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1

Konstituering af rådet.
(Herunder valg af formand.)

Valg

Asger vælges enstemmigt som formand og
Mie vælges ligeledes enstemmigt som
næstformand.

2

Nyt fra borgerne.

Orientering

Der er ny studerende i husene. Ønske til ny
weekend vagtplan, som tages med ved
punktet.

3

Nyt fra personalet.

Orientering

Der skal vælges en ny repræsentant til rådet.

4

Nyt fra formanden.

Orientering

Godt valg/bankomøde med rigtig god
opbakning fra borgere og pårørende. God
debat med socialchefen om udviklingen i
Auning Botilbud. Takker for opbakningen til
valg til rådet. Nævner Disco aften i Grenå
som en mulig aktivitet. Der kan fx også
samles folk her, og så diskotek hertil.

5

Nyt fra leder.

Orientering

Fint med afstemning af forventninger
omkring opstart af ny sammensætning af
råd. Vi øver os i, at afstemme ift.
dagsordenen og hvor mange punkter der skal
være.
Vi er kåret som Danmarks bedste offentlige
arbejdsplads – og vi er rigtig stolte.
Tilsynsbesøg i Allingåbro, hvor de roser
botilbuddet.
Udsigt til at der i 2017 skal ses på
vedtægterne for bruger og pårørenderåd på
socialområdet. Der vi komme en invitation
omkring processen.

6

Kommende arrangementer.
(Herunder drøftelse af
traditionsarrangementer.)

Drøftelse

Der opfordres til at borgerne tager punktet
med tilbage i husene, for at få input og nye
ideer, og bringe dem med tilbage til rådet.
Måske skal festudvalget genopstå.
Punktet tages op på kommende møde.
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7

Vagtplaner.

Evaluering af
vagtplaner pr. 15.
august 2016 og
indtil nu.
Drøftelse af nye
vagtplaner pr. 1.
januar 2017.

Asger oplyser, at rådet tidligere af leder er
blevet orienteret om, at de nye vagtplaner pr
15. august med mere personale til flere
aktiviteter mandag, tirsdag og onsdag
eftermiddag/aften ikke vil have negative
konsekvenser på vagtplanerne på øvrige
tidspunkter. De pårørende er derfor meget
skuffede over at erfare, at morgenvagten
imellem kl. 6.45-8.00 er nedlagt, ligesom
der er mindre personale til rådighed i
weekender, hvor der bl.a. kun er 1 personale
til 2 huse imellem kl. 8.00-12.00 og igen
imellem kl. 18.00-22.00.
Asger ønsker på vegne af de pårørende, at
morgenvagten kl. 6.45-8.00 genindføres,
ligesom der skal anvendes mere personale i
weekender. En analyse af vagtplanerne
viser, at der anvendes lige meget personale
imellem kl. 8.00-15.00, hvor borgerne er på
arbejde/aktivitet som imellem kl. 15.0022.00, hvor borgerne er hjemme. De
pårørende mener derfor, at der er rig
mulighed for lave vagtplanerne om til både
borgerne og personalets bedste.
Bent oplyser, at flere borgere tager på
arbejde før kl. 8.00, hvorfor der skal være
personale rådighed om morgenen.
Christian er enig i dette og ser også et stort
problem med kun 1 personale til 2 huse
imellem kl. 18.00-22.00 i weekender til at
klare spisesituationen mm. Ønsker også
mere personale generelt til rådighed i
weekender til mere sociale aktiviteter samt
en udvidet morgendækning i hverdagene.
Frode fortæller om evaluering med
udgangspunkt i borgernes og
medarbejdernes tilbagemeldinger.
Frode ønsker justeringer ud fra disse
tilbagemeldinger, og at der er planlagt møde
med vagtplanlægger inden jul, hvor der
kommer ny vagtplan, som ifølge
overenskomst skal varsles 12 uger i
forvejen. Forespørgsel ift. om varsling
omkring vagtplanen kan gøres anderledes.
Maria og Frode vil i morgen 15. december
tage kontakt til HR for at fremskynde proces
med at ændring af vagtplaner.
Christian mener det er meget tungt system
med ændring af vagtplaner.
Der er gode tilbagemeldinger omkring de
nye klubtilbud, herunder Klub friheden,
herreklub, kvindeklub og motionsklub i
Auning.
Frodes forslag er at der flyttes en ansat mere
til weekender og at der mødes ind kl. 7.30
på hverdage. Vagtplanen ikke er statisk og
evalueres løbende ud fra behovene i husene.
Maria oplyste til konkrete sager, at
pårørende gerne må komme med specifikke
henvendelser på vegne af deres pårørende,
således at der er konkrete henvendelse at
justere ift.
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Evaluering af vagtplaner drøftes løbende på
kommende møder.
8

