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Referat af Lokalrådsmøde onsdag 21. september 2016 kl. 14-17 

 

Rolle Navn Tilstede Afbud 

Beboerrepræsentant Søren Mortensen, 

Næstformand, ordstyrer 

X  

Birger Skov-Hansen X  

Marianne Guldbek X  

Inge Lise Holmgren X  

Antroposofisk uddannet Bernhard Schmitz Pkt 3+4  

Administrationschef, gæst Thomas Meyhoff Crone   

Formand, repræs. for 

driftsfonden 

Jørgen B. Svendsen X  

Forstander Sonny Ferm X  

Værkstedsleder Lidia Bjørndal 

Foustanou 

X  

Medarbejderrepræsentant Kenneth Klindt X  

Gruppeleder Mette Nielsen X  

Øvrige gruppeledere 

inviteres efter behov 

Lone Svenningsen 

Simon Højris Bendtsen 

René Jakobsen 

Ikke aktuelt 

 

Kopi til alle gruppeledere 

 

Referatet lægges snarest på forældresiden (husk at logge ind først): 
http://www.marjatta.dk/Voksencentre/SampoVig/Beboerside/Lokalr%C3%A5dsreferater/Lokalr%C3%A5d/Referater/2016 

 

1. Orientering om livet på SampoVig 

 

Med værkstedet som hovedarrangør holdt SampoVig igen idrætsdag for 

hele Marjatta – en god lejlighed til at opleve SampoVig, gense gamle 

kammerater og selvfølgelig dyrke noget idræt. I år med lidt mere vægt på 

det sportslige, så alle var godt udfordret! 

 

I fortsættelse af de seneste års temaer om at blive voksen, at vokse og om 

at bestemme selv, var mange beboere en fredag eftermiddag samlet i salen 

http://www.marjatta.dk/Voksencentre/SampoVig/Beboerside/Lokalr%C3%A5dsreferater/Lokalr%C3%A5d/Referater/2016
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for at tale om et af de virkeligt store spørgsmål, der måske ikke lige 

kommer op i dagligdagen: Hvad er et meningsfuldt liv – for dig? Det 

kom der rigtig mange gode udsagn om, så mange at der snart bliver en 

lejlighed mere til at tale om samme emne. Med beboernes egne ord kan 

det handle om alt lige fra ”Jeg vil gerne være en træmand” til ”at 

rejse op i himlen til de varme lande”.  

Læs mere om træmanden og andre guldkorn i det kommende nummer af 

Kairos - det helsepædagogiske tidsskrift, som man kan tegne 

abonnement på her: 

http://tidsskriftkairos.wixsite.com/kairos/abonnement  

Vi håber at dette initiativ ikke bare hjælper beboerne til at forstå sig selv , 

men også kan hjælpe medarbejderne til endnu bedre at forstå den enkelte 

beboer og hans/hendes udvikling. 

 

Værkstedet planlægger et nyt kunstprojekt i slutningen af året – efter 

beboernes ønske med Engle som tema. Ideen er at lade de enkelte 

beboere arbejde med temaet som de kan og vil, så vi kan nok forvente 

nogle meget forskellige udtryk. Hovedformålet er ikke at udstille, men der 

arbejdes dog med en ide om at præsentere projektet i en egnet kirke.  

 

Det offentlige tilsyn kommer igen til SampoVig 28/9 og taler blandt 

andet med beboerne om årets udvalgte emner: Målgrupper og 

metodevalg, organisation og ledelse samt fysiske ramme. Det kunne 

sikkert være spændende at høre, men samtalerne foregår altså uden 

medarbejdere og pårørende.  

 

Sonny orienterer om Simons nye rolle som gruppeleder for både 

Vibehuset og Lærkegården. Målet er bl.a. at udnytte vores ressourcer 

endnu bedre på tværs af husene. Der har netop været en fælles temadag 

for medarbejderne, som går ind i forandringen med godt mod. Hvis der er 

ønske om det, vil der blive arrangeret en samtale med de pårørende om 

den nye arbejdsdeling, som bl.a. vil indebære at Simon uddelegerer lidt 

mere af sine opgaver.  

En lignende sammenlægning af gruppelederroller vurderes ikke 

hensigtsmæssig for Svalebo og Tranekær.  

http://tidsskriftkairos.wixsite.com/kairos/abonnement
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Det er med beklagelse vi har modtaget René Jacobsens opsigelse som 

gruppeleder i Tranekær, hvor han har gjort et meget stort arbejde ikke 

mindst i kontakten til de pårørende. Men vi ønsker René held og lykke i 

hans nye rolle som gruppeleder på Skolehjemmet. Stillingen er slået op, og 

der er modtaget relevante ansøgninger. I mellemtiden fungerer Sonny og 

Mette i fællesskab som gruppeleder for Tranekær, der heldigvis har en 

stabil og rutineret medarbejdergruppe.  

