Referat fra borger/pårørenderåds møde

Mødedato

Den 4. oktober 2021 kl. 16.30 – 18.00

Aktivitetshuset Skriversvej, Skriversvej 8 8800 Viborg
Mødested
Deltager

fraværende
Gæst

Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Anne Eriksen, Chantal Schade
Kanstrup, Stig L. Bach, Torben Bay, Kirsten S. Larsen, Arly Heide, Tove
Pedersen, Pia Laugesen, Anne Rathke og Linda Nørgaard

Anne Rathke, Anne Eriksen, Chantal Schade, Stig L. Bach, Torben Bay,
Pia Laugesen
Morten Kurth, handicapleder fra kl. 17.00

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra den 27. maj 2021
Ingen bemærkninger.
3. Baggrund for afholdelse af Borger/pårørenderådsmøderne V/ Arly (Vedtægterne for borger/pårørende rådet er vedlagt). Link til Viborg Kommunes hjemmeside vedr. borger/pårørenderådet.
Borger- og pårørenderåd handicap - Viborg Kommune
Møderne bliver ofte en afrapportering i forhold til hvad der opleves de forskellige steder. Der efterspørges mere indhold på møderne, og mere dialogbaseret. Vi har en drøftelse af, hvordan man kan
bruge borger- pårørenderåds møderne.
4. Sammenhæng mellem økonomi, den individuelle tildeling og ressourcer.
(Indkommet pkt. fra Arly).
Emnet var med udgangspunkt i Asmild Toft, hvor bofællesskabet er blevet noget helt andet end det
de pårørende havde forstillet sig, da man startede projektet. Eksempelvis er huslejen meget høj, så
man er nødt til at have en pension for at have råd til at bo der. Der er meget dokumentation, som går
fra tiden sammen med borgerne.
I forhold til dokumentation, så er der forskellige lovgivninger vi som kommune skal følge. Vi er eksempelvis underlagt tilsyn fra Det sociale tilsyn (Serviceloven) og fra Styrelsen for patientsikkerhed
(Sundhedsloven), begge tilsyn med udgangspunkt i konkrete målepunkter i forhold til vores indsats.
Ressourcerne er opbygget med en basispakke (som dækker driftsudgiften til eksempelvis husleje til
personalefaciliteter). Derudover en individuel tildeling, som gives i forhold til den støtte, som den enkelt borger har, hvilket betyder, at det enkelte sted bliver reduceret i indtægter, når der er en ledig
lejlighed.

5. Nyt fra stederne (Søren, Svend Børge, Chantal, Stig og Anne fortæller om hvordan det går de
forskellige steder).
Skaglen/v Søren:
Der skal fejres jubilæum: 20 + 1 år i november måned.
Bemærkning: Pårørende kunne godt tænke sig at det stod mere konkret, hvem der var inviteret, om
det er hele familien, kun forældre eller ….
Vesterbrogade:
Ingen informationer herfra, da de er på ferietur.
Merkurvej/v Svend Børge:
Julefrokost med familien afholdes i december. Det afholdes på Kløvercafeen som vi plejer. Vi skal ud
at spise på ”Det glade vanvid” sammen med nogle af vores venner.
Skriversvej/:
Linda informerer om, at hele huset er åbnet og musikken er opstartet.
Asmild Toft/:
Linda informerer om, at borgerne på Asmild Toft har valgt at bruge pengene fra Ensomhedspuljen til
en tur til Randers Regnskov. Dette er blevet besluttet på husmødet. De er nu i gang med at planlægge turen.
Bemærkning: Pårørende undrer sig over, at de ikke er blevet informeret herom. Alle har ikke mulighed for at deltage i hus-møde, derfor ville det være godt hvis der kunne være et rul, så det ikke var
den samme dag hver gang.
PT. er der hus-møde hver 3. søndag, det er efter borger og pårørendes ønske, da der var mange
der gik til andre aktiviteter i hverdagen.

6. Information fra ledelsesområdet: herunder økonomi, personalesituationen, m.v.
De forskellige tilsyn:
Siden sidste møde har vi i Vesterbrogade haft besøg af Styrelsen for patientsikkerhed. Rapporten
kan tilgås fra Vesterbrogades hjemmeside eller via dette link. Tilsynsrapport (stps.dk).
Vi har haft uanmeldt tilsynsbesøg fra Det sociale tilsyn følgende steder: Asmild Toft, Vesterbrogade,
Merkurvej og Skaglen. Opsamlingen herfra vil være et pkt. til næste møde.
Her vil den seneste rapport fra Skriversvej også være på.
Der er link på de enkelte tilbuds hjemmesider. Linda viste, hvordan man finder hjemmesiden og
hvordan de ser ud.
Arbejdstilsynet har været på Asmild Toft i dag. Der var ingen bemærkninger.
Økonomi:
Her ser det ud til, at vi kommer ud med et samlet underskud. Dette skyldes bl.a stort sygefravær på
et af bostederne. Dette har bevirket, at der har været et væsentlig større forbrug af vikarer end vi
normalt har.
Bemærkning: Pårørende ville gerne have haft information om medarbejdernes fravær, da det har
stor indflydelse på borgerne.
Personalet:
Lige før sommerferien fik vi ansat nogle vikarer i Vesterbrogade.
Vi haft mangel på vikarer på Skaglen/Asmild Toft, men her har vi fået ansat 3 nye.

Arly informer om, der er indgået overenskomst hos lægerne, at de skal til at være opsøgende i forhold til sundhedssamtaler/undersøgelser.

7. Opsamling på fællesmøderne i handicap den 12. august 2021 og med politikkerne den 19.
august.
Dette punkt blev udskudt, da tiden var gået. Vi samler op på næste møde.
8. evt.
Svend Børge havde et emne med omkring transport og digitalisering. Det tager vi med til næste
møde.

Næste gang er der juleafslutning. Mødet er den 23. november.
Følgende er på valg:
Skaglen: Søren
Asmild Toft: Chantal
Skriversvej: Pia
Vesterbrogade: Tove
Merkurvej: Torben

