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Referat Pårørenderådsmøde Handicap  
  

Hvornår:  9. november 2021 kl. 16.00-18.00 

Hvor:  Svinget 14, Lokale 19 

 

Deltagere: Kirsten Clausen - pårørende 

Gitte Nielsen – pårørende 

Marianne Jespersen – pårørende 

Lisbet Toft-Nielsen - pårørende 

Lotte Hemmingsen – områdeleder botilbud 

Gert Müntzberg – områdeleder dagtilbud (deltog via Teams) 

Lone Lund – afdelingsleder Boområde Øst (deltog under punkt 1) 

Pia Holm – fuldmægtig (referent) 

 

Afbud: Frank Svenstrup - pårørende 

Ann Nielsen – pårørende 

   

 
 

1. Sociale tilsyn på botilbud 

Forud for Lone Lunds orientering om tilsyn fra Socialtilsyn Syd, oplyste Lotte Hemmingsen om de 

forskellige former for tilsyn: 

 

- Socialfagligt tilsyn (fra Socialtilsyn Syd) 

- Sundhedsfagligt tilsyn (fra Styrelsen for Patientsikkerhed) 

- Arbejdsmiljø tilsyn 

- Tilsyn fra Fødevarekontrollen 

- Brandtilsyn (fra Beredskab Fyn) 

 

Lotte oplyste endvidere om Socialtilsyn Syds opgaver: 

- Godkendelse af nye tilbud 

- Re-godkendelse (ved ændringer af eksisterende tilbud) 

- Tilsyn med den faglige kvalitet på tilbuddene (driftsorienteret tilsyn) 

 

Dagsordenspunktet i dag omhandler alene det socialfaglige (driftsorienterede) tilsyn, som foretages 

af Socialtilsyn Syd. 

 

Lone Lund orienterede om formen og indholdet af de tilsyn, der føres af Socialtilsyn Syd, herunder 

om de 7 temaer, der indgår i tilsynsrapporterne: 

 

1. Uddannelse og beskæftigelse 

2. Selvstændighed og relationer 

3. Målgruppe, metoder, resultater 

4. Sundhed og trivsel 

5. Organisation og ledelse 

6. Kompetencer 

7. Fysiske rammer 

 

På Tilbudsportalen kan man se den seneste tilsynsrapport. Ved det årlige anmeldte tilsynsbesøg 

sættes fokus på mindst 3 af de ovennævnte 7 temaer. Temaerne udvælges af Socialtilsynet, og til-

synet sker på alle matrikler, der hører under tilbuddet – i Lones tilfælde således på støttecentrene 

Social, Sundhed og Beskæftigelse 

Socialafdelingen 

Svinget 14 

5700 Svendborg 
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Storkehaven, Solsikkevej og Gl. Skaarupvej samt på botilbuddet Søndergade. Herudover kan Soci-

altilsynet komme på uanmeldte tilsynsbesøg. Tilsynet er i dialog med såvel leder og medarbejdere 

som beboere på tilbuddet. 

 

I den forbindelse efterlystes fra Pårørenderådet muligheden for at man som pårørende kan deltage i 

dialogen med tilsynet. Lotte bringer dette videre til Socialtilsyn Syd.  

 

Der udarbejdes et ’Besøgsnotat’ fra hvert tilsynsbesøg og efterfølgende kan tilbuddets leder rekvi-

rere en egentlig tilsynsrapport.  

 

De 7 temaer i tilbudsrapporten gives en score (fra 1 til 5), og dette sammenfattes til et ’spindelvæv’ 

til brug for dialog med tilbuddet.  

 

Den seneste tilsynsrapport kan tilgås fra Tilbudsportalen www.tilbudsportalen.dk  

(se vedlagte mini vejledning).  

Obs! Spindelvævet fremgår ikke af den uploadede rapport på Tilbudsportalen, men er en del af den trykte Til-

synsrapport, der sendes til tilbuddene, idet den benyttes til tilsynets dialog med tilbuddet.  

