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Referat Pårørenderådsmøde Handicap  
  

Hvornår:  21. juni 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. Prioritering af dagsorden 

Prioriteret. 

 

 

2. Gensidig orientering 

a. Status på håndtering af Coronasituationen i Socialafdelingen 

Lotte orienterede om, at der nu er mange færdigvaccinerede beboere. På medarbejdersiden er 

vi endnu ikke helt i mål. Gert orienterede om, at det samme gør sig gældende på dagtilbudsom-

rådet. 

 

I forhold til restriktioner på tilbuddene er besøgsrestriktionerne nu ophævet. Det samme gør sig 

gældende for kravet om mundbind. Lotte har efterfølgende undersøgt, om der skulle være und-

tagelser i forhold til fx beboere, der ikke er færdigvaccineret. Dette er ikke tilfældet.  

 

Lotte orienterede endvidere om ’Stimulipakken’ (midler til ’Udmøntning af stimuli til oplevelsesin-

dustrien’). Midlerne er målrettet borgere tilknyttet bo- eller dagtilbud på Ældre- og Socialområ-

det, således at de kan deltage i aktiviteter, der kan stimulere oplevelsesindustrien. Social- og 

Sundhedsudvalget har besluttet, at det er de enkelte tilbud, der selv beslutter, hvordan de kon-

kret udmønter midlerne og til hvilke aktører og aktiviteter, så de på bedste vis matcher de lokale 

forhold. Socialafdelingen har foreløbig modtaget 400.000 kr.  

 

Aftalen giver mulighed for, at en del af midlerne anvendes til at sikre, at borgerne har mulighed 

for at deltage i aktiviteterne fx i form af transport, ledsagelse mv., ligesom en del af midlerne vil 

kunne anvendes til at sikre ressourcer til at afholde aktiviteterne, når afholdelsen kræver ekstra 

medarbejdere.  
 
b. Ny afdelingsleder på Sydbo 

Lotte orienterede om, at Lisbeth Juul Windeler pr. 1. juni 2021 er ansat som afdelingsleder på 

Sydbo. Der er et overlap mellem Lisbeths ansættelse og Carinas ophør, således at der sikres en 

smidig overdragelse.  

 

c. Drøftelse med Handicaprådet den 26. maj 2021 
Gert, Lotte, Gitte og Kirsten orienterede om deltagelse i Handicaprådets møde den 26. maj 
2021. Det blev aftalt, at Handicaprådet 1-2 gange årligt inviterer Pårørenderådet med henblik på 
gensidig dialog. 

Social, Sundhed og Beskæftigelse 

Socialafdelingen 

Svinget 14 

5700 Svendborg 
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Lotte orienterede endvidere om, at pårørenderådgiver/stifinder nu er en del af det kommende 
budgettema, som Social- og Sundhedsudvalget har videresendt til Økonomiudvalget. I forbin-
delse med denne orientering var der spørgsmål om, hvorvidt en pårørenderådgiver i Svendborg 
Kommune vil kunne benyttes, såfremt borgeren er fra en ekstern kommune. Lotte har undersøgt 
dette. Det er ikke defineret skarpt. Det vil formodentlig derfor blive en model, hvor pårørende 
kan få rådgivning/vejledning ift. at være en del af borgers tilbud i Svendborg Kommune. Dvs. na-
vigation ift. sagsbehandling i handlekommune ikke er omfattet. 
 
 

3. Forretningsorden 

Der var en drøftelse af, hvorvidt rammerne for rådet (og dermed forretningsordenen) skal ændres. 

Dette med henblik på at få øget fremmøde og få alle paragrafområder repræsenteret i rådet. Dette 

ønskede pårørenderådet ikke. Det blev besluttet at fortsætte med de nuværende rammer for rådets 

arbejde, og samtidig udarbejde en appetizer (om rådets arbejde), der kan sendes ud sammen med 

invitationen til det årlige pårørendearrangement.  

 

Endvidere drøftedes problematikken i, at der i 2023 er 5 medlemmer af rådet på valg. Ann oplyste, 

at hun gerne ville være på valg allerede i 2022. I 2021 er den vakante plads i rådet på valg. 

 

Herefter blev den nuværende forretningsorden godkendt med nogle få rettelser. Forretningsordenen 

vil endvidere skulle godkendes af det nye pårørenderåde, når der har været afholdt valg hertil.  

 

 

4. Initiativer til større fremmøde til møder 

Drøftet i forbindelse med ovenstående punkt.  

 

 

5. Pårørendearrangement 

a. Fastlæggelse af dato 

Dato for arrangementet bliver den 14. september 2021 kl. 19.00 – 21.00 

 

b. Input til oplægsholder Rikke Nielsen, LykkeLiga 

- hvordan får man noget godt ud af en svær situation 

- håb i en svær livssituation 

- gavner andre 

- glæden ved et fællesskab – selvværd 

 

c. Sted 

Arrangementet afholdes på Grønnemoseværkstederne. 

 

d. Invitation / Information om arrangementet 

Pia laver forslag til invitation. 

 

e. Tilmelding  

Pårørenderådets medlemmer er selvskrevne med mindre der meldes afbud. Øvrige pårørende kan 

melde sig til ved mail til lone.eriksen@svendborg.dk  

Tilmeldingsfristen (af hensyn til bestilling af forplejning) er en uge før arrangementet.  

 

 

mailto:lone.eriksen@svendborg.dk
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6. Hvordan behandler vi en bekymringshenvendelse? 

Det drøftedes hvordan vi som pårørenderåd vejleder, hvis vi får bekymringshenvendelser. Herunder 

var der en drøftelse af ’kommandovejen’ (afdelingsleder – områdeleder – socialchef – politiker), 

samt en drøftelse af mulighederne for at kontakte Socialtilsyn Syd.  

 

Det aftaltes, at Lisbet kontakter Socialtilsyn Syd med henblik på at få et oplæg på et kommende På-

rørenderådsmøde. 

 

 

7. Afdelingsledernes ansvarsområder 

Lotte og Gert gennemgik afdelingsledernes ansvarsområder: 

 

Ansvarsområder 

- personaleledelse (ansættelse, afskedigelse, sygefravær etc.) 

- faglig ledelse (pårørendesamarbejde, vedligeholde og udvikle den pædagogiske faglighed og 

sundhedsfagligheden 

- driftsledelse (arbejdsplaner, ressourceoptimering, drifte effektivt) 

- økonomisk ledelse (budgetansvar) 

- strategisk ledelse (hvor skal vi hen – den strategiske ramme) 

 

Understøttelse/support 

- stedfortræder (på de større tilbud) 

- (faglige) koordinatorer, vagtplanlæggere 

- sundhedsfaglig konsulent 

- administrativ medarbejder 

- pedel 

- Administration og Udvikling 

- IT-afdelingen 

- HR-afdelingen 

- Økonomiafdelingen 

- CETS (Center for Ejendom og Teknisk Service) 

 

 

8. Det specialiserede socialområde, Handicap 

Udsat til mødet den 14. september 2021.  

 

 

9. Eventuelt 

Intet. 

 

 

10. Punkter til kommende møde 

- Det specialiserede socialområde, Handicap 

- Budget 2022 

- Budgetmodel (introduktion til principperne i kommunens budgetmodel) med deltagelse af økono-

mimedarbejder. 


