
 

Referat af møde i Pårørenderåd for Socialafdelingens 
handicaptilbud 
 
5.februar 2018 
Deltagere: Kirsten Clausen, Finn Christensen, Gitte Nielsen, Frank Svendstrup, Lone Lund, Trine Pytlick, Gert 
Müntzberg, Hasse Jacobsen (referent) 
Afbud: Elin Schriever, Birgit Svane 
 
Mødet foregik i Søndergade og Lone Lund indledte med en kort introduktion. Der var rundvisning efter 
mødet.  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
2. Præsentation af Lone Lund og Søndergade 
Team Øst er opdelt i to mindre team. Det ene med Søndergade og Storkehavevej, begge i Gudme. Det 
andet med Solsikkevej, Gl. Skårupvej og Lyøvej, der ligger i Svendborg. Der er desuden tilknyttet 20 
borgere, der får støtte af personalet fra støttecentre. Der arbejdes med udgangspunkt i beboerens 
indsatsplaner. Der er arbejdes ud fra Fælles Afsæt og medarbejderne kompetenceudvikles i forhold til KRAP 
(kognitiv ressourceorienteret anerkendende pædagogik) og  neuropædagogik. Det nye it-program, Nexus, 
er ved at blive implementeret. Lone gav et par eksempler på effekten af den rehabiliterende arbejdsform. 
 
3. Orientering fra Socialafdelingen 
Budgetforlig 
I forbindelse md budgetforlig for 2018 skal Socialafdelingen spare 2,7 mio. kr. De er allerede fundet i form 
af hensættelser til udgifter i forbindelse med ommærkning og forhandling af borgere på tilbud udenfor 
Svendborg Kommune. Nu er proces omkring budgetforlig 2019 sat i gang. jf. beslutning i Byrådet 30. januar 
2018. Byrådet vurderer, at der skal findes penge, fordi: 

 Lav kassebeholdning 

 Høj gæld, store afdrag og renter 

 Stigende udgiftspres på trods af gennemførte effektiviseringer og besparelser 

 Indtægterne følger ikke med, selvom flere indbyggere 

Da der usikkerhed i budgetforudsætninger, udgiftspres og kan være politiske ønsker, er der en udtalt en 
forventning om behov for budgetforbedringer for 75-100 mio. kr.  
 
Hvordan findes pengene? Der er fokus på områder med relativt høje nøgletal og ændring af en 
demografibaseret budgettering. 
 
For områder med relativt høje nøgletal er der peget på, at der er et potentiale på 20,2 mio. kr. for 
voksenområdet. Det er i budgetmaterialet beskrevet på områderne BPA, dagtilbud og 
stofmisbrugsbehandling. 
 
Overgang fra demografipulje til rammebudgettering betyder, at Socialafdelingen ikke længere kan forvente 
at få tilført fra kassen, når borgere går fra Børn og Unge til Socialafdelingen. I stedet skal det kunne 
håndteres inden for egen budgetramme. Det er vurderet, at området ville være blevet udlignet med den 
eksisterende demografimodel med 5,5 mio. kr. i 2019 voksende til 9,6 mio. kr. i 2020 og til 15,4 mio. kr. i 
2021. 
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Alt i alt betyder det, at der for hele kommunen skal udarbejdes et katalog for finansieringsmuligheder på 
134 mio. kr. Socialafdelingen skal lave forslag for 17,5mio. kr. plus 5,5 mio. kr. svarende til 
demografimodellen for 2019. I alt 23 mio. kr.  
 
Da store dele af Socialafdelingens tilbud er takstfinansierede og rummer en andel af borgere fra andre 
kommuner, kan det betyde større besparelser. Hvis et tilbud har en fordeling med 80 % borgere fra 
Svendborg Kommune og 20 % borgere fra andre kommuner, skal man spare 1 mio. kr. for at frigøre 800.000 
kr. i besparelser til Svendborg Kommune. Andre kommuner får således også en effekt af besparelserne. 
 
Vi forventer, at besparelsesforslag sendes i høring i april.  
 
Pårørenderådet gav udtryk for forventning om at blive orienteret, når der er nyt, og i særdeleshed, når der 
sendes forslag i høring. Der indkaldes til ekstraordinære møder efter behov. Pårørenderådet havde en 
drøftelse af forskellige påvirkningsmuligheder.  
 
Nyt udvalg 
Socialafdelingen havde møde med nyt Social- og sundhedsudvalg i januar. Der var mulighed for at 
introducere til afdelingens forskellige områder. Udvalget viste stor interesse i vores opgaver. De skal senere 
besøge flere af tilbuddene. Udvalget består af: 

 Hanne Klit (formand), Socialdemokratiet 

 Anne Katrine Olsen, Socialdemokratiet 

 Hanne Ringgaard Møller, Radikale Venstre 

 Jesper Larsen, Dansk Folkeparti 

 Mette Kristensen, Venstre 

 Rene Haahr, Venstre 

 Susanne Gustenhoff, Enhedslisten 

Trine fortalte, at Pårørenderådet på Ryttervej har booket udvalgsformand Hanne Klit til et møde på Ryttervej i april. 
 

4. Sidste detaljer omkring Pårørendearrangement 
Programmet er på plads og invitation er sendt. Pårørenderådet beder afdelingslederne være 
opmærksomme på at hjælpe beboerne med at få invitationen videresendt, gerne ved at sende til 
pårørende på mail.  
 
5. Temadrøftelse – Lovgivning og udfordringer 

 Informeret samtykke – kort drøftelse af udfordringer omkring at afgive informeret samtykke 

 Skade på bolig § 105 – kort drøftelse af udfordringer ved beboere i boliger efter almenboliglovens 

regler, når de kommer til at gøre skade på boligen uden at have det til hensigt 

Det er aftalt at invitere områdeleder i Myndighed, Pia Østergaard Andersen, med til et møde efter sommerferien for 
at have dialog omkring juridiske udfordringer.  
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6. Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse ved ferie v/Kirsten Clausen 
Den 1. januar 2018 trådte en tilføjelse til Serviceloven i kraft omkring tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse. 
Se mere her: 
 
https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/vokseomradet/tilkob-af-socialpaedagogisk-ledsagelse-under-ferie-
1/tilkob-af-socialpaedagogisk-ledsagelse-under-ferie 
 
Fra Pårørenderådet anbefales det, at Svendborg Kommune giver ledelsen mulighed for at anvende loven. 
Gert og Hasse undersøger til kommende møde.  
 
7. Evt. 
Intet. 
 
Datoer for møder i 2018 i Pårørenderådet: 

 Tirsdag den 10. april  Impuls/Maria Sahl deltager 

 Onsdag den 5. september Skovsbovej 111/Jesper Dylsing deltager 

 Torsdag den 22. november Grønnemoseværkstederne/Steven Nordsmark deltager  
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