Referat fra Bruger- Pårørenderåds møde ved Auning Botilbud.
Mandag d. 13. Juni 2016 kl. 16-18.
Tilstede: Lea(beboer nr.18)- Ole(beboer nr. 20) – Marianne (Medarbejder) –
Asger (Formand) – Jørn (Næstformand) - Bent(Pårørende) - Frode (Leder) –
Maria (Afdelingsleder) – Elisabeth (Visitator Norddjurs kommune)
Fraværende: Mie (pårørende)
Asger bød velkommen til mødet og rettede og en særlig velkomst til
visitator Elisabeth Byrialsen og ny afdelingsleder Maria.
Frode oplyste, at Maria deltager som referent og ikke som nyt medlem af
rådet.

1. Besøg af visitator Elisabeth Byrialsen. Gennemgang af paragraf 85 og
kvalitetsstandard.
Visitator Elisabeth fortæller, at der fra 1. januar 2016 er indført ny metode i
myndighedsafdelingen, voksenudredningsmetoden. Metoden ligger til grund for en
individuel visitation jf. den gældende kvalitetsstandard i samarbejde med
borgeren.
Der er som udgangspunkt opfølgning på visitationen en gang om året, med mindre
der ønskes yderligere opfølgning eller revisitation. Opfølgningsmøder er som
udgangspunkt et møde mellem borger og sagsbehandler, det er op til borgeren om
vedkommende ønsker at andre skal deltage, fx pårørende eller bostøtte.
Drøftelse omkring tidligere lovgivning og nuværende lovgivning med individuel
visitation. Formålet med de individuelle visitationer er at styrke borgerens
individuelle færdigheder og gøre dem så selvhjulpne som muligt.
Boligerne på banesvinget 18+20 er efter almenboliglovgivningens § 105, samt
individuel visitation efter servicelovens § 85.

Det er hjem kommunen der visiterer efter den i kommunen gældende
kvalitetsstandard.
Bostøtte visiteres ikke til tid, men til opgaver jf. den individuelle visitation. Der
tilbydes en § 141 plan, hvis borgeren ønsker det, og ud fra denne visiteres der til
det gældende i kvalitetsstandarden.
Som personale kan der ikke tales om borgeren med fx pårørende med mindre
borgeren har givet samtykke hertil. Der kan laves aftaler herom, som borgeren
har ret til at trække tilbage.
Asger ønskede oplyst om den pædagogiske praksis kan ændres, når en borger altid
har modtaget en specifik pædagogisk ydelse. Elisabeth oplyste, at gældende § 141
handleplan fra sagsbehandler, og derefter visitationen fra visitator skal følges
indtil der foreligger en ny visitation.
Kontakt information til Elisabeth Byrialsen:
Mail: elib@norddjurs.dk

Tlf.89 59 18 69

2. Forventningsafklaring ift. bruger/pårørenderådets funktion og opgaver, jf.
vedtægterne.
Gennemgang
Hvad er vi her for?
-

Asger fortæller at han er der for beboernes bedste, for at lave høringssvar ift.
fx besparelser, og ligeledes talerør ift. ledelsen og politikkere med flere.

-

Jørn giver udtryk for at han ser det som hans opgave at holde øje med at
ressourcerne bliver fordelt og brugt rigtigt.

-

Frode ønsker at vi sammen kunne udvikle flere aktiviteter, og fx til næste
sommerfest er flere pårørende der deltager i forberedelserne, så det bliver en
fest vi holder sammen. Asger og Jørn oplyste, at vi allerede har et festudvalg.

-

Ole oplyser at han overvejer at trække sig fra rådet.

Drøftelse af sammensætning af rådet, hvor Frode undrer sig og stiller
spørgsmålstegn ved, at det pt kun er fire pårørende der er medlemmer, og at
borgerne bliver betegnet som suppleanter. Dette ud fra at bruger/pårørenderådet
gerne skulle repræsentere borgernes ønsker i deres hverdag, og et råd hvor deres
stemmer bliver hørt og hvor de kan få mest muligt indflydelse. Frode opfatter

