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Referat  

 

 
1. Kostpriser på Sydbo, Ryttervej, Skovsbovej og Vestereng  

Der gøres status på opkrævning og udgifter. 

Økonomikonsulent Ruth Jakubowski gennemgår oversigt udsendt før mødet. 

 

Det påpeges fra rådet, at kommunen er forpligtet til hvert år at genberegne kostpriser 

og få dem politisk godkendt. 

 

Der er spørgsmål til, hvorfor Ryttervej tilsyneladende ikke har udgifter til sondekost, 

hvilket Sydbo har. Lotte undersøger dette. 

 

Det aftales, at opdateret beregning med 3. kvartal præsenteres på næste møde i no-

vember.  

 

2. Generel orientering  

 
A. Ny leder på Sydbo  

Et enigt ansættelsesudvalg har ansat peget på Carina Baagøe Larsen. Hun 

kommer fra en stilling som assisterende rehabiliteringsleder på Botilbuddet 

Rydsåvej i Odense Kommune, som er et gerontopsykiatrisk botilbud. Denne 

stilling har hun varetaget i 2½ år. Carina er uddannet ergoterapeut. Hun er ak-

tuelt i gang med en diplomuddannelse i offentlig ledelse samt en uddannelse i 

den systemiske og narrative samtale.  

 

Lederteamet i Botilbud vil støtte godt om Carina i hendes opstartsfase.  

 
B. Budgetproces 2020 

Gert gennemgik den reviderede budgetprocedure 2020 som kan ses på kom-
munens hjemmeside her: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/oeko-
nomi-og-tal/budget-2020/seminarmappe-2020. 

 

 

Pårørenderådsmøde  
 

Hvornår: d. 03.09.2019 kl. 17.00-19.00  

Hvor: Botilbud Ryttervej. Ryttervej 51, dagtilbudslokalet 

 

Afbud: Trine, Birgit og Bodil.  

 
 

Social, Sundhed og Beskæftigelse 

Socialafdelingen  

Svinget 14 

5700 Svendborg 

 

06. september 2019 

 

Sagsid: 17/17321 
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Da aftalen mellem staten og KL er forsinket i år grundet folketingsvalget i juni, 
er budgetproceduren tilsvarende forskubbet tidsmæssigt.  

 Økonomiudvalget skal forventeligt drøftet budgetforslag til 1. behand-
ling på møde d. 1.10.  

 Byrådet forventes at have budgetforslaget til 1. behandling d. 8.10. De 
politiske forhandler om budget 2020 forventes at ligge i perioden d.9.-
11.10. 

 Det endelige budget forventes godkendt af byrådet til 2 behandling d. 
29.10.  
 

3. Referat af pårørenderådsmøder 

Det har hidtil været praksis, at rådet godkender referater, inden de offentliggøres. 

Denne praksis fortsætter. 

 

Afledt af afbud til mødet drøftes, om der skal være et antal minimumsdeltagere for at 

mødet gennemføres. Det aftales, at det må besluttes fra gang til gang, idet punkter-

nes ’vigtighed’ kan variere.  

 

Tidspunkt for mødeafholdelse drøftes. Gert og Lotte har et forslag om, at de afholdes 

lidt tidligere på dagen, fx med start kl. 16. Måske er det ikke muligt pga. arbejdstider 

for medlemmer af rådet. 

Dette drøftes igen, når mødedatoer for 2020 fastlægges. 

 

4. Styrkelse af sundhedsfaglige indsatser i Botilbud 

Lotte orienterer om styrket fokus på de sundhedsfaglige indsatser i Botilbud.   

Der igangsættes fra årsskiftet et to årigt projekt. Primært i Botilbudsområdet men med 

ben ind i dagtilbuddene. Projektet har fire fokusområder: 

1. At få udarbejdet og implementeret diverse instrukser for indsatser under sund-

hedsloven, således at målepunkter for Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn, 

efterleves. Bostederne kan forvente disse tilsyn fremadrettet, idet de, udover 

at være et socialfagligt tilbud, også er kategoriseret som ’behandlingssteder’. 

2. At få igangsat mere systematisk rapportering af ’utilsigtede hændelser’ til 

Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Ved utilsigtede hændelser forstås hæn-

delser og fejl under udførelse af sundhedsfaglige indsatser, som enten er 

skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. Rapporteringen er 

ikke sanktionerende, men har til formål at skabe systematisk læring på ar-

bejdspladsen. 

3. At få implementeret af Fælles Sprog 3, som er en fælles begrebs- og klassi-

fikationsmodel for sundhedsfaglig udredning og indsatser. Implementering af 

FS3 er aftalt mellem tidligere regering og KL. FS3 skal implementeres på 

ældreområdet og sundhedsområdet. Sidstnævnte vedrører Socialafdelingen 

i det omfang at vi leverer sundhedsfaglige indsatser.  

4. Øget fokus på generel sundhedsfremme indsatser og tidlig opsporing af so-

matisk (fysisk) sygdom. 

 
Fokusområderne er prioriteret i ovenstående rækkefølge. 
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5. Flere mennesker med handicaps i beskæftigelse 

Den tidligere regering havde et mål om at 13.000 flere borgere med handicap skal i 

beskæftigelse over en årrække. For Svendborg Kommune svarer det ca. til 130 bor-

gere. Det forventes at den nuværende regering viderefører dette mål. I den forbin-

delse har alle kommuner fået til opgave at igangsætte initiativer, som skal bringe 

mennesker med handicap tættere på arbejdsmarkedet og i job.  

Aktuelt arbejder Jobcentret, Socialafdelingen samt Børn og Unge sammen om at be-

skrive initiativer, der kan medvirke til at bringe flere mennesker med handicap i 

Svendborg Kommune beskæftigelse. Beskrivelsen skal til politisk behandling i Be-

skæftigelses- og Integrationsudvalget i efteråret.  

 

6. Udarbejdelse af pjece om pårørenderådet v/Elin  
Elin foreslår, at der udarbejdes en pjece om pårørenderådet, målrettet pårørende som 
kan have behov for en person at støtte sig til. Pårørenderådet vil udarbejde et udkast til 
pjecen, som kan drøftes på næste møde. 
Gert og Lotte vil iværksætte hjælp fra Grafisk Afdeling i kommunen. 

 
7. Næste møde 

Den 19.11.2019. 

 
8. Evt. 

Forretningsorden for pårørenderådet skal lægges op på hjemmesiden. Lotte sørger for 
dette. 
 
Behov for at dagsordensætte værgemål og tildeling af personlig –og økonomisk værge, 
drøftes. Pårørenderådet spørger til en borgers rettigheder, når værge åbenlyst ikke tje-
ner borgers tarv. Gert og Lotte vil forsøge at få besvaret spørgsmålet. 

 

 

 