Hvor meget tid anvendes på
dokumentationsarbejde.

Orientering/drøfte
lse

Asger har spørgsmål til tidsforbruget
omkring dokumentationsarbejdet, som der er
meget fokus på blandt politikere og i
pressen.
Maria oplyser, at det pt er større ændringer,
som har taget tid fx at få lagt ind i Nexus.
Man håber, at disse større ændringer ikke
fylder så meget fremadrettet. Fremadrettet
bliver det fx aktuelt med brugen af IPads til
fx indsatsplaner med borgerne.
Asger udtrykker ønske om at
dokumentations arbejdet foregår mere i
dagtimerne imellem 8.00-15.00, så
personalet er mere til rådighed for borgerne,
når de er hjemme.
Christian har ønske om at udviklingen i det
stigende tidsforbrug ift. dokumentation, skal
stoppes.
Punktet tages op igen på et kommende
møde.

9

Budget – herunder feriepuljen.

Orientering v. Bo

Som det ser ud pt. for budget 2016, vil
budgettet forventeligt gå op.
Vedr. budget for 2017 forventes en lille
stigning på Banesvinget ift. lønstigninger.
Ac Auning forventes en stigning ift.
justeringer jf. Rougsøcentret. Herudover
tildeles løn til afdelingsleder.
Feriepuljen – opgjort pr. 17/11 med 43.541
kr. tilbage, hvor enkelte ture/aktiviteter
endnu ikke opgjort. Der tilstræbes at hele
puljen bruges.

10

Handlemøder – deltagelse.

Orientering v.
Asger.

Præcisering af at det er borgerens møde, og
at de selv vælger, hvem de ønsker der skal
deltage. Som udgangspunkt er mødet
mellem borger, pårørende, sagsbehandler og
kontaktperson.

11

Pedelfunktion.

Orientering om
aftale.

Gennemgang af aftalen, som vedlægges
referat.

12

Borgertilfredshedsundersøgels
e

Drøftelse af
proces.

Input ift. proces. Spørgsmålene drøftes i
husene. Vigtigheden af at det bliver så
objektivt som muligt. Borgerne i husene
inddrages i processen ift. undersøgelsen,
samt informeres grundigt inden udførelsen.
Rådet bliver orienteret om spørgsmål med
mere inden undersøgelse iværksættes på
kommende møder.

13

Tilsynsrapport.

Drøftelse af
opfølgningsplan.

Drøftelse ift. opfølgningsplanen. Fx at
borgerne kommer med input til dagsordenen
til formand, også fra resten af borgerne.
Fremadrettet arbejde med punktet på
kommende møder.
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14

Indkøb af møbler –
gruppebudget.

15

Årshjul 2017.

Punktet udsat til næste møde.

16

Eventuelt.

Næste møde: mandag d. 6. februar 2017
kl. 15.30

Orientering.

Ønske fra hus 20 om indkøb af spisestole.
Gruppebudgettet kan fx bruges til indkøb af
fællesinventar. Fx drøfte det, samt beslutte,
på beboermøderne.
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