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Referat af mødet 21. april 2016 

 

Følgende personer deltog i mødet: 

 

Holger Kropp, formand, Syg i Haderslev 

Dorte Lauridsen, næstformand, Syg i Haderslev Kenneth Haas, kasserer, Syg i Haderslev 

Lotte Nielsen, arbejdsmarkedschef 

Sanne Nielsen, leder af YdelsesCentret 

Linda Bernhard Rasmussen, socialfaglig konsulent 

 

Alle deltagere præsenterede kort sig selv. Lotte oplyste, at hun som chef for 

Arbejdsmarkedsafdelingen står for et åbent og dialogbasseret samarbejde. Lotte har kun hørt 

godt om dialogmøderne og netværksmødet, og hun er derfor interesseret i at fortsætte med 

møderne. 

 

Syg i Haderslev oplyste, at tonen generelt er blevet meget bedre. Lotte er glad for, at den store 

indsats i efteråret i forhold til kompetenceudvikling af medarbejderne blandt andet i forhold til 

kommunikation bærer, frugt. 

  

Syg i Haderslev oplyste, at flere af foreningens medlemmer oplever, at der er problemer med 

Integro. Lotte oplyste, at kommunen fører tilsyn med de tilbud, som kommunen benytter sig af, 

herunder Integro. I forhold til Integro er kommunen i gang med at undersøge indholdet og 

effekten af tilbuddet. 

 

Syg i Haderslev oplyste, at lukningen af CAU giver stor uro for de personer, som er tilknyttet 

tilbud ved CAU, blandt andet på grund af frygt for dalende kvalitet i tilbuddene. Lotte oplyste, at 

nedlæggelsen skyldes lovændringer vedtaget af et flertal i Folketinget. Byrådet i Haderslev 

Kommune har vurderet, at det bedste i den aktuelle situation er at lukke CAU. Der er og har 

været meget fokus på at skabe tryghed for alle, både ansatte og borgere, i denne svære 

situation. Det vil løbende blive vurderet, om der er forhold, der gør, at et eller flere tilbud på CAU 

ikke skal bruges i perioden op til den endelige lukning. 

 



Side 2 af 2 

Lotte oplyste, at Haderslev Kommune fremadrettet vil være mere opmærksom på at give en 

bedre information til Syg i Haderslev, hvis en lignende situation skulle opstå. Informationen vil 

dog ikke kunne gives hurtigere, end de berørte medarbejdere informeres. 

 

Syg i Haderslev oplyste, at foreningen har oplevet en stor ændring i YdelsesCentret. Før havde 

foreningen mange henvendelser vedrørende YdelsesCentret, nu har foreningen næsten ingen. 

Foreningen oplyste desuden, at ændringen af Modtagelsen er meget positiv, herunder vagtens 

ændrede funktion. 

 

Syg i Haderslev oplyste, at foreningen holder ”ferie” i perioden 1. juli 2016 til 30. august 2016, 

hvor foreningen ikke besvare/tager sig af konkret sager fra medlemmerne. 

 

Syg i Haderslev er velkommen til at kontakte Linda, hvis foreningen har spørgsmål eller lignende.  

 

Det blev aftalt, at der holdes et nyt netværksmøde i juni 2016. Arbejdsmarkedsafdelingen kan 

deltage i et netværksmøde 2. eller 16. juni 2016.  

 

 

 

 

Linda Bernhard Rasmussen 
Socialfaglig konsulent 


