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Referat pårørenderådsmøde handicap  
  

Hvornår:  22. september 2020 kl. 16.00-18.00 

Hvor:  Svinget 14, Gæstekantinen 

 

Deltagere: Kirsten Clausen - pårørende 

 Gitte Nielsen - pårørende 

Ann Nielsen – pårørende 

Lisbet Toft-Nielsen - pårørende 

Lotte Hemmingsen – områdeleder botilbud 

Gert Müntzberg – områdeleder dagtilbud 

Pia Holm – fuldmægtig (referent) 

 

Afbud: Frank Svenstrup - pårørende  

  Marianne Jespersen – pårørende 

 
 

1. Værgemål 

Da Kamma Døssing desværre blev forhindret i deltagelse i mødet, udsættes punktet til mødet den 

8. december 2020. 

 

 

2. Gensidig orientering 

A. Status på håndtering af Coronasituationen i Socialafdelingen 

Lotte orienterede om status på kommunens incidenstal, som p.t. ligger lige på vippen. Man er 

løbende i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 

Lotte orienterede om, at der på Botilbudsområdet er normal drift i forhold til borgerne. De lokale 

hensyn fastholdes i forhold til besøgende, hvor færden på fællesarealer så vidt muligt undgås. 

 

Gert orienterede om, at man også på dagtilbudsområdet fastholder de lokale hensyn. På §85-

området fortsætter man med Skype-kontakt dér, hvor borgerne profiterer af det. I de fleste til-

fælde foregår støtten også nu via besøg hos borgerne eller ved at mødes på aftalte steder.  

 

De forskellige tilbud, som fremgår af Fritidskataloget er p.t. sat på pause. 

 

Pårørenderådet giver udtryk for, at man mangler information fra beboernes dagligdag (enten i 

skrift eller i billeder), så man har dette at tage udgangspunkt i under samtalen med sine pårø-

rende.  

 

Lotte og Gert orienterer kort om de mange ’Corona-afledte’ arbejdsopgaver, som afdelingsle-

derne står med. Endvidere orienterede Lotte om, at de påbud, som nogle af tilbuddene tidligere 

har fået af Styrelsen for Patientsikkerhed, nu er fjernet. Det sundhedsfaglige arbejde har således 

i den seneste tid også fyldt meget på tilbuddene. 

 
B. Status på proces Budget 2021 

Gert orienterede om Budget 2021. Hovedtrækkene er, at der ikke bliver tale om nogen spare-

runde. Servicerammen hæves. På Socialområdet vil man i 2021 blive kompenseret i forhold til 

den forventede merudgift, således at denne ikke vil komme til at belaste budgettet i 2022. Endvi-

dere er der afsat midler i forhold til den demografiske udvikling. De helt eksakte beløb er endnu 

ikke meldt ud.  
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C. Boblberg.dk 

Lotte orienterede om Boblberg.dk, som er en borger-til-borger portal. Svendborg Kommune har 

nu indgået en aftale med Boblberg, således at borgerne kan benytte portalen gratis. Portalen 

benyttes til at skabe sociale fællesskaber via aktiviteter og fælles interesser. På kommende dia-

logmøde med borgerne, inviteres Boblberg til at komme og fortælle mere om portalen.  

 

D. KLAPjob 

Gert orienterede om KLAPjob ordningen og om, at Svendborg Kommune p.t. arbejder på at 

indgå en formel aftale med KLAPjob med henblik på at flere borgere med handicap kommer i 

beskæftigelse. 

 

E. Spørgsmål vedrørende forventet merudgift i 2020 

Kirsten havde stillet spørgsmål til den forventede merudgift på 6,4 mio kr. på Socialområdet. 

Lotte orienterede om, at der primært er tale om et merforbrug på Myndigheds budget og ikke på 

botilbuddenes og støttecentrenes budgetter. Baggrunden for det forventede merforbrug er dels 

et øget behov for botilbudspladser og stigende udgifter hertil, herunder køb af pladser i andre 

kommuner.  

