Referat fra ekstraordinært burger/pårørenderåds mødet vedr. forslag til nye vedtægter
Den 20. april 2017 kl. 16.30 – 17.30

Mødedato

Skaglen 28, Fælleslejligheden
Mødested
Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Bent Pedersen, Tove Pedersen, Anne Rathke og Linda Nørgaard

Deltager

Christian Sofus Nielsen, Leif Overgaard, Anne Eriksen, Jens Egon Bay,
Anette Pedersen.

Afbud

Dagsorden:

1. Forslag til vedtægter for bruger/pårørende rådet.
Vi havde en dialog om hvad der var vigtigt for vores bruger/pårørende råd. Nedenstående har vi beskrevet hvad vi er nået frem til:









Rådets opgave er at sætte beboerne i centrum og være med til at få beboerne får mulighed
for at tage så meget ansvar som de formår.
Vigtigt at beboerne har så meget indflydelse som muligt.
Det kunne være god at drøfte temaer på afdelingsleder niveau.
Hvilke temaer vi gerne vil have med til SAU af det vi har drøftet på afdelingsleder niveau.
Drøftelse af tilsynsrapporterne.
At det bliver tilføjet at medlemmerne repræsentanterne er både en pårørende og en beboer.
Det var godt med delt møde med SAU.

Vil gerne have afklaret om bruger/pårørenderådet er et beslutnings råd, høringsråd eller
samarbejdsråd Hvad er formålet med rådet. Hvordan kan brugerne bruge det. Beboerne vil
gerne have det mere konkret.

Der var en del afbud til vores møde, hvor to havde sendt mail med forslag til ændring af vedtægterne. Disse
mail besluttede vi at sætte ind nedenunder:

De to mail der er indkommet i forhold til nye vedtægter:
1. mail
Helt overordnet mener jeg at pårørenderådene bør tildeles mere kompetance og mere reel medindflydelse i
spørgsmål af væsentlig betydning for målgruppen. Med de nuværende vedtægter fungerer pårørenderådene
mere som efterretningsorganer uden væsentlig betydning.
Øget reel medindflydelse i forhold, der eksempelvis drejer sig om principper for kostpolitik, ferieaktiviteter/afvikling, arb.tidstilrettelæggelse, kompetenceudvikling etc., vil medvirke til at kvalificere dialogen og
højne ansvarligheden for alle.
En ændring af vedtægter som tildeler pårørenderådene mere reel medindflydelse, ser jeg som en modig og
rigtig beslutning, til gavn for området.

2.mail
Når jeg læser vedtægter for B/P-rådet igennem synes jeg at vedtægterne i store træk er fornuftige.
Er det politikere, eller embedsmænd, der normalt ikke deltager i B/P-møderne, der ønsker nye vedtægter ?
Når det gælder vore ordinære B/P-møder, så synes jeg de fungerer rigtig godt og behøver kun små forbedringer.
Hvis ønsker om nye vedtægter skyldes de rodede fællesmøder med SAU, så er det primært dagsorden der
skal ændres.
For ikke at skabe utryghed blandt brugere og pårørenderep., er det meget vigtigt at vi kun har ” Èt fællesmøde med SAU”.
Pkt. 1. Tanker om forbedringer på de ordinære B/P-møder :
 Dagsorden er rigtig fin og indeholder de relevante punkter
 Vi kunne opprioritere brugernes indlæg, måske suppleret med kommentarer fra pårørenderep.
 Ledelsens indlæg bør primært være om planlagte aktiviteter, strategi og meget lidt om økonomi.
 Tid til en positiv dialog om de punkter der har været fremført.
Pkt.2. Tanker om forbedringer på fællesmøder med SAU :
 Vigtigt at fastholde at brugere, pårørende og politikere sammen skal deltage i ”et fælles møde”
 Vigtigste punkt på dagsorden er at opprioritere og give nødv. tid til brugere og pårørenderep. Indlæg.
 Et indlæg fra politisk ledelse, primært om strategi, forbedringer på området og meget lidt om økonomi.
 Tid til en positiv dialog om de punkter der har været fremført.
Jeg håber at mine tanker kan bidrage til en konstruktiv videreudvikling af de meget vigtige B/P-møder.

