Referat
Møde i forældre-/pårørenderåd den 05. september 2017, Bilstrupvej 28
Til stede:
Lis Poulsen, formand
Solvejg Stentoft Thorup
Annette Holm
Maja Handskemager, forstander
Anette Henriksen, referent
Fraværende:
Ilona Dam

1. Godkendelse af referat fra d. 09.05.2017
Referatet godkendt.
2. Generel ledelsesinformation
Maja orienterede indledningsvis om, at der afholdes valg til Dialogforum (det officielle
pårørendeorgan på autismeområdet) for de næste 4 år, på Idavang d. 27.11.2017 kl.
19. Der vil denne aften også være en orientering om Autismecentrets fremtid.
a. Status vedr. byggeri af nyt autismecenter
Maja orienterede om, at der – efter politisk behandling i maj mdr. 2017 om nybyggeri af
et autismecenter - har været afgivet høringssvar både fra Dialogforum og fra ACS´s
MED-udvalg. Disse høringssvar vil herefter indgå i et budgetseminar i september måned.
Dialogforum var generelt positive overfor oplægget til nybyggeri, dog blev det
tilkendegivet, at huslejeniveauet ikke skulle stige.
MED-udvalget var også generelt positive overfor oplægget. Her gjorde man opmærksom
på, at byggeriet kan have positiv afsmitning på beskæftigelsen og at man vil få nogle
bedre fysiske rammer, der i højere grad er tilpasset målgruppens særlige behov.
Hvis projektet bliver godkendt i forbindelse med Budget 2018, forventes det at byggeriet
påbegyndes i oktober 2018.
b. Budget 2018
Man venter nu på vedtagelse af Budget 2018 i oktober måned.
Dialogforum har i deres høringssvar til foreslået besparelse på autismeområdet sagt, at
”nu er nok, nok” – nu skal der ikke spares mere.

c. (Betaling for kørsel)
Maja orienterede om, at beboerne fra d. 1.10.2017 ikke længere skal betale for kørsel.
Ændringen skyldes, at den Sociale Ankestyrelse har vedtaget, at beboerne ikke må
betale for ”fritidskørsel”.
Reglerne på området har tidligere været uklare, skriver Ankestyrelsen og vurderer
derfor, at der ikke har været tale om en ulovlighed fra kommunernes side. Af samme
grund rejses der heller ikke krav om tilbagebetaling.
Fremover vil driftsudgifterne til fritidskørsel være en del af botilbuddets almindelige
prioriteringer af budgettet og man kommer til at tage stilling til, hvornår og til hvad man
kan tilbyde kørsel.
3. Generel information vedr. personale og beboere
Personale:
Personaleoversigten blev gennemgået og uddelt på mødet.
Beboere:
Thinggade – 1 person med støtte er stoppet – 2 nye personer med støtte er kommet til –
1 beboer er flyttet i egen lejlighed og får nu kun støtte – 1 ny beboer er på vej.
4. Information til pårørende ved f.eks. dødsfald ved øvrige beboeres pårørende
(v/ Lis Poulsen)
Lis ønsker, at øvrige pårørende i det pågældende botilbud bliver informeret, hvis der
sker dødsfald blandt beboeres nærmeste pårørende.
Til dette oplyste Maja, at man som offentlig myndighed er underlagt tavshedspligt og
derfor ikke må videregive personlige oplysninger.
Det blev besluttet, at der ændres procedure, således at man evt. fremover spørger den
efterladte, om man må/skal informere øvrige pårørende på det pågældende botilbud om
f.eks. dødsfald blandt pårørende.
5. Eventuelt
Man aftalte, at det skulle præciseres i dette referat, at:
Referater fra møder i Dialogforum kan findes på Skive Kommunes hjemmeside og at
Referater fra pårørenderådsmøder kan findes på AutismeCenter Skives hjemmeside.

Næste møde d. 14.11.2017 (flyttet ift. oprindelig planlagt!!!).

Anette Henriksen, referent

