
Referat 

Møde i 

Pårørenderådet – Guldborgsund Handicap med deltagelse af 

socialudvalgsformand Britta Lange og centerchef Bodil Pedersen. 

Onsdag den 1. februar 2023     Kl. 17.15 – 20.15  

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

 

Deltagere: Solveig Rosendahl, Jane Sørensen, Hardy Høj, Susanne Hansen, Lene F. Rasmussen, Mette 

Jensen og Katrine Pihl.  Britta Lange og Bodil Pedersen deltog under pkt. 2. 

Afbud:  

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Referat: 

Godkendt. 

 

2. Oplæg/drøftelse vedrørende: 

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

referat af socialudvalgsmødet d.23/11 2022 på Guldborgsund.dk) 

b. Socialudvalgets udvalgsstrategi (kan findes på 

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

(begge filer blev udsendt som bilag til sidste møde d.6/12) 

Referat: 

2a. Britta orienterede om de økonomiske udfordringer, som Socialområdet har. Der mangler således 43 mio. 

kr. i 2023. Socialudvalget arbejder med tiltag, hvor effekten af forslagene fra Investerings- og 

spareforslagene kommer på både kort sigt og andre først om flere år.  

Processen i forhold til de sager, hvor Pårørenderådet er høringspart er: 

• Socialudvalget behandler sagerne første gang på dets februar-møde, hvor sagen sendes i høring til 

Pårørenderådet. 

• Socialudvalget træffer en endelig beslutning efter høring – forventeligt på udvalgets april-møde. 

2b. Socialudvalgsformand Britta Lange præsenterede udvalgsstrategien. Der blev takket for input fra 

Pårørenderådet til udvalgsstrategien. 

Der er et særligt fokus på borgerinddragelse, fælles dialog og en forenkling af bureaukratiet. De forskellige 

temaer i strategien blev gennemgået. 

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


I forhold til temaet ”Omsorg og sundhedsfremme” er der et behov for at få opdateret kommunens 

socialpolitik. Den nuværende er fra 2013. Der er planlagt en proces her i 2023 for at få den opdateret. 

Repræsentanter fra pårørenderådet vil blive inviteret til deltagelse i denne proces.  

        

 

3. Drøftelse af tilsynsrapporter for Guldborgsund Handicaps 4 afdelinger for år 2022 (4 filer udsendt 

af Flemming d.23/1) 

Referat: 

Flemming orienterede om de tiltag, som generelt er iværksat på alle 4 botilbud, nemlig et øget fokus på 

kompetenceudvikling, herunder viden om magtanvendelser og dokumentation. Det er et tiltag, som vil pågå 

i de kommende år.  

Derudover er der konkrete tiltag de forskellige steder, som der er taget hånd om. 

Pårørenderådet bemærker, at der ved sammenligning til tidligere års tilsynsrapporter kan konstateres 

forbedringer. 

 

 

4. Det videre arbejde med lokale pårørendegrupper (opfølgning fra sidste mødes punkt 4) 

Referat: 

Oplægget fra sidste møde har været forelagt kommunens jurist, der har anbefalet nogle præciseringer 

• Hvem er stemmeberettiget og er det én stemme pr. bruger? 

• Behovet for præcisering af det med suppleanter – hvor mange? 

• Kan man deltage, hvis den pårørendes borger ikke bor på botilbuddet længere? 

Flemming fremlagde et tilrettet forslag til vedtægter. 

Der ønskes tilføjet: 

• I pkt. 2 skal fremgå tekst med forklaring af, hvordan brugerindflydelsen er. 

• I pkt. 3 skal fremgå, at valg sker i ulige år. 

• I pkt. 4 skal fremgå, at formanden for det tværgående pårørenderåd udpeges for 2 år ad gangen for 

at skabe kontinuitet i formandsarbejdet, og sammenhæng med lokale valgprocesser. 

Der mangler afklaring af, om vedtægtsændringerne skal godkendes politisk. Flemming undersøger. Herefter 

kan ændringerne implementeres. 

En foreløbig procesplan kunne være: 

• På juni-møde i Pårørenderådet godkendes endelig procesplan, herunder kommunikation om 

ændringerne 

• I løbet af 3. kvartal afholdes valg på bostederne 

 

5. Nyt fra administrationen. v/ Flemming 

a.  

b.  

Referat: 

Flemming orienterede om følgende: 



• Organisationsændringen på socialområdet forløber planmæssigt. 

Botilbuddene på Handicapområdet er nu en del af Bo- og Aktivitetstilbud Guldborgsund, der udover 

botilbuddene på det gamle Guldborgsund Handicap nu også omfatter botilbuddet Lindevang 

(tidligere Socialpsykiatrien) og botilbuddet Autismecentret (tidligere Marie Grubbe Ung & 

Uddannelse). 

I forbindelse med det fremtidige pårørendesamarbejde skal vi derfor også have forholdt os til de to 

botilbud 

• Katrine Pihl, afdelingsleder på Bryggen stopper som leder af Bryggen i forbindelse med barselsorlov 

den 23/4-23. Stillingen er slået op, og der forventes ansat en ny afdelingsleder pr. ¼-23. 

(Efterfølgende kan det oplyses, at Katrine er stoppet nu, og at afdelingsleder Kurt Lejbølle er 

fungerende afdelingsleder indtil ny afdelingsleder starter ¼-23, ref.) 

• Samfundet er næsten blevet normaliseret efter corona. På blandt andet botilbudsområdet er det 

næsten også normaliseret, men der er dog stadig krav om smitteopsporing, isolation m.m. ved 

smitte for at passe på de sårbare borgere.  

(Efterfølgende er det oplyst fra sundhedsmyndighederne, at botilbuddene nu heller ikke længere er 

omfattet af krav om smitteopsporing, isolation m.m., ref.) 

 

6. Eventuelt, herunder bordet rundt 

Referat: 

Næste møde er aftalt til tirsdag den 7/3 kl. 17.15 i Rønnehuset. 

Mødet i juni er aftalt til tirsdag den 6/6 kl. 17.15 i Rønnehuset. 

Ref. den 16/2-23 Flemming Nielsen 

. 


