Resume fra banko – og valgaften på Banesvinget.
Onsdag d. 25. Oktober 2017.

På bruger og pårørendesrådsmødet d. 5. September blev der aftale følgende dagsorden for
aftenen:
-

Velkomst v. Asger.
Spisning.
Mulig ekstern gæst.
Kort beretning fra Asger.
Valghandling
Bankospil.

Ved starten af aftenen, hvor Asger byder velkommen, fremlægger han en anden dagsorden, som
han i form af sin position som formand, ønskede den aften:
-

Velkomst v, Asger.
Spisning.
Beretning ved Asger.
Beretning fra Lars Møller (formand for voksen og plejeudvalget.)
Diskussion af socialområdets forslag om at nedlægge bruger og pårørenderåd, og erstatte
dem med brugerråd og dialogmøder.
Valghandling.
Bankospil.

Asger beretter om hvor mange stemmer han fik ved sidste valg, og takkede for det, og beretter om
hvilke emner han har været optaget af. Bla. huslejestigning, deltagelse i dialogmøde med formand
og næstformand for voksen og plejeudvalget. Han takke for en god sommer fest. Takker
medlemmerne af rådet, takker personalet for at tage jer af vores pårørende, takker de pårørende
for at de bakker op, og takker borgerne fordi de altid er så positive.

Lars Møller(formand for voksen og plejeudvalg) fortæller om hvad der har rørt sig på hans område
det sidste år, herunder bla. madlavning på plejecentre og at have stabilitet i budgetterne. Og så
har det været vigtigt for ham at fastholde ferieordningen på socialområdet, og fortæller at de er
optaget af tilsynsrapporterne på området. Derudover fortæller han om at der med succes er
oprettet et værested for udsatte borgere i Grenå. Hvis det står til ham, vil der det næste år, bla
være fokus på pårørende politik, aflastningstilbud, og sørge for at medarbejderne har det godt, da
det jo er dem der sørger for at borgerne har det godt. At de kompetenceudvikles, så de er klædt
på til at varetage opgaverne. Og så er han meget optaget af borgerne kommer til orde, at deres
rettigheder overholdes, og at samspillet bedres så deres rum og plads sikres.

Asger fremlægger at socialområdet er kommet med forslag om at nedlægge bruger og
pårørenderåd, og erstatte dem med brugerråd og dialogmøder med de pårørende. Han fortæller
at der i 2016 var et ønske om at se på vedtægterne for rådene, og at de pårørende var blevet lovet
af Hanne Nielsen at de skulle være med til at udforme de nye vedtægter. Der var et møde på
Grenå rådhus, men det blev det første og sidste, hvilket de er meget skuffet over. Hanne Nielsen
havde oplyst at der skulle nedsættes et udvalg, og at de pårørende ville være med i dialogen, men
pludselig var forslaget sendt til høring. De pårørende har bedt om at få forlænget fristen for
høringsperioden, hvilket Lars Møller er gået med til at fristen forlænges til d. 20. November.
Asger fortæller at han ser at beboerråd er godt nok, men at dialogmøderne for de pårørende bare
er en kaffeklub, og vi pårørende er sat ud af spil. Han mener at bruger og pårørenderådene skal
bestå og der skal laves en længere proces ifht. Denne beslutning.
Asger beretter bla. om at de som pårørende jo skal være vagthund, og bla. omkring vagtplaner,
ferieordning, servicepakker osv. Og fortæller om episoder omkring dette som ligger 6-7 år tilbage.

Lars Møller stiller sig igen op og fortæller om hvad baggrunden er for det nye forslag, og at det bla.
er udsprunget af at der er spurgt i rådene om de fungerede godt, hvilket der er svaret nej til. Og at
flere borgere har udtrykt at de ikke føler sig høre. Og at det ikke er startet med henblik på at
afmontere nogle. Det handler om at beboerne får mere indflydelse i eget liv.
Der er dialog omkring flere punkter fra borgere og pårørende, fx, omkring bekymring hvis
beboerne er alene, hvem der skal passe på dem og hvem der skal ringe efter ambulancer osv. Hvor
Bo Lindballe (souschef på socialområdet) bla. indgår i dialogen og nævner at der over tid har været
mange ønsker som er forsøgt imødeset, fx ønsker omkring flere aktiviteter, som nu er
imødekommet. Og at der må være en balance i de individuelle behov, kontra hele stedet, og at der
altid vil være en løbende prioritering.
I denne dialog, som strækker over næsten halvanden time, opleves at flere beboere og enkelt
pårørende går ud, og ikke kan rumme at være i lokalet. Og det opleves at flere beboere bliver
oprørte, og frustreret over bla. At det tager så lang tid, når det var aftalt at der skulle spilles banko.
Og det ender også med at stemningen smitter to beboere så meget kommer i konflikt med
hinanden, fordi de ikke er enige om hvad der skal siges og af hvem. Denne frustration spreder sig
til flere beboere, og der er to konflikter under optrapning, som afværges af medarbejderne.
Lars Møller påpeger til sidst i dialogen at han oplever en meget markant tone af mistillid og
kontrol, og at der er brug for et helt andet samarbejdsklima, for at det er godt for både
medarbejdere og borgere. ”Der er rigtig gode medarbejder her, og vi skal have tillid til dem, ellers
kommer der stor gennemgang, og det er ikke til nogens interesse.”

Valghandlingen:
Der berettes at Lena og Jesper er valgt for hus 20. Og at Lea er valgt for hus 18.

Bo fortæller at alle pårørende kan stille op. Og der sige fra en pårørende at de gerne vil beholde de
tre fra sidst. Der spørger ind til om de ønsker dette, hvilket de gør. Dvs. at der er valgt Mie
Mikkelsen, Bent Frank og Asger Laustsen.

Herefter spiller der banko i ca. 45 min.

