
Autismecenter Syd 

Referat for møde i Kontaktrådet 

Den 3. februar 2020  Kl. 15-17  

på Skovbo, Savværksvej 52. 

 

Deltagere:  

Poul Erik Krogh 

Helle Hockerup 

Bettina Stricker 

Lis Fallesen 

Birgitte Damkjær 

Laila Jepsen 

Martin Knudsen 

Anne Fabricius (ref.) 

 

 

1. Gennemgang dagsorden  

Helle gør opmærksom på, at punktet ”godkendelse af referat ikke er på dagsorden”.  

2. Økonomi 

• Afslutning regnskab 2019 

I 2018 har vi overført et oveskud til 2019 på kr. 1.511.000,- 

I 2019 har vi et overskud, der bliver overført til 2020 på kr. 992.000,- 

Derudover har vi indkøbt to nye busser, som i alt kostede kr. 540.000,- 

Det betyder, at vi i 2019 ville ha haft et underskud, hvis ikke vi havde 

overskuddet fra 2018, at tage af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Handleplan for budget 2021 med 2% besparelser  

I Virksomhedsaftalen er et af målene:  

 

Mål nr. 01 Effektivisering og optimering af arbejdsgange 

svarende til 2 % af rammen 

Hvilket resultat 

vil vi opnå i 

2020?  

Autismecenter Syd har i første kvartal 2020 

beskrevet, hvordan de, som en del af Social & 

Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 

2021, via effektivisering og optimering af 

arbejdsgange vil finde handlemuligheder svarende 

til 2 % af rammen.  

 

Med ’rammen’ menes den del af den samlede 

økonomiske ramme, der ikke er aktivitetsbestemt. 

For så vidt angår effektivisering og optimering 

indenfor den aktivitetsbestemte del af budgettet, 

sker dette i et samarbejde og en dialog mellem 

Autismecenter Syd og Visitation & Rehabilitering. 

 

Handlemulighederne skal være inden for rammerne 

af det politisk fastsatte serviceniveau. 

 

 

Der kommer flere forslag, som kan tages med i den videre plan: 

• Der kan kigges på, hvordan vi introducerer nye medarbejder – skal det altid 

være 3 vagter? 

• Hvor mange er der på arbejde ad gangen? 

• Vindues pudsning hver anden måned 

• Servicegruppen har aktiviteter i Rødekro frem for Padborg 

• Taxakørsel med borgere 

• Lys og varme – der gøres her opmærksom på, at det er observeret, at et 

vindue nu har stået åbent siden vi startede mødet – kan det lukkes og spare 

varmeudgift? 

• Dialog om, at mange bække små, gør en stor å! 

• At der kigges på fortæring til møder 

• At der kigges på kørsel til høj og lav takst 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Nyt fra Samrådene 

• Skovbo 

Der har været møde den 29. januar med Susanne og Dorte. Sansehaven 

genoptages og Dorte, der har startet projektet er koblet på til en færdiggørelse. 

Domea indlægger Stofa fibernet. 

Der vil komme en husleje udligning for de tre lejligheder, der er bygget i 2014. 

 

• Rhedersborg 

Det kører fint, der skal være møde i februar 

 

• Funkevej 

Intet nyt 

• Mejerihaven 

Intet nyt 

• Skovbogård 

Afdelingsleder Heidi stopper som afdelingsleder i Autismecenter Syd.  

Der er ansat en ny medarbejder på Søstvej – Conny. Og en ny medarbejder i 

gruppe 2 på Skovbogård – Mia. og i gruppe 1 er Ditte ansat. 

 

5. Nyt fra ledelse og medarbejdere 

 

• Ansættelse af ny administrativ medarbejder 

Stig Hansen, uddannet økonom er ansat som budgetansvarlig. Han har sit kontor 

på Skovbo. 

Opgaver i administrationen er fordelt således, at Stig har – sammen med 

Christine opgaver i fht. budgettet. 

Conny, der nu har kontor på Rhedersborg har opgaver i fht. løn og personale 

Der har været ansættelser af fagligt personale på Skovbo – vi fortsat en i enhed 

56, som vil blive opslået. 

 

• Orientering om situation i fht. afdelingsledere 

Marianne er fortsat sygemeldt. 

Mette D. Christensen er konstitueret som afdelingsleder for Skovbo 50 

Der søges ny afdelingsleder til Skovbo – i første omgang som leder for 54,56,58 

– på sigt også leder for 50. 

Heidi har opsagt sit job og fratræder 1. marts 2020 og der skal søges en ny leder 

for Bostøtten. 

          

 



         Conrad – leder af Kompetence & Udvikling (KU) har valgt at fratræde 

         1. april  2020. Afdelingen nedlægges og der skal findes alternativer til fortsat  

         faglig udvikling.  

         Der spørges ind til om KU har været en afdeling, hvor der har været   

         stort økonomisk overskud.  Anne orienterede, at KU altid har været en afdeling,  

         der har haft underskud. Der har ikke været solgt kurser og andet i et omfang,  

         der har gjort det økonomisk rentabelt. 

 

 

• Orientere om bygning på Rhedersborg  

Der bliver fra forvaltningen nedsat et byggeudvalg, som Susanne bliver en del 

af.  

 

Overordnet: 

Vi drøfter det høje sygefravær især på Skovbo og hvad vi gør. 

Vi følger de retningslinjer der er i Aabenraa kommune. Vi kigger på om vi kan 

trække viden ind udefra - -fx SPARK, supervision etc. 

 

Der orienteres om, at der i Virksomhedsaftalen indgår et mål, som indebærer, at 

16 borgere fordelt på, Funkevej, Mejerihaven og Skovbo skal deltage i eget 

statusmøde. 

Dette er sket på Funkevej og Mejerihaven og har været en stor succes – både for 

borgere, medarbejdere og sagsbehandler. 

 

Der orienteres om målet vedr. handleplanen for Velfærdsteknologi, at der skal 

være fokus på, at inddrage velfærdsteknologi i det omfang, det giver mening for 

borgeren. 

Fx er der i Bostøtten iværksat skærmløsning ved nogle borgere. 

 

        Derudover er Autismecenter Syd deltager i målet vedr. Projekt ”social og  

        Sundhed – rådgivning”. 

        Vi skal levere viden om autisme til borgere, der opsøger projektet og derved  

        medvirke til at synliggøre om der er behov for rådgivning i fht. autisme.   

 

       Der orienteres om, at vi er blevet kontaktet fra direktionen vedr. vores arbejde  

       med bæredygtighed i form af skrald indsamling. I en folder  til direktionen er vi  

       derfor med som en case og med billeder. Relevante pårørende er kontaktet.    

 

 

 

 



 

 

6. Eventuelt 

• Drøftelse af kontaktråd og behovet for dette!  

• Styrkelse af samrådene 

Der drøftes rundt om bordet, hvordan samråd og kontaktråd fungerer og det 

ønskes, at det fortsætter i sin nuværende form 


