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Dagsorden Pårørenderådsmøde Handicap  
  

Hvornår:  17. maj 2022, kl. 16.00-18.00 
Hvor:  Svinget 14, Gæstekantinen 
 
Repræsentanter for Svendborg Kommune:  
 
 Charlotte West – pårørenderådgiver (deltager under punkt 1) 
 Lotte Hemmingsen – områdeleder boområdet 
 Gert Müntzberg – områdeleder dagområdet 
 Pia Holm – fuldmægtig (referent) 
 
 
 
1. Præsentation af pårørenderådgiver i Svendborg Kommune 

Den 1. marts blev Charlotte West ansat i en nyoprettet stilling som pårørenderådgiver på voksenområ-
det. Stillingen som pårørenderådgiver er på 20 timer om ugen og Charlotte er organisatorisk tilknyttet 
staben i Myndighedsafdelingen på ældreområdet. 
 
Charlotte deltager på punktet, hvor hun fortæller om sig selv og funktionen. 
 

2. Kostregnskab 2021 
Til orientering. 
I bilag 1 fremgår kostregnskab 2021 for de døgndækkede botilbud, som har produktionskøkkener.  
 
 

3. Pårørenderåd på de enkelte tilbud v/Per Christensen 
Per ønsker en drøftelse af kommunens holdning til etablering af pårørenderåd på de enkelte tilbud – her-
under rammerne for rådets virke og sammensætning. 
 
 

4. Debat om besparelser i kommunen i 2023 v/Finn Christensen 
Finn ønsker en debat om kravet om besparelser i kommunen på 25 mio. kr. for 2023.  
 
 

5. Rekrutteringsproblemer i botilbud – nutidige og fremtidige v/ Lisbet Toft-Nielsen 
Lisbet ønsker punktet dagsordenssat med henblik på oplysninger om hvilke konkrete løsningsmulighe-
der Socialafdelingen arbejder med.  
 
 

6. Takstfinansiering v/ Gitte Nielsen 
Gitte ønsker at drøfte fordele og ulemper ved en takstfinansiering, samt konsekvenserne hvis betalings-
kommunen ikke vil betale for taksten.  
 
 

7. Eventuelt 
 

a. Information vedrørende værgemål (Lisbet Toft-Nielsen) 
 
 
  

Sagsid: 17/17321 
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Bilag 1 
 
 

Oversigt kostordninger (servicepakker) regnskab 2021    
  Skovsbovej    Vestereng   Ryttervej   Sydbo  
 Indtægter           471.251       604.626        596.785      509.515  
 Udgifter   -        482.256  -    698.474  -    641.857  -  447.827  
 Overførsel fra 2020 vedr. kost             21.695       105.160  -       92.977  -       8.048  
 I alt (overføres til 2022)             10.689          11.311  -    138.049        53.640  

     
     
 Oversigt forarbejdningstillæg regnskab 2021     
  Skovsbovej    Vestereng   Ryttervej   Sydbo  
 Opkrævet forarbejdningstillæg  -        467.678  -    490.643  -    528.657  -  292.612  
 Udgift til køkkenpersonale           941.978       880.659        992.078      868.506  
 Forarbejdning som ikke opkræves           474.300       390.016        463.421      575.894  
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