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Referat af møde i Pårørenderåd for Socialafdelingens handicaptilbud 

13. november 2018 

 

Deltagere: Kirsten Clausen, Bodil Vedsegaard, Gitte Nielsen, Frank 

Svendstrup, Trine Pytlick, Elin Schriever, Karina Stubgård, Gert Müntz-

berg – (områdeleder dagområdet og referent) 

 

Afbud: Birgit Svane 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. vedr. forretningsorden som pkt. 

6a. 

 

2. Status på budgetforlig 

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på møde d. 6.11. forslag til ud-

møntning af rammebesparelse på budget 2019. Rammebesparelsen er 

nye besparelser, som supplerer de besparelser, der blev truffet beslutning 

om i forsommeren i forbindelse med delforliget om disse. 

 

Udvalget besluttede, at forslag til besparelser, der ikke har været i høring, 

sendes i kort høring. Forslag, der har været i høring i forbindelse med 

høring i foråret, sendes ikke i fornyet høring. Udvalget forventer at træffe 

endelig beslutning om besparelser på møde d. 4.12.2018. På socialom-

rådet er forslag til besparelser følgende: 

 
 

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 
10. Øget egenbetaling køkken so-
ciale tilbud 

u           - 400 - 600 - 600 - 600 

16. Samdrive Cafe Møllen m. 14) - 440 - 440 - 440 - 440 
20. Ophør tilskud Toldbodhus - 165 - 165 - 165 - 165 
24,25,26. Rammebesparelse be-
handlingsafdelinger 

- 500 - 500 - 500 - 500 

28. Reduceret fysioterapi Grønne-
moseværkstederne 

- 250 - 250 - 250 - 250 

NY. Flexboliger/Flex-85 - 380 - 805 - 1.430 - 1.430 
I alt -2.135 -2.760 -3.385 -3.385 

 

Gert orienterede om de forskellige forslag med særligt fokus på forslag 10 

og forslag 28, da disse har direkte indvirkning på handicapområdet. Der 

henvises i øvrigt til bilag til referat fra Social- og Sundhedsudvalgets mø-

de d. 6.11.2018. Referat og bilag findes på Svendborg Kommunes hjem-

meside under Politik>Dagsordner og referater>Social- og Sundhedsud-

valget>2018>6-11-2018. 

 

Øget egenbetaling for mad på de længerevarende specialiserede botilbud 

på socialområdet omfatter Ryttervej, Vestereng og Sydbo samt på social-

psykiatriområdet botilbuddet Skovsbovej 111 (forslag 10).  
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Forslaget kan medføre en besparelse på op til 800.000 kr. årligt ud over 

den allerede besluttede besparelse i forbindelse med delforliget på 

400.000 kr. i 2019 stigende til 800.000 kr. i 2020. Med forslaget vil bor-

gernes egenbetaling for mad på de pågældende botilbud komme op på 

samme niveau som på ældreområdet. 

 

Reduceret fysioterapi på Grønnemoseværkstederne vil medføre, at til-

buddet om fysioterapi tilbudt af Grønnemoseværkstederne ophører (for-

slag 28). Det vil medføre en besparelse på kr. 250.000 årligt.  

 

Pårørenderådet ønsker opgørelser af, hvad det samlet set (inkl. lønninger 

mv.) koster at drive de enkelte køkkener på de pågældende botilbud, for 

at vurdere om egenbetalingen efter forhøjelse er i overensstemmelse 

med omkostningerne.  

Pårørenderådet ønsker tillige oplyst, hvad egenbetalingen for kost samlet 

set vil beløbe sig til på de enkelte botilbud med produktionskøkkener efter 

gennemførsel af forslaget. Endvidere ønskes oplyst hvor meget priserne 

må stige, såfremt der er bestemmelser om dette. 

Gert fremsender opgørelse til pårørenderådet. 

 

Repræsentanter fra pårørenderådet besluttede at mødes inden udvalgs-

mødet for at gennemgå opgørelse. Mulighed for at mødes med udvalget 

eller med formanden inden udvalgsmøde d. 4.12. undersøges af Kirsten.  

 

3. Orientering 

Ny afd. leder Team Vest 

Winnie Brandt er tiltrådt som ny afdelingsleder for Team Vest d. 

