Dato: 2. December 2014
Reference: HE
E-mail: he@norddjurs.dk

Referat fra bruger og pårørenderådsmøde
Tilstede:
Lea (beboer)
Ole (beboer)
Bo (områdeleder)
Henning (medarbejderrepræsentant)
Mie (pårørende)
Henriette (leder, referent)
Bent (pårørende)
Jørn (pårørende, næstformand)
Asger (pårørende, formand)
Punkt 1. a. Konstituering af rådet
Formand: Asger
Næstformand: Jørn
Medlemmer: Bent og Mie
Suppleanter: Lea og Ole
Dagsorden:
1. Nyt fra beboerrepræsentanter
Lea oplyste følgende:
- vi har fået ny bil
- der er kommet lys på stien op til AC
- der er fire på skole; Jonna, Tina, Sanne og Marianne.
- der er vikar inde for de der er på skole; Ana, Eva, Lene og Birthe afløser for de der er på skole
- der bliver stadig serveret rugbrød om mandagen. Det har ifølge Ole været oppe på beboermøde i
nr. 20, men det har ikke hjulpet. Det er et ønske at få varm mad også om mandagen. Henriette
tager sagen op med personalet. Borgerne i hus 18 vil ligeledes blive spurgt på husmøde om de
ønsker ændringer.
2. Nyt fra formand og næstformand
Asger orienterede om følgende:
- igen en vellykket banko- og valgaften den 31. oktober 2014 med god deltagelse, hygge, fin mad,
gode informationer fra Bo, beretning fra Asger, genvalg til rådet og gode gevinster ved
bankospillet.
- flere borgere har igen haft problemer med rykkere fra kommunen på regninger, som er betalt.
Borgerne bliver således rykket uden grund. Hvis andre har haft samme problem kan man henvende
sig til Bo Lindballe eller til Asger, der så vil tage sig af problemet.
- Voksen og plejeudvalget kommer på besøg på Centervej til rundvisning på torsdag.
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3. Nyt fra ledelsen
- der er kommet nye servicepakker, der er lidt rettelser til, som Bo sørger for inden de bliver sendt
ud.
- festudvalget i husene har arrangeret julefest d. 12. december på Centervej med gløgg, æbleskiver
og dans. Beboerne har inviteret familie eller venner som de har lyst til at se til fest.
- voksen og plejeudvalget udmønter 410.000,00 kr. i sundhedspuljen, som vi påtænker at søge
nogle af til et projekt omkring ”sund mad og sjov motion”
4. Nyt fra medarbejderrepræsentant
- der kommer studerende fra 1. februar 2015.
- vi er stadig i gang med strategi og procesdage med ekstern konsulent.
5. Opfølgning på budget 2014 og orientering om budget 2015
- budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014 gennemgået og er godkendt.
- Bo orienterede om budget 2015 som bliver på samme niveau som i 2014.
6. Status på beboerferier 2014
- der er styr på ferierne for 2014, og ferierne næste år er på ideplan og forslag fra beboerne
modtages gerne.
7. Retningslinjer for valgfri servicebetaling i botilbud, jf. punkt 7.01 i dagsorden i
nedenstående link
- Bo orienterede om Notat af 30. oktober 2014 om ”Overordnerede retningslinjer for valgfri
servicebetaling i botilbud i Norddjurs Kommune”. Notatet vedlægges referatet. Endvidere blev
udkast til ny servicebetaling for 2015 gennemgået, som vil blive udsendt til borgere og pårørende
når rettelser er foretaget. Det bemærkes, at der sker en stigning fra 1.910 kr. til 2.140 kr. på 1.
januar 2015, hvis man har valgt den samlede servicepakke.
8. Orientering om tilsynsrapport, jf. punkt 13.01 i dagsorden i nedenstående link
- Rådet er generelt enig i at det er en god tilsynsrapport. Vi debatterede tilsynets udlægning af
delen der berører pårørendesamarbejde, hvor der er direkte fejl og fejlfortolkninger.
9. Fortsat drøftelse af sygefravær i perioden 2011 – 2014
- Bo forklarede de forskellige tal i vores sygefraværs statistik som nu er henholdsvis 10,5 pct. og
4,4 pct. for 2013 og 2014 i forhold til tidligere udfærdigede statistikker, hvor sygefraværet var
meget højt i 2013 med 18,9 pct. og 5,1 pct. i 2014. Vi besluttede, at vi følger sygefraværet tæt i
fremtiden. Sygefraværet på 4,4 pct. er under gennemsnittet for vores område i Norddjurs
Kommune.
10. Drøftelse af handlemøder 2014 og planlægning af disse for 2015
- Asger orienterede om de udfordringer, som der i år havde været med handlemøder, hvor møderne
var placeret midt på dagen, hvilket er meget uhensigtsmæssigt for beboere og pårørende, der skal
have fri fra deres arbejde for at deltage. Han opfordrede til mere fleksibilitet, hvilket sagbehandler i
Randers Kommune er indforstået med.
- Henriette orienterede om, at et handlemøde som udgangspunkt er et møde mellem sagsbehandler
og borger. Pårørende og medarbejdere kan inviteres med, hvis borger ønsker dette.
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Vi arbejder på at ændre praksis, hvor det på nuværende tidspunkt fungerer på den måde, at det er
bostedet der inviterer til Handleplansmøde, vil vi ændre det til, at det er sagsbehandler der inviterer
til Handleplansmødet, da det er sagsbehandleren der skal lave handleplanen sammen med borgeren.
Borgeren kan herefter vælge om han/ hun vil have pårørende, kontaktperson eller andre med til
mødet. Bostedet skal vide datoen for mødet i god tid, dels så vi har mulighed for at sammenfatte en
opfølgende status på det forgående års visitation, og dels så vi har mulighed for at planlægge at der
er den rette medarbejder med til mødet, hvis borgeren ønsker at vi deltager.
11. Fortsat drøftelse af hvordan vi i fællesskab gør Centervej til det bedste bofællesskab i
Norddjurs Kommune
- Henriette orienterede om, at personlet på Centervej er i gang med en række udviklings-, strategi
og procesdage, hvor målet er at skabe det bedste botilbud. Der er flere procesdage i det nye år, den
sidste ligger først i marts måned, hvor den endelige udviklings- og strategiplan for Centervej ligger
færdig.
12. Eventuelt
- næste møde er d. 27. januar kl. 16.00 i fælleshuet på Centervej
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