Dagsorden / Referat
Møde: Bruger- og pårørenderåds møde, Banesvinget Auning
Mødeleder: Asger

Tilstedeværende: Asger, Mie, Bo, Lea,
Annette, Jesper, Lena, Bent, Maria
(Referent)

Referent: Maria
Dato: 22. Januar 2019

Fraværende: Tina N.

Varighed: 16.30-18.00
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Dagsordenspunkt:

Referat:

Velkomst til Annette og

Velkomst til Annette. Præsentationsrunde af rådet.

præsentation af råd.
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Nyt fra borgerne.

Info fra hus 18, bla. omkring indkøb af køkkenredskaber. Der
ses frem mod det nye år, og håbes på det bedste.
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Nyt fra formand.

Asger ser frem til et godt samarbejde med ny leder, og med
rådet. Asger fortæller om hyggeligt julearrangement d.5.
december. Han blev kontaktet af P4 Østjylland, ang.
besparelserne i kommunen, herunder bla. ferieordningen.
Journalisten fortalte at høringssvaret fra dette råd, var det
bedste. Asger blev, sammen med hans søn, interviewet
direkte til radioen om samme emne. Og Lars Møller blev
efterfølgende interviewet i Grenå.
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Nyt fra leder.

Annette ser frem til et godt samarbejde med borgere og
pårørende på området. Vi er nu en stor organisation, med
mange muligheder. Vi kan bruge hinanden på tværs, fx brug af
sundhedskonsulent, ernæringsassistent, og en
personalegruppe, som har mange forskellige faglige
kompetencer. Fx er der mulighed for fx aflastning, samarbejde
på tværs af aktivitetscenter mv.
Der har været afholdt en fælles temaeftermiddag, for område
Auning og Allingåbro og for Område Ørsted. Her blev
ledelsesgrundlag, lovgivning og samarbejdsmuligheder
gennemgået. Og en forståelse af muligheder og af et fagligt
fundament. En god oplevelse af at være på besøg til
husmøderne på banesvinget, hvor selvbestemmelse fyldte
meget. Hvilket er nyt. Har deltaget i kursus dag i dag.
Den nye ledelse vil være med afdelingslederne på de
respektive matrikler, og aftaleholder som bindeled. Der vil den
næste tid være fokus på at finde et fælles ståsted, herunder
også hvilke opgaver som evt. skal uddelegeres. Ligeledes skal
der afstemmes forventninger med samarbejdspartnere. Og
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forventningerne til tilgængeligheden på telefon og mail, må
evt. nedjusteres.
Annette vil informere omkring organisatoriske emner i
nyhedsbreve, fire gange om året. Annette opfordrer til at der
tages kontakt, hvis man har spørgsmål.

Info fra Bo omkring servicepakkerne. Vi afventer svar fra
revisionen omkring hvorvidt der skal moms på. Det forventede
svar er at der skal pålægges moms på servicepakkerne. Bo
sender mail, når han ved mere, formegentlig i morgen. Der
forventes en procedureændring, hvorved der pålægges moms
på servicepakkerne, og dermed en stigning.
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Drøftelse af udkast til
pårørendepolitik
(vedhæftet) og
udarbejdelse af høringssvar.

6

Orientering om budgettet
for 2019 for Auning
Botilbud og AC og drøftelse
af, hvilke konsekvenser det

Asger gennemgår processen som har ledt op til
pårørendepolitikken. Han benævner nogle mangler, som han
ser dem, herunder at bruger og pårørenderådene ikke er
nævnt i politikken, og han mangler konkrete udmøntnings
forslag. Derudover ønsker han at bruger og pårørenderådene
bevares, de steder hvor det er muligt.
Ligeledes ønsker han indført at kommunikationen mellem
kommunen og pårørende styrkes, også digitalt.
Under afsnittet omkring respekt, ønsker han ligeledes at det
benævnes at dette også gælder fra ledelsen på socialområdet.
Hvis der er input eller kommentarer til høringssvaret, sendes
de til Asger inden kl. 15 i morgen.
Besparelserne sker ud fra en ressourcefordelingsmodel. For
Område Auning og Allingåbro vil det ca. være 200.000 kr der
skal spares. Og der er indtil videre besluttet at der ikke skal
reduceres i medarbejderstaben.
Der afventes fortsat yderligere udmelding omkring brugen af
den resterende feriepulje.

forringede budget får for
borgerne i Auning Botilbud
7

Planlægning af tidspunkt for
sommerfest samt valg- og
bankomøde.

Forslag om d. 19 eller d. 26. Juni for sommerfest. Beboerne
tager forslaget med til husmøderne, og vender tilbage med
hvordan de gerne vil have det.
Valg og banko aften – forslag om d. 30. Oktober – forslaget
tages ligeledes med i husene, ifht. hvordan beboerne gerne vil
have afviklet aftenen.

Næste møde er tirsdag d. 2. April kl. 16.30. Og møde igen
tirsdag d. 4. Juni kl. 16.30.
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