Pårørenderådsmøde i Bo & Aktiv onsdag d. 12. sept. 2018
kl.19.00 på Seniorcenter Egebo, Egeparken 64 i Kværndrup.
Indkaldt:
Irma Jacobsen og Lene Poulsen, pårørende fra Egeparken 62.
Marianne Hesbech og Tove Hansen, pårørende Egeparken 2
Lissi Gram og Lone Toftegård, pårørende fra Lundens Bofællesskab.
Henriette Pedersen, pårørende fra Lundens aflastning.
Helle Lange, pårørende fra Pegasus.
Bodil Brogaard Juul og Majken Plough, medarbejdere fra Pegasus.
Lisbeth M. Nielsen medarbejder fra Egebo.
Hanne Kabel medarbejder fra Lunden.
Birgit Søgren Nielsen, leder af Bo & Aktiv.
Fraværende: Marianne Hesbech, Majken Plough, Tove Hansen og
Henriette Pedersen,
Referat
1. Oplæg v/Stinna Schou om seksualvejledning til personer
med funktionsnedsættelser
2. Orientering
v. Irma
v. Birgit
• Belægningen i aflastningen 100,46%
•

Belægningen på botilbuddene 100 %

•

Personalenyt – orientering om nyansættelser i Bo & Aktiv.

•

Sygefraværet i Bo & Aktiv 7,3% i gennemsnit 2018

24. sept. 2018

•

Nye skærpede regler i forhold til medicinhåndtering, som
fordrer nye procedurer og retningslinjer for medarbejderne.
Ny procedure vil efterfølgende blive formidlet på Bo & Aktivs
hjemmeside.

Side 2

•

Besparelser i Bo & Aktiv 2018 – udsættelse af køb af 2 nye
busser i 2017 svarende til kr.700.000,Derudover har Økonomiudvalget vedtaget en handleplan på
baggrund af Sundhed & Omsorgs aktuelle merforbrug på 31
mio.kr
- Ansættelsesstop, der gælder for faste stillinger og vikariater
- Stop for større anskaffelser – inventar mm.
- Tilbageholdenhed med kompetenceudvikling

•

Budgetmateriale 2019 herunder Bo & Aktivs spareforslag blev
gennemgået – materialet ligger tilgængeligt på FMK´ s
hjemmeside. Viften har et anlægsønske om §107 boliger med
6 pladser i Ringe.

•

Social Tilsyn i Lunden bofællesskab d.21.nov. 2019.

•

Kolonipulje i FMK (bilag) – Bo & Aktiv ansøgte om i alt
kr. 72.526 kr fra puljen. De bevilgede midler har haft stor
betydning for beboerne på de aktuelle afdelinger – Birgit
sender en feriehilsen til LEV´ s medlemsblad desangående.

•

Trivselsundersøgelse 2018 for medarbejdere og ledere pågår i
denne tid.

•

Bo & Aktivs sommerarrangement d.15.sept.2018.
Ingen tilmeldte fra Pegasus eller Egebo – arrangementet
rykker indenfor på Lunden og afholdes for de tilmeldte.
Underholdning v. Blandede Bolsjer og hospitalsklovnen Lulu.

•

Regler vedr. befordring (bilag udsendt sammen med
dagsorden)
En ydelse til en borger kræver en bevilling og bevillingen skal
have lovhjemmel.
Det er ud fra en rehabiliterende tilgang et overordnet
udgangspunkt, at borgerne selv skal transportere sig selv og
ikke skal transporteres af medarbejdere. Borgere kan benytte
sig af de kørselsordninger, der er i kommunen.
Der kan dog undtagelsesvist forekomme situationer, hvor en
borger skal have socialpædagogisk ledsagelse under
transporten og hvor transporten foregår i en kommune bil.
Ingen medarbejdere må køre med borgere i egen bil.
Bevilling:
Transport med en borger kræver en bevilling fra
myndighed.
Side 3

Hjemlen til den socialpædagogiske ledsagelse er serviceloven
§ 85:
§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller
støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til
personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale
problemer.
Hjemlen til selve transporten er servicelovens § 117:
§ 117. Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som
på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
har behov for befordring med individuelle transportmidler.
Hvis bevilling gives, er transporten en del af den
socialpædagogiske støtte. Der er ikke brugerbetaling for
ydelse af socialpædagogisk støtte.

v. medarbejderrepræsentanter
•
•

Orientering om sommerens kolonier og aktiviteter
ISBA – Den internationale aflastningskonference afholdes på
Island d. 9-12.oktober 2018.
Bo & Aktiv deltager i konferencen, hvor 4 medarbejdere holder
oplæg om Lundens aflastning på matriklen, i båden og
campingvognen.
Pårørenderådet vil efterfølgende blive præsenteret for
oplægget.

3. Mødedatoer 2018
Næste møde afholdes onsdag d. 21. november kl. 19-21 på
Lundens afdeling i Hillerslev Kirkegyden 1, 5750 Ringe.

Evt.
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