 

Vi har undersøgt reglerne om brug af pårørendes e-mailadresser. 

SampoVig er som alle andre underlagt Persondataloven. Pårørendes 

navne, adresser, e-mailadresser og telefonnumre må derfor ikke 

offentliggøres, men gerne deles med andre pårørende (svarende til en 

medlemsfortegnelse for en forening). E-mailadresse betragtes ikke som en 

fortrolig oplysning (i modsætning til f.eks. CPR-nummer), og der er derfor 

ikke noget lovkrav om at skjule denne.  Markedsføringsloven gælder ikke 

almennyttige virksomheder som Marjatta, og der kræves derfor ikke noget 

tilsagn om at modtage e-mails.  

Uanset lovkravene ønsker vi naturligvis ikke at sende uønskede e-mails, 

og man kan (som hidtil) afmelde sig e-mail-adresselisten dels hos 

SampoVig, dels hos Marjatta.  

Vi opfordrer dog alle pårørende til at stå på listen med en opdateret 

mailadresse, så man ikke går glip af invitationer og generel information. 

 
2. Status på Værdigrundlag 

En arbejdsgruppe bestående af lokalrådsformændene fra Ristolahaven, 
Sofiegården og SampoVig har lavet en fælles opsummering af de mange 
udsagn fra pårørende på skolehjem og voksencentre (se bilag 1). Denne vil 
som planlagt indgå sammen med input fra medarbejdere og beboere i det 
endelige fælles værdigrundlag for Marjatta.  
Vi mener at det, der er kommet frem fra SampoVigs pårørende, er dækket 
af opsummeringen.  
Udover selve værdigrundlaget har arbejdsgruppen samlet en række ideer 
fra de pårørende til ledelsen (især på Skolehjemmet), f.eks. om Marjatta’s 
hjemmeside og et eventuelt forældre-intranet (som man kender det fra 
folkeskolerne).  
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Vi er glade for nyheder og fotos på hjemmesiden, men vi er også enige om 
at hjemmeside og eventuelt intranet ikke har så høj prioritet for 
SampoVigs pårørende. 
Værdigrundlaget kan i øvrigt give inspiration til temadage for de 
pårørende i samarbejde med de øvrige lokalråd, det vil vi vende tilbage til 
ved en senere lejlighed. 
 
3. Behov for tilpasning af bygninger 
 
I fortsættelse af drøftelsen fra sidste møde (se referat af 29/6-2016) 
orienterer Sonny om behovet for udflytning fra Skolehjemmet. Den 
nuværende vurdering er at dette kunne imødekommes ved en 
kombination af: 
- Nye boliger i Uglebo til beboere med særligt behov for uforstyrrethed, 
- Nye boliger i Emans hus til beboere, der kan bo relativt selvstændigt.  
 
Med hensyn til de eksisterende boliger foreslår Lokalrådet at prioritere: 

- indvendig modernisering  af Lærkegården, 
- bedre arbejdsforhold og handicapvenlighed til de mere 

plejekrævende beboere i Svalebo og Tranekær, 
- mulighed for eget bad/toilet til alle beboere på længere sigt. 

 
SampoVig’s ledelse vil nu forsøge at tilgodese de mange hensyn i et samlet 
investeringsforslag, der kan forelægges fondens forretningsudvalg sidst på 
året. 
 
4. Orientering om SampoVigs økonomi 
 
Marjattas administrationschef Thomas Crone gennemgik hovedtræk i 
budgetter og økonomistyring og forklarede bl.a. at: 

- Marjatta er underlagt Region Sjællands kontoplan og regionens 
nye økonomisystem, der først nu begynder at kunne levere 
brugbare budgetopfølgningsrapporter, 

- Ansvaret for drift og økonomistyring følger ledelsessystemet, dvs. 
forstander, daglig ledelse og fondsbestyrelsen, som igen er 
ansvarlig for driftsoverenskomsten med Region Sjælland.  

- Marjattas regnskab revideres af Deloitte som valgt revisor, før det 
endeligt godkendes af fondens årsmøde. Derudover følger 
regionens interne revision løbende forbruget og vejleder ledelsen 
om økonomistyringen.  
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- Der aflægges ikke et særskilt regnskab for SampoVig, som i 
regnskabsmæssig forstand består af Værkstedet og de enkelte 
boenheder med hver sit budget. Dertil kommer fællesøkonomien 
i § 85 enhederne Vibehuset og Lærkegården, som principielt er et 
privat anliggende for beboerne der.  

