
Referat 

Møde i 

Pårørenderådet – Guldborgsund Handicap. 

Tirsdag den 6. december 2022     Kl. 17.15 – 20.15  

(i Rønnehuset, Niels Hemmingsensvej 6, Nykøbing F.) 

 

Deltagere: Jane Sørensen, Hardy Høj, Susanne Hansen, Mette Jensen, Lene Rasmussen, Katrine Pihl, Rikke 

Frederiksen (gæst) og Flemming Nielsen (referent) 

Afbud: Solveig Rosendahl 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Referat: 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af/opfølgning fra referat fra sidste møde d. 20/9.  

a. Opfølgning på punkt 2a og 2b vedr. pårørendegrupper på de enkelte botilbud og 

tværgående pårørenderåd samt vedtægtsændringer for pårørendesamarbejdet i 

Guldborgsund Handicap.  (Oplæg fra arbejdsgruppen vedhæftes)  - Det drøftes under pkt. 4 

b. Opfølgning på punkt 2c vedr. socialudvalgets udvalgsstrategi (kan findes på 

https://www.guldborgsund.dk/media/1c2l1koi/udvalgsstrategier_2022_final.pdf) 

Referat: 

2.a. 

Se nedenfor under pkt. 4. 

2.b 

Den udleverede strategi for Socialudvalget blev drøftet. I forhold til det strategiske tema ”Omsorg 

og sundhedsfremme” er der følgende succeskriterier: 

 Socialudvalget vil formulere en ny socialpolitik 

 Socialudvalget vil forenkle visitationsprocessen for kronikere 

 Socialudvalget vil sikre, at borgere på socialområdet oplever en endnu højere grad af 

inddragelse og ret til selvbestemmelse 

 Socialudvalget vil arbejde for, at antallet af borgere i mistrivsel falder 

Pårørenderådet vil invitere socialudvalgsformand Britta Lange til et kommende møde for at uddybe 

udvalgsstrategien og hvilken betydning den vil få for botilbuddene. 

 

 

3. Orientering v/Flemming om organisationsændringen i Center for Socialområdet, herunder hvilken 

påvirkning det får for Pårørenderådet  

 

Referat. 

https://www.guldborgsund.dk/media/1c2l1koi/udvalgsstrategier_2022_final.pdf


Flemming gennemgik organisationsændringen på socialområdet og fusionen af to centre til ét nyt 

fælles center – Center for Trivsel og Social Indsats. Begge organisationsændringer træder formelt i 

kraft 1. januar 2023. 

Botilbuddene under det nuværende Guldborgsund Handicap (Nabohuset, Syrenvænget, Parkvej og 

Bryggen) samles med Lindevang (nuværende Socialpsykiatri), Autismetilbuddet (nuværende Marie 

Grubbe Ung & Uddannelse) og Kløverbo (nuværende forsorgshjem) i en ny enhed, der hedder: Bo- & 

Aktivitetstilbud Guldborgsund med Flemming som overordnede leder. 

Organisationsændringen vil i første omgang få størst betydning på ledelsesplan. 

 

Der er i dag ikke et formaliseret pårørenderåd for Lindevang, Autismetilbuddet og Kløverbo. 

Lederne af tilbuddene giver dog udtryk for, at det vil være en god idé at arbejde videre på en ny 

fælles løsning under Bo- og Aktivitetstilbud Guldborgsund. 

 

 

 

4. Pårørendesamarbejde 

a. Oplæg til fremtidig samarbejde og vedtægtsændringer 

b. Dialogcirkel faciliteret af leder af den tværgående konsulentenhed Strategi og Samarbejde 

Rikke Frederiksen 

 

Referat: 

4.a. Arbejdsgruppen fremlagde det medsendte oplæg, som blev drøftet. 

Der er enighed om, at oplægget er et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Der skal på de 

kommende pårørenderådsmøder arbejdes videre med det videre setup, herunder kommunikation 

omkring det for at få flest mulige til at interessere sig på det lokale pårørendearbejde. 

Flemming kan få kvalificeret forslag til vedtægter hos kommunens jurist. 

 

4.b. Leder af den tværgående konsulentenhed Rikke B. Frederiksen afviklede en dialogcirkel, hvor 

temaet var, hvordan vi styrker pårørendesamarbejdet. 

Nogle af de vigtige ting fra dialogen var: 

 Trivsel er det vigtigste 

 Fokus på behovet for fælles corona-retningslinjer  

 Opmærksomhed på stigende energipriser.  

 Fokus på forskelle på de forskellige botilbud 

 Lokale pårørendegrupper giver rigtig god mening. 

 

5. Nyt fra administrationen. v/ Flemming 

a. Orientering om investerings- og sparekatalog (Kataloget kan findes som bilag til punkt 123 i 

referat af socialudvalgsmødet d.23/11 på Guldborgsund.dk) 

b.  

 

Referat: 

5.a. Flemming orienterede om baggrunden for investerings- og sparekataloget, hvilket skyldes, at 

det samlede socialområde (børn og voksne) i de kommende år forventes at få nogle store 

merforbrug (42 mio. kr. i 2023). Socialudvalget har derfor bedt om et investerings- og sparekatalog, 

som nu har været fremlagt til politisk drøftelse. 

Den videre proces er, at Socialudvalget på dets møde i december får forelagt konkrete forslag til 

beslutning. 

Jane har efterfølgende fået afklaret, at der ikke træffes nogen beslutninger på december-mødet. 

 

6. Eventuelt, herunder bordet rundt 



Referat: 

Næste møde ønskes deltagelse af socialudvalgsformand Britta Lange ultimo januar/primo februar. 

 

08.12.2022 

Flemming Nielsen (ref.) 

 


