Bruger- og Pårørenderådet ved Auning Botilbud

Referat fra valg- bankoaften den 30. oktober 2019.
Dagsorden:
1. Velkomst
Asger bød velkommen og glædede sig igen over den store tilslutning med 44 tilmeldte.
2. Spisning
Vi nød det lækre smørrebrød, som Mie havde medbragt fra Grenå. Dertil vin, øl eller vand. Rigtig
god stemning ved bordene.
3. Beretning
Rådets formand gav en kort beretning om de vigtigste begivenheder ved Auning Botilbud.
Godt samarbejde med ny aftaleholder
Asger og rådet glæder sig over det super samarbejde man har med ny aftaleholder Annette Bro
Rask-Vestergaard, som virkelig ønsker et godt samarbejde med rådet. Annette tiltrådte 1. januar
2019.
Budget 2019 og 2020
Formanden omtalte de store budgetmæssige problemer sidste år, da kommunen pludselig
opdagede, at der manglede 116.000.000 kr. i kommunekassen. Det store underskud skyldes
primært dårlig ledelse fra direktion og ansvarlige politikere. Det store budgetunderskud har
resulteret i, at kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende besparelser på det sociale budget for
årene 2019 og 2020:
Ferieordning beskæres med 1.740.000 kr. til kun 400.000 kr.
Bostøtte og normering i dagvagt i botilbud beskæres med 3.000.000 kr.
Aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt STU beskæres med 2.400.000 kr.
Revurdering af ledelsesstrukturen medfører en besparelse på 1.000.000 kr.
Rådet har lavet flere høringssvar om konsekvenserne af de store besparelser. Det har medført en
henvendelse fra P4 Østjylland til formanden om et interview, som blev bragt i direkte radio den 13.
december 2018 og efterfølgende blev omtalt samme dag på DR1s hjemmeside og på tekst tv.
Manglende brandsikring
Formanden oplyste, at man i året har anvendt megen tid på skandalen med den manglende
brandsikring af primært Banesvinget 18, der blev erklæret uegnet som bolig efter besøg af
brandmyndighederne den 25. februar 2019.
Afdelingsbestyrelsen har ved flere lejligheder kritiseret Velfærdssekretariatet og kommunen for, at
byggelove og krav til brandmyndighederne ikke har været overholdt siden opførelse af Banesvinget
18 i 2004.

Denne manglende brandsikring med kun 1 udgang i hus 18 kunne have medført en tragedie for
vores kære.
Sekretariatschef i Velfærdssekretariatet har ved møder med afdelingsbestyrelsen oplyst, at
kommunen ikke har været opmærksomhed på den manglende brandsikring, ligesom kommunen
ikke vil påtage sig det økonomiske ansvar, så borgerne skal selv betale for brandsikring.
Asger oplyste, at kommunen ikke har opbevaret ibrugtagningstilladelse på byggeriet i 2004, hvilket
er meget kritisabelt.
Afdelingsbestyrelsen har lavet flere høringssvar, som har medført i, at Asger er blevet kontaktet af
både Randers Amtsavis og Jyllandsposten for interviews. Der har derfor været bragt i 3 artikler i
disse aviser med 2 siders omtale hver gang.
Brandsikring af Banesvinget 18 og 20 vil blive påbegyndt i uge 45 og vil ifølge kommunen være
færdig til jul.
For borgere, som ønsker det, vil der blive mulighed for at etablere terrasser for egen regning, dog
ikke for borgere, der bo på 1. sal.
Kommunen vil bekoste nye gardiner for borgerne.
Forslag om at etablere beboerråd og pårørenderåd.
Asger omtalte, at Socialområdet og Velfærdssekretariatet har udarbejdet forslag om at nedlægge
Bruger- og Pårørenderådene og i stedet etablere beboerråd og pårørenderåd. Forslaget er pt. i
høring inden det skal behandles i Voksen- og Plejeudvalget. Rådet laver høringssvar sidst på
måneden. Hvis nogen har bemærkninger til forslaget bedes disse meddelt Asger snarest og senest
den 15. november 2019.
Flere borgere oplyste, at de kun ønsker at deltage i rådsarbejde, hvis Asger eller andre pårørende
deltager.
Tak for godt samarbejde
Asger sluttede sin beretning med at takke borgerne, personalet, ledelsen, de pårørende og rådet
for godt samarbejde.
4. Valg til rådet
Borgerne: Hus 18 har valgt Lea og hus 20 har valgt Lena og Jesper.
Pårørende: Mie, Bent og Asger blev foreslået og valgt.
Festudvalg: Karin, Jan og Mie blev foreslået og valgt.
5. Banko
Aftenen sluttede med kaffe/the og småkager samt banko med fine gevinster. Lea og Bo var
opråbere.
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