- Indtægterne består af 4 typer: 
i. De faste takster (pr. beboer pr. døgn), som regionen 

opkræver hos den enkelte beboers betalingskommune 
(anbringelseskommunen). Marjatta har uden held forsøgt 
at hæve sine forholdsvis lave takster. De lave takster 
betyder et meget begrænset udgiftsbudget, men samtidig er 
de en beskyttelse mod at kommunerne hjemtager beboere 
til egne tilbud.  

ii. Tillægsbevillinger til de enkelte beboeres særlige behov, 
som betalingskommunerne betaler direkte til Marjatta. 
SampoVig har de seneste år haft succes med at få øget 
tillægsbevillingerne til de beboere i Svalebo og Tranekær, 
der har særligt behov, og det nyder hele SampoVig indirekte 
godt af. Tillægsbevillingerne udgør nu omkring 1/3 af det 
samlede budget i Svalebo og Tranekær. 

iii. Betaling pr. time for hjælpen til beboere i § 85-
bofællesskaberne, som betales direkte til Marjatta. 

iv. Hertil kommer beboernes egen medbetaling for kost og logi 
mm, som udgør en mindre andel i § 108 enhederne og en 
noget større andel i § 85 enhederne. 

- Udgifterne udgøres for mere end 80 % af personaleudgifter, og 
gruppelederne har derfor en meget stor og vigtig opgave i at 
disponere timeforbruget, så beboerne får mest muligt udbytte af 
det inden for det begrænsede budget. 

-  
Thomas uddelte et eksempel på den detaljerede 
budgetopfølgningsrapport, som ledelsesgruppen fremover vil få 
månedligt. Rapporten skal dog fortolkes med stor forsigtighed, fordi 
regionens bogføring ikke nødvendigvis følger driftsmæssige principper. 
Fordelingen af indtægter og udgifter på de enkelte enheder er derfor ikke 
altid retvisende i forhold til det faktiske forbrug. Ledelsesgruppen har 
altså en opgave i at fortolke betydningen af afvigelser fra budgettet. 
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Samlet set vurderer ledelsen at der vil være balance mellem indtægter og 
udgifter i 2016, idet forbruget år til dato ligger en smule under det 
budgetterede. 
 
Vi er enige om at lokalrådsmedlemmer og særligt interesserede pårørende 
er velkomne til at se budgetopfølgningsrapporterne – med de forbehold, 
der er nævnt ovenfor. Formålet er ikke at behandle driftsøkonomi i 
lokalrådet, men blot at sikre den ønskede gennemsigtighed i økonomien. 
Spørgsmål til økonomien kan fortsat rettes til forstanderen, der så må 
vurdere om administrationen skal involveres i besvarelsen. Mere 
principielle retningslinjer for arbejdet på SampoVig kan fortsat drøftes i 
lokalrådet. 
 
Vi er også enige om at der på SampoVigs årsmøde bør fremlægges et 
samlet overblik over budget og faktisk forbrug til almindelig orientering. 
Thomas fremlagde et forslag til dette. Vi finder detaljeringsniveauet 
passende, men vil gerne have tydeliggjort balancen mellem forbrug og 
budget. Vi forventer at et revideret forslag kan drøftes på næste møde. 
 
5. Arrangementer 
 
Den tidligere samlede høstfest er i år afløst af arrangementer i de enkelte 
huse efter deres særlige behov. Svalebo har allerede haft en meget 
vellykket udflugt til Andelslandsbyen Nyvang, som kan anbefales selvom 
det ligger lidt langt væk (ved Holbæk).  
Værkstedet fejrer høst og Sct. Michael hele næste uge med beboerne (men 
ikke pårørende).  
 
Alle i søskendegenerationen er inviteret til søskendedag lørdag 1. oktober, 
hvor vi håber så mange beboere som muligt får besøg, og at de besøgende 
får en god oplevelse af hverdagen, herunder hvad eurytmi betyder for 
beboerne. Vi er opmærksomme på at datoen kan varsles tydeligere næste 
år.   
 
På julebasaren i Bredeshave deltager værkstedet med en bod. Der er 
desuden mulighed for at lave en bod med brændte mandler, hvis der kan 
skaffes mandler og bemanding af boden. Bidrag fra de pårørende er meget 
velkomne. 
 
6. Eventuelt 
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Kalender for besøgsweekender mm i 2017 og 2018 er under udarbejdelse, 
forventes klar inden efterårsferien.  
 
Til kalenderen: 
 
Søndag 20. november Julebasar Bredeshave 
Lørdag 10. december Julekomsammen SampoVig 
Torsdag 12. januar 2017  kl 13.30 – 16.30 Lokalrådsmøde 

 
Med venlig hilsen 

 

Sonny Ferm & Jørgen B. Svendsen 


