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1. Velkomst v/ Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen
Referat
Søren Gytz Olesen bød velkommen, hvorefter, der var en kort præsentation af de
tilstedeværende.
2. Den økonomiske situation herunder resultatet af regnskabsår 2016 samt
budget 2017 og 2018 på socialområdet v/ Socialchef Claus Fjeldgaard.
Referat
Claus Fjeldgaard orienterede om den økonomiske situation og præciserede, at der er
balance i økonomien på socialområdet.
Det blev præciseret at samarbejdet mellem Viborg Kommune og Regionen er
velfungerende om end der er behov for at optimere samarbejdet i forbindelse med
overgangen fra den regionale behandlingspsykiatri til den kommunale socialpsykiatri.
3. Nyt fra Bruger- og pårørenderådene
De tilstedeværende redegjorde for nyt fra de respektive råd. Det blev blandt andet
bemærket:
 At det er tydeligt, at der er færre personale end tidligere, men personalet er
altid til rådighed, det er meget engageret og hverdagen er velfungerende. Det
blev i den forbindelse bemærket, at det er muligt at få hjælp fra personalet på
alle tider af døgnet
 At der har været et udbytterigt besøg på Kildehuset-Fountain House i Ålborg,
hvor fokus var på borgerråd, medinddragelse, medbestemmelse og
beskæftigelse for borgere med psykisk sygdom.






At beboersammensætningen i tilbud med døgndækning er meget blandet og at
nogle borgere er meget udadreagerende, hvilket påvirker alle.
At den socialpsykiatriske Akuttjeneste – Viborg er et velfungerende tilbud til
borgere med psykisk sygdom, herunder borgere, der flytter fra tilbud med
døgndækning til egen lejlighed.
At det er hensigtsmæssigt at minimere tiden mellem indkaldelse til og afvikling
af opfølgningsmøde.

Der udspandt sig afslutningsvist en drøftelse af fraflytning fra tilbud med døgndækning,
herunder spørgsmål om kontaktperson, socialt netværk og dagligdag.
4. Indkomne temaer fra Bruger- og pårørenderådene:
a. Tilfredshedsundersøgelse i Center for Mestring.
Borgerrådet orienterer om processen – og giver et resumé af ”Rapport til
Borgerrådet for Center for Mestring”.
Referat
Borgerrådet for Center for Mestring gav et resume af ”Rapport til borgerrådet for
Center for Mestring”.
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog rapporten til efterretning og udtrykte
anerkendelse af såvel initiativet til at afvikle en tilfredshedsundersøgelsen som
resultatet af samme.
b. Stormøde om socialpolitikken den 9. marts 2017.
Borgerrådet vil gerne have en opsamling fra stormødet. Hvad tager udvalget med
fra mødet? Hvad bliver der taget handling på?
Referat
De tilstedeværende gav udtryk for, at Stormødet om Socialpolitikken var godt. Det
havde imidlertid været hensigtsmæssigt med to runder med workshops.
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog tilbagemeldingen på stormødet til
efterretning.
Søren Gytz Olesen oplyste endelig, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter
opfølgning på Stormøde om Socialpolitikken på et møde den 27. april 2017.
c. En historie fra hverdagen.
Thure, Claus og Christian fortæller, hvordan det opleves, når en beboer i botilbuddet
dør, eller når man hører, at nogen råber og skriger og kaster med ting, og
personalet løber derfra.
Der er en problemstilling i f.t. tryghed – personalet må på grund af tavshedspligt
ikke fortælle, hvad der sker med andre beboere. Det kan være frustrerende og
utrygt for øvrige beboere, at man ikke får noget at vide.
Drøftelse af, hvad der kan gøres i de situationer. Er der mulighed for flexibel
tavshedspligt i nogle tilfælde, fx hvor personalet må kontakte pårørende for at høre,
om de må fortælle andre beboere om, hvad der er sket?

Referat
Forvaltningen præciserede, at tavshedspligten ikke kan gradbøjes. Personalet kan
imidlertid godt kommunikere budskaber af generel karakter.
De tilstedeværende redegjorde for to konkrete og meget voldsomme episoder.
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udtrykte forståelse for, at det kan være
ubehageligt at opleve udadreagerende adfærd, men anførte, at der skal være plads
til borgere med udadreagerende adfærd på tilbud med døgndækning.
5. Drøftelse af fremtidige mødetider og – steder
a. Hvilken tid på dagen passer brugerne beds?
b. Hvor vil brugerne helst mødes, fx Rådhuset, Center for Mestring,
Guldblommevej?
c. Mødernes varighed?
Referat
Det blev præciseret:
 At det er hensigtsmæssigt at afvikle fællesmøderne om eftermiddagen –
eventuelt i tidsrummet 13.00 – 15.30
 At det er fint, om muligt at besøge forskellige tilbud.
 At møder af 1 ½ times varighed er passende
6. Eventuelt
 Det blev anført, at dagsordenen sendes til beboer- og borgerråd og der udspandt
sig en drøftelse af, hvorledes dagsordenen når ud til andre relevante parter.
 Det blev præciseret, at fællesmøderne er meget velkomne.
7. Afrunding af dagens møde v/ næstformand for Social- og
Arbejdsmarkedsudvalget Ove Kent Jørgensen
Ove Kent Jørgens takkede for et godt møde.

