen forventes at medføre en merudgift for 
kommunen.  

Region Syddanmark er den sidste region, der ophæver aftalen. 
Erfaringerne fra de andre kommuner viser, at der ikke har været 
væsentlige ændringer i fysioterapeuternes adfærd som følge af 
ændringen i finansiering af bassinleje. 
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b. Regler for mødediæter
Finn Boye orienterede om reglerne for mødediæter.

Mødediæter til Handicaprådet reguleres i henhold til bekendtgørelsen 
om diæter. Niveauet for mødediæter er således politisk besluttet. 
Handicaprådet får diæter på lige fod med en lang række andre råd og 
udvalg nedsat af kommunen.  Et mødediæt dækker mødeaktivitet op 
til fire timer.  Beløbet reguleres årligt. Der udbetales ikke diæter til 
forberedelse. 

Det blev besluttet, at den årlige sammenkost i Det Centrale 
Handicapråd har karakter af et møde, hvorfor der tildeles mødediæter 
til Estrid, Frank og Poul-Arne for deres deltagelse i 2016.

Orientering fra Socialafdelingen 
Finn Boye orienterede om, at Økonomiudvalget har besluttet, at der 
skal udarbejdes spareforslag på 25 mio. kr. Forslagene sendes i 
høring i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets møde i 
oktober 2016.  

I den udstrækning besparelserne gennemføres, kan der forventes 
serviceforringelser på voksenområdet. 

Orientering fra Kultur, Erhverv og Udvikling
Fritagelse for Digital post
Birgit Bondesen orienterede om, at de ca. 4.000 borgere, som 
midlertidigt er fritaget for Digital Post, skal revurderes inden den 1. 
november 2016. 

De borgere, som fortsat ønsker at være fritaget for Digital Post, skal 
ansøge herom hos Borgerservice. Borgerservice er klar til at hjælpe i 
teltet, som er opstillet udenfor Borgerservice i ugerne 34-36. 

De borgere, som er permanent fritaget og forsat ønsker at være det, 
skal ikke foretage sig noget. Disse borgere vil fortsat modtage posten 
på papir. 

Ressourceforløb
Birgit Bondesen ønskede en udsættelse, da de foreløbige tal først 
skulle berettiges. Det blev aftalt, at punktet drøftes til det næste 
møde.

Hjælpemidler
Birgit Bondesen orienterede om, at Borgerservice havde et 
hjælpemiddel til hørehæmmede borgere. 

Handicaprådet anbefalede, at Borgerservice skiltede med, at de 
havde dette hjælpemiddel til rådighed. Der kunne evt. informeres om 
hjælpemidlet på hjemmesiden eller på tv-skærmene i ventesalen.  
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3. Handicapprisen
Dagens møde i Handicaprådet blev indledt med et kort besøg på 
virksomheden Gamle Mursten. 

Handicaprådet har besøgt to ud af fire virksomheder. Det skal 
afklares, hvorvidt der skal afholdes et ekstraordinært møde, eller om 
der skal planlægges to besøg på én dag. Pia Holm udarbejder et 
forslag til, hvordan dagsordenen kan se ud med to 
virksomhedsbesøg på én dag.  

4. Sager til høring:

a. Rammeaftale (bilag vedlagt)
Finn Boye orienterede om formålet og indholdet i rammeaftalen for 
2017. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en 
Styringsaftale. En rammeaftale er kommunernes og regionens 
redskab/”færdselslov” til at styre den faglige udvikling, kapacitet og 
økonomi på det specialiserede socialområde og 
specialundervisningsområdet. 

Rammeaftalen for 2017 adskiller sig ikke så meget fra sidste år. Der 
er fortsat fokus på, at det er den rehabiliterende tilgang, som skal 
danne grundlag for arbejdet, og at der skal leveres mere kvalitet for 
færre penge. 

Det fremgår af rammeaftalen, at Svendborg Kommune overtager 
Sydbo pr. 1. januar 2017. Efter overtagelse af Sydbo, vil der ikke 
være flere regionale tilbud tilbage i Svendborg Kommune. 

Rammeaftale skal politisk behandles på udvalgsmødet i oktober 
2016. 

Efter en drøftelse af høringsmaterialet afgav Handicaprådet følgende 
høringssvar: 

”Handicaprådet tager rammeaftalen til efterretning”. 

b. Rapport vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser 
Finn Boye orienterede om, at Socialstyrelsen har bedt kommunerne 
og regionerne om en rapportering af, hvorvidt der er tilstrækkeligt 
med højtspecialiserede tilbud til børn, unge og voksne med en svær 
spiseforstyrrelse. 

Den overordnede konklusion i Syddanmarks afrapportering er, at der 
er den nødvendige koordination og planlægning af de højt 
specialiserede indsatser og tilbud til borgere med svære 
spiseforstyrrelser. 

Hvad angår Svendborg Kommune, vurderes det, at der på 
nuværende tidspunkt er 3-4 borgere i børn- og ungeregi der har en 
svær spiseforstyrrelse. Der er ingen borgere med en svær 
spiseforstyrrelse på voksenområdet. 
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Der er ingen kommunale tilbud i Svendborg Kommune til borgere 
med svære spiseforstyrrelser. Børn og Unge har et tæt samarbejde 
med Børne- og ungepsykiatrien.   Den typiske sagsgang vil være, at 
borgeren bliver visiteret af egen læge til behandling i det regionale 
og sundhedsmæssige regi. 

Syddanmarks afrapportering skal politisk behandles på 
udvalgsmødet i oktober 2016. 

Efter en drøftelse af høringsmaterialet afgav Handicaprådet følgende 
høringssvar: 

”Handicaprådet tager afrapporteringen til efterretning”.

5. Eventuelt

§ 107-tilbud
Frank Edelberg Jensen spurgte ind til koblingen mellem § 107-
botilbud og § 85-støtte. Finn Boye orienterede om de forskellige 
paragraffers betydning og anvendelse. 

Information om Sundhedshus
Handicaprådet ønsker en orientering fra Sundhedsafdelingen om, 
hvordan det kommende sundhedshus kommer til at se ud. Punktet 
dagsordensættes til næste møde.  

6. Den gode historie
Intet under dette punkt.  


