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Referat Pårørenderådsmøde Handicap  
  

Hvornår:  14. september 2021 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 

Ruth Jakubowski (deltog under punkt 1) 

Pia Holm – fuldmægtig (referent) 

 

Afbud: Frank Svenstrup - pårørende 

  Marianne Jespersen – pårørende 

 
 

1. Kommunens budgetmodel på botilbud 

Ruth gennemgik det udsendte bilag om økonomi og forudsætninger for takstinstitutioner. Herunder 

orienteredes om Rammeaftalen, som er indgået mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne 

indenfor regionen samt om Socialtilsyn Syd og Tilbudsportalen. 

 

Lotte orienterede om proceduren i forbindelse med visitation af eksterne borgere (til Svendborg 

Kommunes tilbud) – samt om køb og salg af pladser kommunerne imellem.  

 

 

2. Gensidig orientering 

a. Status på budgetproces (budget 2022) 

Gert orienterede om status på budgetprocessen. Der er netop afholdt budgetseminar (ultimo au-

gust), og Økonomiudvalget har 1. behandling af direktionens budgetforslag i dag. Herefter er der 

budgetseminar i slutningen af september. P.t. er der ikke noget, der indikerer besparelser. 

 
b. Tiden efter Corona 

Der blev spurgt til, om der fortsat er restriktioner ift. Corona. Der er ingen restriktioner længere, 

og man er så vidt det er muligt igen tilbage i en almindelig hverdag for borgerne/beboerne. Man 

er selvfølgelig fortsat opmærksom. 

 

c. Spørgsmål vedrørende sagsbehandler for borgere på støttecentre 
Kirsten spurgte til baggrund for ændring af sagsbehandler for borgere på støttecentre, således 
at de enkelte støttecentre har samme sagsbehandler. Ændringen er foretaget med henblik på en 
optimering af sagsbehandlernes tid til opfølgningsmøder mv. samt for at skabe en større synergi 
mellem sagsbehandler og støttecenter. 
 
Lisbeth oplyste, at erfaringerne fra Ryttervej med samme sagsbehandler til borgerne er gode. 
 
 

3. Pårørendearrangement 

På grund af for få tilmeldinger er arrangementet aflyst.  

 

Kirsten stillede nogle spørgsmål på skrift vedrørende distribuering af invitationen til arrangementet: 

Social, Sundhed og Beskæftigelse 

Socialafdelingen 

Svinget 14 

5700 Svendborg 
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”Jeg blev i dag ringet op af en pårørende til en borger i et af vores støttecentre Storkehaven. Den pårørende 

havde ikke fået invitation til vores arrangement i aften, der desværre blev aflyst på grund af for få tilmeldte. 

Dette gælder måske også andre steder. 

Vi har mange gange fået at vide, at kommunen ikke måtte skrive til de pårørende via mail vedr. vores arrange-

menter i Pårørenderådet. 

Der kan godt sendes invitation via mail fra Grønnemoseværkstedet til de pårørende vedr. f.eks. fester.  

Hvordan det? 

Hvori ligger forskellen? 

Vi kan ikke regne med, at beboerne i vores støttecentre/bosteder kan bedømme, om det er noget for dem eller 

deres pårørende. 

Der ønskes en begrundelse for dette.” 

 

Endvidere spurgte Kirsten til lovgrundlaget for, at invitationer ikke sendes ud til pårørende på støtte-

centre.  

 

Svar fra Lotte: 

Der er ikke lovgrundlag at støtte sig op af, hvad angår udsendelse af invitationer mm. til pårørende. 

Således er der ikke en lov som tilsiger, hverken at vi skal/bør eller ikke skal/ikke bør sende dette ud.  

Socialafdelingens praksis på området, beror på en velovervejet holdning med afsæt i at udvise mest 

mulig respekt for beboernes selvbestemmelsesret. På bosteder sendes invitationen til de pårøren-

des via mail. På støttecentre sendes/gives invitationen til borgeren selv, der herefter har mulighed 

for at involvere sine pårørende. Denne forskel har afsæt i, at beboerne på støttecentrene ofte har 

en menig om, hvad deres pårørende skal deltage i, hvilket der udvises respekt for.  

Festerne på GVS afholdes af Samrådet, som er en pårørendesammenslutning. Det er således på-

rørende, der inviterer pårørende, hvor GVS blot er formidler af invitationen. 

 

Der var i forlængelse heraf en drøftelse af Pårørenderådets fremtid. Der blev stillet forslag om, at 

man i stedet for at have et (valgt) Pårørenderåd, kunne nedsætte et dialogforum, hvor der er åbent 

for, at alle pårørende kan deltage.  

 

Det aftaltes, at Lotte og Gert udarbejder en løs skitse til dialogforum, og at punktet dagsordenssæt-

tes til drøftelse på Pårørenderådets næste møde. 

 

 

4. Tilbagemelding om oplæg fra Socialtilsynet om Socialtilsynets arbejde 

Da der vil være tale om et honorar, såfremt vi inviterer Socialtilsynet til at komme med et oplæg på 

et Pårørenderådsmøde, aftaltes det, at vi i stedet inviterer en af afdelingslederne fra området til at 

komme og fortælle rådet om rammerne for tilsynsbesøgene fra Socialtilsyn Syd. 

 

 

5. Det specialiserede socialområde, Handicap 

Lotte og Gert gennemgik deres oplæg (slides), og det aftaltes at oplægget drøftes nærmere på På-

rørenderådets førstkommende møde. Slides fra Lotte og Gerts oplæg sendes med referatet ud.  

 

 

6. Eventuelt 

Lotte orienterede om flytning af Støttecenter Bryggerlunden til nye bygninger. Støttecentret kommer 

dermed til at hedde Støttecenter Gyldenbjergsvej. Beboere og pårørende har set de nye ramme og 

alle glæder sig til at flytte. 
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Gert orienterede om, at Grønnemosegården, som p.t. har til huse på Hellet også flytter i nye bygnin-

ger på Tipsvænget.  

 

 

7. Punkter til kommende møde 

- Dialogforum i stedet for Pårørenderåd 

- Fremtidens Handicapområde 