vedtægterne således, at der kunne være 2 brugere og 2 pårørende i rådet, da
rådet så ville være repræsentativt.
Asger, Jørn og Elisabeth påpeger, at der ifølge vedtægterne skal vælges 4
medlemmer blandt pårørende og brugerne, og det kan godt være 4 pårørende.
Asger orienterer om, at suppleanterne deltager i møderne på lige vilkår med de
ordinære medlemmer og har fuld indflydelse på alt i møderne, så han kan ikke se
noget problem.
Asger oplyser endvidere, at valghandlingerne altid er foregået efter vedtægterne.
Valgene er blevet overværet af formand for Voksen- og Plejeudvalget Lars Møller i
2015, socialchef Hanne Nielsen i 2014 og souschef Bo Lindballe i 2013.
Lea og Frode oplyser ligesom på sidste møde, at flere beboere ønsker at deltage i
rådet. Igen blev det oplyst, at der er valg til oktober, jf. vedtægterne. Hvis flere
skal i rådet, skal der ske et ekstraordinært valg.
3. De gode historier og hvad rører sig i hus 18+20.
Flere har været afsted på dejlige dage på Sølund. Personalet er blevet
præsenteret for et nyt vagtplansrul, som de glæder sig rigtig meget til. Asger
ønsker oplyst om der mulighed for udflugter til fx Djurs Sommerland eller
stranden lørdage og søndage, hvortil Marianne oplyser, at det kan vi ikke
garantere, men mulighederne er bedre nu ifht. den nye vagtplan.
Der er kommet to nye medarbejdere som er faldet rigtig godt til i husene.
Der er flere ture arrangeret i løbet af sommeren fx Djurs sommerland, Ree park
og kano tur med overnatning osv.
Asger oplyser, at én af de nye medarbejdere er med i Busbjerg-festspillet og
ønsker en tur dertil. Marianne oplyser, at det vil man se nærmere på.
4. Nyt fra formand Asger.
Vedrørende det udsendte sparekatalog fra Voksen- og Plejeudvalgt på godt 12.
mio. kr. har han lavet fælles hørringssvar i samarbejde med formændene fra
Ørsted og Allingåbro. Asger glædede sig over, at besparelsesforslaget ift.
feriepuljen på 2.140.000 kr. er taget af bordet igen af voksen/plejeudvalget.
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besparelsesforslag vil blive slettet.
Asger oplyste, at formand for bruger- og pårørenderådet I Ørsted Torben Isling
pludselig er død 46 år gammel. Torben har været en virkelig frontkæmper for de
svage borgere, så han bliver svær at undvære.
A sger ha r de n 1. ju ni mån ed de lta ge t i fæl le sm øde m e d le de lsen på
socialområdet og flere andre formænd for bruger- og pårørenderåd for at lave
dagsorden til dialogmødet den 27. juni, hvor de tilbageværende forslag til
besparelser er hov edtemaet. Dagorden til møde t er v edhæftet re ferat.
Hanne Nielsen oplyste på mødet, at den længe ventede tilbagebetaling af
ferieophold fra tidligere år snarest vil blive udbetalt til beboerne, når kommunens
jurist har v urderet , hv ornår ti dspu nkt for tilbage betalin g skal ske fra.
Den 27. juni er der fastsat møde med formand og næstformand for voksen/pleje
udvalget. Asger deltager ikke i mødet pga. ferie, men Jørn deltager fra Bruger- og
Pårørenderådet ved Auning Botilbud.
5. Nyt fra Frode(Leder).
Frode fortæller, at han har deltaget i et godt møde i bruger/pårørende rådet i
Allingåbro. Han orienterer om en borgers død i Allingåbro. Frode orienterer om,
at lukningen af Rougsøcentret er gået fint. De fleste borgere har fået deres ønske
opfyldt, og personalet er fordelt på de respektive steder i kommunen.
Fusionering område Auning/Allingåbro – bostøtterne er nu samlet i et team, som
skal være i huset på Broagervej. AC Auning og Haveholdet på Gl. Estrup fungerer
nu som et team. Vi er indgået i endnu mere samarbejde med slottet på gl. Estrup.
Personalet i hus 18+20 skal også indgå i mere samarbejde.
Den nye vagtplan for hus 18+20 træder i kraft medio august. Der er sat flere folk
op i tid, prioriteret at der er flere medarbejdere på mandag, tirsdag og onsdag
aften således der er mulighed for flere aktiviteter. Asger spørger ind til den nye
fordeling af ressourcer, hvorvidt det går fra et andet sted, hvortil Frode svarer
der blot er lavet en ny og anderledes prioritering, som skal sikre en bedre
balance.

Orientering ift. sygefravær – sygefraværet er faldet drastisk. TR har fortalt at der
ikke er mange syge længere, hvilket kan frigive ressourcer.
Orientering om at der nu er samlet flere klubtilbud i Auning. Frode oplyser, at vi
har nogle kanoer til rådighed, som ønskes placeret i Auning. Jørn mener man evt.
kan leje en lade til formålet. Hvis budgettet tillader det, kunne der indkøbes
cykler, da dette kunne være en god motionsform for borgerne.
De pårørende og nogle borgere spørger ind til nedtagning af vagtplaner for
husene, og de pårørende i bruger/pårørenderådet efterlyser disse. Ledelsen
fortæller, at dette er en ledelsesmæssig beslutning ift. en metode som skal
afprøves og som efterfølgende evalueres af medarbejderne, borgerne, ledelsen
samt bruger/pårørenderådet.
Alle ønsker at møderne i fremtiden skal foregå på en god måde, hvor der er
gensidig respekt, anstændighed og ordentlighed mellem alle deltagere på mødet.
6. Oversigt ift. budget 2015 og 2016.
Frode pointerer at han ønsker punktet udsat til næste møde. Frode oplyser, at det
ikke har været muligt at fremskaffe det ønskede overblik over regnskab 2015 og
budget for 2016 fra socialafdelingen, hvilket undrede Asger og Jørn. Det oplyses, at
budgettet for 2016 er det samme som sidste år.
7. Information om feriepuljen 2016 – forbrug pt. og planlagt.
Der gennemgås sidste års forbrug i feriepuljen, og hvilke aktiviteter der er afviklet
indtil videre i 2016, og hvilke der er planlagt. Midlerne i puljen i 2016 vil vi tilstræbe
bliver brugt.
8. Kostrefusion
Ledelsen oplyser, at de ikke er klædt på til at drøfte kostrefusion. Rådet konkluderer
dog, at der fremover kun betales for det forbrug beboerne har frem for et aconto
beløb og efterfølgende refusion.
9. Orientering ift. sommerfesten.

Tirsdag d. 21. Juni – vi håber på godt vejr, og mange tilmeldinger. Vi griller og laver
motionsbanko.
10.

Eventuelt.

Spørgsmål omkring forskellen på at bo i bofællesskab vs. almindelig lejlighed. Til
næste møde inviteres Anne Marie Oppermann fra Boligforeningen, og der forberedes
spørgsmål til hende.
Bent ønsker oplyst, hvem der skal klare et akut problem ved fx et stoppet afløb.
Frode henviser til næste møde, hvor spørgsmålet tages op.
Næste møde er, efter mødet med Anne Marie Oppermann, formegentlig i september.
Asger melder ud.

Referent - Maria Kjeldsen

