Referat

Dato: 06-10-2017

Mødedato:

3. oktober 2017

Mødetidspunkt:

13.00 – 14.15

Mødested:

Mødelokale på Guldblommevej 4, 8800 Viborg.

Mødeleder:

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen

Referent:

Sekretariatschef Gitte Bundgaard

Mødedeltagere:

Repræsentanter fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, brugerpårørenderåd på psykiatri- og udsatteområdet og repræsentanter
fra Forvaltningen

Sagsnr.: 16/67908
Sagsbehandler: vpgbu

Fraværende:

1. Velkomst og præsentation af politikerne og af Socialchef Ulrik Johansen v/ Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen
Referat
Søren Gytz Olesen bød velkommen, hvorefter der var en præsentation af de tilstedeværende.
2. Orientering om høring om ændrede vedtægter for ’Borger- og Pårørenderåd’
på Socialområdet
Referat
Søren Gytz Olesen orienterede om ændrede vedtægter for Borger- og Pårørenderåd på
Socialområdet og henledte opmærksomheden på følgende ændringerne i vedtægterne:
•
•
•

Navneændring fra ’bruger og pårørenderåd’ til ’borger- og pårørenderåd’
Ændring fra to faste årlige møder, til 1-2 årlige møder, hvoraf det ene kun holdes,
hvis rådene ønsker det.
Opdeling af møder på handicapområdet, så udvalget først mødes med borgere og
medarbejdere, derefter med borgere og pårørende.

Søren Gytz Olesen anførte endvidere, at de ændrede vedtægter vil blive sendt i høring i
forlængelse af fællesmødet.
3. Nyt fra Bruger- og pårørenderådene
Repræsentanter for brugerpårørenderådene orienterede kort om nyt fra de respektive råd, herunder blandt andet:
• Studiebesøg på Fountain House i Nørre Sundby med fokus på borgerråd, medinddragelse, medbestemmelse og beskæftigelse for borgere med psykisk sygdom, etablering af nyt indgangsparti på Center for Mestring, sommerfest og førstehjælpskursus
• Nye aktivitetsgrupper i Kontaktstedet Huset, herunder kvindegruppe, mandegruppe, gågruppe, løbegruppe, sanggruppe og en ”det sker gruppe”.
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•

Personalesituationen og forestående valg til borger- og pårørenderådene.

4. Indkomne temaer fra Bruger- og pårørenderådene:
a. Hvilke tilbud vil der være fremadrettet for personer i ressourceforløb, der
tidligere blev henvist til Center for Mestring, når Arbejdsmarkedsafdelingen
overtager ressourceforløb med énstrenget indsats?
Referat
Der blev efterspurgt en afklaring af begrebet enstrenget indsats og en afklaring af
fremtiden for Center for Mestring.
Søren Gytz Olesen, præciserede, at Center For Mestring primært er et aktivitets- og
samværstilbud og det vil der ikke blive lavet om på. Der vil også fremover være ressourceforløb i Center For Mestring, men formentlig knap så mange som hidtil, fordi
flere borgere skal tilbydes ressourceforløb med en mere arbejdspladsbaseret indsats.
Der udspandt sig efterfølgende en drøftelse af personalesituationen i Center for Mestring i lyset af den forventede reduktion af antallet af ressourceforløb.
Mette Andreassen præciserede efterfølgende, at en enstrenget indsats er en sammenhængende indsats med én gennemgående sagsbehandler. Med en enstrenget
indsats møder borgeren som udgangspunkt kun en sagsbehandler. Det er ham eller
hende, der sikrer den ”røde tråd” i indsatsen. Det betyder altså ikke at alle skal
have samme indsats.
b. Evaluering af samarbejdet med bruger/pårørenderåd i psykiatri og SAU i
denne valgperiode, herunder:
- Vil SAU fortsætte med de møder?
- Hvilken betydning har det haft for Socialudvalget?
Referat
Søren Gytz Olesen efterspurgte indledningsvist en evaluering af fællesmøderne.
Der var enighed blandt repræsentanterne for brugerpårørenderådene om, at fællesmøderne er gode, udbytterige møder, som ønskes videreført. Det blev i den forbindelse anført:
• At det ville være hensigtsmæssigt, om der var flere borgere, herunder særligt borgere bosiddende på bostederne, der deltog i fællesmøderne
• At der er en overvejelse på afvikling af et kursus for borgerråd
• At det kunne være hensigtsmæssigt at inddrage brugerpårørenderådene
strategisk i forhold til socialpolitikken.
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget gav udtryk for stor tilfredshed med fællesmøderne som vurderes at være både inspirerende og værdifulde.
Søren Gytz Olesen bemærkede, at brugerpårørenderådene kan inddrages strategisk
på forskellig vis. For eksempel vil det nye udvalg komme til at drøfte sammenhængen mellem den regionale behandlingspsykiatri og den kommunale socialpsykiatri.
Det vil – anførte Søren Gytz Olesen - være helt naturligt at inddrage brugerpårørenderådene og deres erfaringer i disse drøftelser. Det blev tilsvarende præciseret, at
brugerpårørenderådene også med fordel kan inddrages i det videre arbejde med Socialpolitikken
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Der udspandt sig endelig en drøftelse af formen på fællesmøderne. Der var enighed
om, at møder over kødgryderne var særdeles berigende
Der var afslutningsvist en drøftelse af muligheden for at nedbringe tvang i psykiatrien, Social Akuttilbud, som vurderes meget velfungerende og Virtuel Bostøtte.
c. Hvordan kan dialogen og samarbejdet mellem bruger/pårørenderåd og SAU
forbedres i næste valgperiode?
Referat
Der var enighed om, at der er en god dialog og et godt samarbejde mellem brugerpårørenderådene og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Der var endvidere enighed om, at det fungere godt, at møderne afvikles på Guldblommevej.
5. Eventuelt
6. Afrunding af dagens møde v/ næstformand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Ove Kent Jørgensen
Ove Kent Jørgensen takkede for et godt og konstruktivt mødet og Søren Gytz Olesen
takkede for et godt samarbejde med mange gode input og drøftelser i den seneste byrådsperiode.
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