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Pårørenderådsmøde  
 

Hvornår:  d. 19.11.2019 kl. 17.00-19.00  

Hvor:  Botilbud Vestereng, Skårup 

 

Afbud: Birgit Svane, Elin Schriever, Trine Pytlick og Bodil  

Vedsegaard 

 

 

 

Referat  

Referent: Gert  

 

  
1. Kostpriser på Sydbo, Ryttervej, Skovsbovej og Vestereng  

Status på opkrævning og udgifter. 
Økonomikonsulent Ruth Jakubowski deltager. 
 
Lotte orienterede om, at Socialafdelingen sikrer, at takster for kost bliver politisk 
godkendte. Det vil være gældende for 2021 takster og fremefter. 
 
Pårørenderådet opfordrer til gensidig læring af hinanden mellem køkkenerne for at 
lære af hinandens gode erfaringer. Lotte tager det op på ledermøde på botilbuds-
området.  
 
Ruth gennemgik bilag vedr. kostpriser dækkende for perioden 1.1.- 12.11. 2019. 
 
Det blev efterfølgende drøftet, hvor grænsen skal være for, at man betaler et even-
tuelt mindreforbrug på kostområdet tilbage til borgerne på de enkelte tilbud. Pårø-
renderådet drøftede i den anledning en vejledende anbefaling på et årligt mindrefor-
brug svarende til 1 måneds indbetaling. Dette svarer til ca. 3.000 kr. pr. beboer. 
Lotte drøfter dette med Hasse og orienterer om dette på næste møde i pårørende-
rådet. 
 
Ift. udgifter til forarbejdning opgjort på de enkelte tilbud er der på Ryttervej nogle ud-
gifter til vikarer og fast afløser, som ikke er med i opgørelsen i bilaget. Det totale 
personaleforbrug og lønudgiften til forarbejdning på Ryttervej er således større end 
det fremgår af bilaget. 
 
Pårørenderådet ønsker et mere retvisende billede af udgifter til forarbejdning på 
tværs. Ruth undersøger om de totale udgifter til forarbejdning kan kvalitetssikres 
bedre for Ryttervejs vedkommende.    
 
Der er enighed om, at der gøres status for år 1 med det nye forarbejdningstillæg til 
næste møde, hvor Ruth udarbejder et årsregnskab som grundlag for drøftelsen. 
 
Det blev drøftet, om Skovsbovej 111 også fremover skal fremgå af opgørelserne. 
Pårørenderådet ønskede fortsat dette i forhold sammenligningsgrundlaget.  
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2. Budget 2020 
Kort orientering og drøftelse.  
 
Der er ikke nye besparelser i budget 2020. Socialafdelingen får tilført 4.1 mio. kr. fra 
den nationale demografipulje. Forarbejdningstillægget for kostordninger på de ste-
der, hvor der er ansat køkkenpersonale, stiger i 2020. Stigningen sker på baggrund 
af politisk beslutning om dette i forbindelse med besparelserne for 2019.  
 

3. Udarbejdelse af pjece om pårørenderådet 
Status på dette.  
 
Der afventes pt. udkast/udspil til tekst fra Elin. Kirsten nævnte mulig inspiration fra 
LEV’s aktuelle udspil ”Bedre vilkår for pårørende” som inspiration eller at dette må-
ske kan indgå 
 

4. Møder i pårørenderådet 2020  
Mødedatoer og mødetidspunkt. 
 
Det blev besluttet at mødedatoer i 2020 er d. 14.1. 19.5. 22.9. og 8.12. 
Det blev besluttet, at der på næste møde drøftes bedre mulighed for fremmøde til 
møderne. 
Det blev besluttet, at møderne i 2020 afholdes kl. 16-18 med høring af de medlem-
mer, der ikke kunne deltage ved dagens møde.   
 

5. Pårørendearrangement 2020 

Opstart på drøftelse af indhold og tidspunkt.   

 

Mogens Godballe blev nævnt som en mulighed. Ole Sørensen blev også nævnt. 

Der blev drøftet bedre markedsføring af dagen. Lotte og Gert sikrer, at der informe-
res ud på alle tilbud. Der skal også laves en mindre plakat som blikfang og som kan 
hænges op på handicaptilbud rundt omkring i kommunen. 
Pårørendearrangementet planlægges afholdt d. 2.3.2020 kl. 19-21. 
Mogens Godballe kontaktes om han kan d. 2.3. Gert tager kontakt til Mogens God-
balle for at afklare ift. datoen. 
 

6. Næste møde den 14.1 2020 
Trine ønsker drøftelse af beskikkelse af værgemål.   
Gert og Lotte drøfter inviterer Kamma Døssing (teamleder Myndighed) i forbindelse 
med denne drøftelse.  
Obs! Kamma kan ikke deltage den 14.1, hvorfor drøftelsen først tages på mødet i 
maj. 
 

1. Evt. 

Dialogmøde med borgere 

Der har været nogle udfordringer i relation til at få dagsordener og referater ud til re-

levante borgere. Gert og Lotte er i dialog med afdelingslederne om dette.   

 

Nytårsaften 
Der spørges til personaledækning på Skovsbovej 103 nytårsaften. Lotte drøfter 
dette med afdelingsleder. 
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Måltider på Sydbo 
Det blev drøftet, om der kunne være øget grad af pædagogiske måltider på Sydbo, 
da der kan opstå uhensigtsmæssige situationer, når personalet spiser medbragt 
mad i forbindelse med borgernes måltider. Lotte drøfter dette med afdelingsleder. 
 


