
Beretning ved Pårørenderådets årsmøde den 02.03.2020
Medlem af Pårørenderåd Handicap – Gitte Nielsen (pårørende)

Pårørenderådet består af 7 medlemmer, der hidtil er valgt, så vi repræsenterer de fleste af vores 
handicappede borgere i de forskellige boformer og de forskellige §§, de er diagnosticeret under.

Vi har de fleste gange været mødtes de forskellige steder, hvor vores borgere bor. Det er ikke alle steder, vi 
kan komme uden at forstyrre ret meget, men vi har blandt andet været på Vestereng, Høje Bøge og Sydbo 
og Ryttervej,hvor de alle har et lokale, hvor vi har kunnet være uden at forstyrre beboerne unødigt.

Desværre måtte vi sige farvel til Hasse, da han jo blev socialchef, men vi fik i stedet Lotte Hemmingsen i 
midten af marts.

Vi har gennem året diskuteret flere forskellige emner, stort som småt.

F eks skal der opføres flexboliger på Skovsbovej. Udgravning viste ting af arkæologiske interesse, så de er 
ikke rigtig kommet i gang endnu, efter hvad vi kan se.

Ventelister, ledige pladser og hvilke typer boliger, vores beboere ønsker, har også været debatteret.

Desuden har vi behandlet sygefraværet på de enkelte tilbud. Sygefraværet er svingende, men det ser ud til, 
efter vores opfattelse, at kunne blive et problem flere steder med de nedskæringer, der er foretaget i de 
seneste år. Vores borgere er mange gange utrygge, og en del bliver aggressive. Således bliver de mere 
krævende, end hvis de havde acceptable forhold. 

Næste udfordring er personalenormeringer eller mangel på samme. Manglende personale fører til øget 
vold, konflikter og magtanvendelse. Når kommunerne skal spare bruger de at sammenligne sig med andre 
kommuner og dermed bliver det laveste fællesnævner, der kommer til at danne grundlag for den service 
som kommunerne tilbyder de handicappede, vi kunne ønske os at Svendborg Kommune ville gå forrest og 
blive den bedste kommune at være handicappet i.

Kamma Døssing, teamleder Myndighed var den 21.5.19 og redegjorde for rammer og forpligtelser i forhold 
til borgere i egen bolig og vores gensidige forventninger. Vi har ikke altid den samme opfattelse af 
forholdene som myndighed har. Så det var rart og lærerigt at få belyst myndighedernes og vores 
muligheder og forventninger.

Vi har diskuteret værgemål af forskellig slags og fortsætter dette i den kommende periode.

Et af vores gennemgående projekter sidste og denne periode har været kostpriserne i tilbuddene. Dette 
resulterede i en tilbagebetaling til beboerne på Sydbo på ca 300 000 kr. I lyset af dette er der på seneste 
møde besluttet, at når de har ca 3 000 kr til gode pr borger ved årsskifte, skal de have dem udbetalt. Vi er 
enige om fortsat at følge kostpriserne i hvert fald den kommende periode ud.

Der har været udfordringer med at få dagsorden og referater ud til de relevante borgere. Håber at det 
bliver bedre fremover.



Vi har haft spurgt til konsulentydelser, som der har været skrevet en del om i dagspressen. Kommunen 
forsikrer, at de kun har brugt det som kursus i arbejdstilrettelæggelse og ikke som led i besparelser, hvor vi i 
andre kommuner har kunnet se, at konsulenterne fik en procentaflønning af hvad de foreslået af 
besparelser på handicapområdet.

Vi er blevet oplyst om, at der tilføres 5 IGU-elever til området. Det drejer sig om elever på 
integrationsgrunduddannelse på 2 år. Hovedparten har syrisk oprindelse. De skal typisk deltage i praktiske 
opgaver, køkken og rengøring.

En ting som at lave mad på vores steder, har vi også talt om. Der er nogle bosteder/støttecentre, der laver 
mad og andre ikke. En tendens synes at være, at beboerne ikke orker at lave deres egen mad, da de ikke 
føler, at de får tilstrækkelig støtte fra personalet. Vi vil gerne fra pårørenderådet anbefale den hidtidige 
ordning med at lave mad i deres fælleskøkken i stedet for at købe færdigretter, bibeholdes og helst 
fremmes under de forskellige forhold. Det er en nødvendighed at få god og nærende kost i stedet for ”fast 
food” af forskellig art. Det er også et vedtaget pædagogisk tiltag for at fremme vores borgere.

Derfor håber vi også, at det vil gavne dette, at der er blevet ansat en sundhedsfaglig konsulent, der kan 
styrke de sundhedsfaglige indsatser på handicapområdet.

Vi i pårørenderådet synes, det er et spændende og desværre nødvendigt råd at være i. Vi kæmper for vores 
borgere, der for manges vedkommende ikke selv kan kæmpe for retfærdighed. Det er et vigtigt arbejde, og 
det giver indsigt og indflydelse.

Vi har ikke særlig mange møder, der er kun planlagt 4 om året. Hvis kommunen varsler besparelser, mødes 
vi dog lidt oftere. 

Referater fra vores møder kan ses på kommunens hjemmeside under borger-voksen-handicap-og psykiatri. 
Derefter klikkes på pårørenderåd på handicapområdet.

Tak for ordet.