 

 

2. Gensidig orientering 

a. Status på Budget 2022 

Lotte orienterede om status på Budget 2022, herunder om sparerammen på 5,4 mio. kr. - samlet for 

Socialområdet, Ældre og Familie, Børn og Unge samt om den tværgående spareramme på godt 27 

mio. kr. Socialafdelingens andel af disse besparelser udgør ca. 5 mio. kr. Den tværgående spare-

ramme tages der først endelig stilling til, når regnskabsresultatet for 2021 kendes. Den tværgående 

spareramme er vedtaget, fordi kommunen skal overholde den serviceramme, som er aftalt mellem 

KL og regeringen og ikke pga. dårlig økonomi. 

 

Socialafdelingen skal spare 5 mio. kr., men skal beskrive besparelser for 6 mio. kr., og herefter vil 

Social- og Sundhedsudvalget (på møde den 19. november 2021) tage stilling til, hvilke besparelser 

de ønsker at pege på.  

 

b. Plan for høringssvar på besparelser 

Jf. punktet ovenfor vil der blive en (kort) høringsperiode fra den 19. november til den 30. novem-

ber. Det aftales derfor, at Pårørenderådet indkaldes til et (fysisk) ekstraordinært møde den 23. 

november 2021 kl. 16, hvor der vil være en orientering/gennemgang af de besparelser, som ud-

valget ønsker at sende i høring. Administrationen er efterfølgende behjælpelig med at få sam-

menskrevet Pårørenderådets høringssvar til udvalget.  

 

Det aftaltes, at der fremsendes link til besparelsesforslagene, når disse foreligger. 

 

 
3. Alternativ ramme for Pårørenderåd 

Oplæg til alternativ ramme for pårørenderåd (udkast til forretningsorden) blev gennemgået på mø-

det. De ønskede rettelser/ændringer indarbejdes i forretningsordenen.  

 

Pårørenderådets medlemmer udtrykte bekymring for om den fremtidige repræsentation vil dække 

bredden af tilbuddene på området. Det skrives ind i forretningsordenen, at dette ønskes tilstræbt, 

men vi har ingen mulighed for at sikre, at det sker.  

 

Ved tilmelding til Pårørenderådsmøder fremadrettet, beder vi pårørende om at oplyse, hvilket om-

råde/tilbud, man er pårørende fra. Dermed vil vi kunne udarbejde en oversigt over repræsentationen 

på rådets møder, bl.a. til brug for årsberetning/nyhedsbrev fra rådet.  

http://www.tilbudsportalen.dk/
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4. Det specialiserede socialområde, Handicap 

Det opleves positivt med den individuelle tilgang til den enkelte beboer. Der blev dog også udtrykt 

bekymring for, hvordan vi sikrer, at beboeren/borgeren får de ydelser/den støtte, som er indeholdt i 

taksten, således at fx støtte i form af ekstra timer/personaleressourcer ikke bruges på andre bor-

gere på tilbuddet.  

 

Der var endvidere en drøftelse af problematik omkring udsving i takster (og dermed i tilbuddets ind-

tægter).  

 

Det er endnu ikke besluttet, hvordan implementering af en ny takststruktur vil skulle ske – om det 

bliver en delvis implementering (tilbud for tilbud) eller hele området på én gang.  

 

 

5. Eventuelt 

Kirsten spurgte til muligheden for etablering af 1. hjælps kurser for beboerne. Lotte oplyste, at vi 

som kommune ikke kan arrangere dette, da det vil signalere en forventning til beboerne om at agere 

i en given situation.  

Der er dog ikke noget til hinder for, at pårørende/forældre på de enkelte tilbud selv arrangerer et 1. 

hjælpskursus for beboerne, og at beboerne selv betaler for kursusdeltagelsen.  

 

Kirsten rejste spørgsmål om, hvorfor man i stor stil benytter fx Hørkram, når kommunen samtidig 

opfordrer til at man handler lokalt (Citta Slow).  

Gert og Lotte oplyste, at der er tale om nationale udbud, som indgår i økonomiaftalen mellem stat 

og kommuner. Vi har som kommune ikke mulighed for at gå uden om disse aftaler. 

 

 

6. Punkter til kommende møde 

- Regnskab vedrørende kost 

- Venteliste/ledige pladser 

- Sygefravær 