 

F. Spørgsmål vedrørende underskud på madbudgetterne på flere tilbud 

Gitte havde spurgt til, hvorfor der på flere tilbud er underskud på madbudgetterne. Lotte oriente-

rede om, at Ryttervejs madbudget nu er i balance samtidig med, at man er i gang med at ind-

hente en del af det tidligere merforbrug. På Sydbo er man i gang med at reducere merforbruget 

bl.a. via en strammere budgetstyring. Forventningen er, at man i 2020 vil kunne indhente en del 

af merforbruget fra 2019 samtidig med, at det fastlagte budget overholdes.  

 

G. Diverse 

Endnu et forslag til oplægsholder ved pårørendearrangementet i 2021: Stifteren af LykkeLiga, 

håndboldspilleren Rikke Nielsen. Gert undersøger endvidere mulighederne vedr. Jan Gintberg jf. 

referatet fra sidste pårørenderådsmøde. 
 
I foråret har beboere på Ryttervej fået leveret varer fra Spar. Leveringen faktureres med 89 kr. 
pr. beboer pr. gang. Der bliver spurgt til, om nogen har været i dialog med Spar om det. Lotte 
undersøger dette.  
 
 

3. Pædagogisk tilgang til kost og tilberedning af måltider på støttecentre 

Lotte orienterede om de meget forskellige madordninger på støttecentrene. Der er en bred variation 

af ordninger (fællesspisning med egen medbragt mad, fælles madlavning etc.). Grundprincipperne 

er dog altid følgende: 

 

1) Vi respekterer altid beboernes selvbestemmelses ret 

2) Vi er altid opmærksomme på at vejlede i sunde kostvaner under hensyn til beboernes kognitive 

niveau og deres aktuelle situation 

3) Hvis beboeren har indsatsmål vedrørende madlavning, arbejder vi med dette – og helst i egen 

bolig 

4) Såfremt beboerne ønsker det, kan fælles planlægning, indkøb og madlavning ske som en pæda-

gogisk aktivitet 

5) Fællesspisning med medbragt mad anses for god træning af sociale færdigheder. 

 

 

4. Frivillig på Botilbud 

Lotte gav en tilbagemelding på status i forhold til frivillig på Botilbud. Pårørenderådets ønske om at 



 Side 3 af 3 

kunne være frivillig på det tilbud, hvor éns pårørende bor, er drøftet med afdelingslederne, som har 

nogle betænkeligheder/pædagogfaglige overvejelser. 

 

Lovgivningen på området er særdeles kompleks. 

 

Der arbejdes videre med ønsket under hensyn til afdelingsledernes faglige perspektiver, lovgivnin-

gen og ønsket om at fremme frivillighed i kommunen. Pårørenderådet vil blive involveret/orienteret.  

 

 

5. Forslag til kommende drøftelser i Pårørenderådet 

A. Med baggrund i Lisbets forespørgsel orienterede Gert kort om budgetmodellen. Det aftaltes, at 

Pårørenderådet på et møde primo 2021 vil få en nærmere introduktion i principperne i kommunens 

budgetmodel, eventuelt med deltagelse af økonomimedarbejder. 

 

B. Lotte oplyste, at vi afledt af kommende evaluering af det specialiserede socialområde har masser 

af tiltag i gang, men ingen egentlig visionsplan. Punktet vil blive dagsordenssat på et kommende 

møde med henblik på gensidig udveksling af tanker og visioner. Endvidere vil Gert og Lotte fortælle 

om igangværende tiltag. 

 

C. Med udgangspunkt i spørgsmål fra Gitte vil der på et kommende Pårørenderådsmøde ske en 

nærmere drøftelse omkring afdelingsledernes ansvarsområder generelt.  

 

6. Næste møde 

Mødet er aftalt til den 8. december 2020.  

 

 
7. Eventuelt 

Intet under eventuelt.  