1.12.2018 til afløsning for René Påske Jørgensen. Winni Brandt er ud-

dannet socialpædagog og har en bred erfaring indenfor bl.a. det special-

pædagogiske felt. Senest har Winnie været leder af en børnehave i 

Svendborg Kommune. 

 

Ny socialchef 

Hasse Jakobsen er pr. 1.11. ansat som ny socialchef. Hasse har hidtil 

været leder af botilbudsområdet i Socialafdelingen. Stillingen som leder af 

boltilbudsområdet forventes besat senest d.1.3. 

 

Høje Bøgevej – Nyt § 107 botilbud 

Karina Stubgård orienterede om Socialafdelingens nye botilbud på Høje 

Bøgevej. Høje Bøgevej er et midlertidigt botilbud efter § 107 til borgere i 

alderen 18-30 år. Det er et botræningstilbud, der har til formål at afklare 

og træne borgere i forhold til deres kommende bolig hvad enten det er i 

egen bolig eller i en form for botilbud. 

  

De 6 beboere har hver deres værelse og deler køkken, fællesrum og ba-

deværelse/toilet. Der er 7 ansatte og botilbuddet har døgnbemanding 
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(sovende nattevagt). Den planlagte opholdstid i tilbuddet er 6-18 måne-

der, som afpasses ud fra den enkelte borgers behov.  

 

Tilbuddet er oprettet, fordi Svendborg Kommune har manglet dette i eget 

regi, så man undgår at skulle boplacere borgere på § 107 tilbud i andre 

kommuner langt væk fra pårørende, omgangskreds og det miljø man 

kender.   

 

Pårørenderådet var meget interesseret i tilbuddet og bifaldt at det var 

oprettet, da man finder at dette har manglet. Det blev aftalt, at pårørende-

rådet besøger tilbuddet og får en rundvisning i forbindelse med næste 

møde. Gert aftaler dette med Karina Stubgaard.    

  

Flexboliger 

Gert orienterede kort om de såkaldte flexboliger, der opføres i forbindelse 

med botilbuddet Skovsbovej 111. Det er et § 107 midlertidigt botilbud til 

borgere indenfor socialpsykiatrien. Flexboligerne bliver genboere til støt-

tecentret Skovsbovej 103, men er målrettet en anden målgruppe. 

 

4. Evaluering af pårørendearrangement 2018 

Det var en god orientering fra Jobcentret med mange gode informationer. 

Pårørenderådet er ærgerlige over, at der ikke kom flere til arrangementet. 

 

5. Planlægning af pårørendearrangement 2019 

Flere muligheder blev drøftet. Det blev besluttet, at Gert kontakter Mo-

gens Godballe, der er forstander på Nordfyns Højskole, og undersøger 

om han kan og vil holde foredrag til pårørendearrangementet til marts 

2019. Gert drøfter mulige vinkler/temaer med Mogens Godballe og orien-

terer efterfølgende pårørenderådet. 

 

Det blev besluttet, at arrangementet søges afholdt den første mandag i 

marts eller alternativt en af de øvrige mandage i marts måned. Gert drøf-

ter muligheder med Mogens Godballe. 

 

6a. Forretningsorden 

Forretningsorden blev gennemgået. Den påføres medlemmernes navne 

og hvilket tilbud man har tilknytning til. 

Desuden revideres teksten vedr. tidspunkt for afholdelse af pårørendear-

rangement, så der fremover står at det ”tilstræbes afholdt” den første 

mandag i marts måned. 

Medlemmer på valg i 2019 udsendes. Der skal vælges 2 medlemmer. 

 

6. Udsendelse af materiale 

Forskellige muligheder blev drøftet bl.a. oprettelse af facebookgruppe 

administreret af pårørende. Socialafdelingen vil ikke stå for udsendelse af 

materiale og vedligeholdelse af mailliste. Referater mv. offentliggøres på 

hjemmeside. Emnet tages op igen på næste møde. 
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7. Evt. 

Møder 2019. Gert inviterer. Møder afholdes så vidt muligt på tirsdage kl. 

17-19. Dog ikke den sidste tirsdag i måneden. 

 

Referent: Gert  


