
Referat fra husmøde d. 11/3 2015 

 

Ordstyrer: Hanne.    Referent: Peter 

 

Sang til næste gang 

”Hammer hammer fedt” 

 

Ens gaver ved fødselsdage og afsked 

Johanne synes, at det skal være ens, når man giver gaver. Hanne tager det til efterretning. 

 

Sundt alternativ til kager 

Hanne S. synes, at der skal være alternativ til kage, fx boller. Vi sørger for at indkøbe knækbrød. 

Ulla foreslår gulerødder i skål. 

 

Orientering om indsatsområder i Værestedet. Hvem ønsker at deltage i de forskellige arbejds- 

og udviklingsgrupper? 

Der bliver en ungegruppe tirsdag aften. Arbejdsgruppe omkring nyt værested med udvidede 

åbningstider. Frivillige skal tænkes ind i huset. Ulla vil gerne være i arbejdsgruppe omkring 

frivillige. Ungegruppen består af Ole, Michael og Martin. Der vil være film m.m. Der vil blive 

arbejdet med selvværd og coaching. Gruppen starter 24/3 2015. Man vil bruge Facebook og 

brugeravisen. Aldersgrænsen bliver 18-35 år. Der skal være fysisk adskillelse af værested og § 103 

med skilte og pile i gulvet. Der skal arbejdes med det i 3 måneder, og derefter vil der blive en 

anbefaling til politikerne. Der vil blive færre personaler nogle gange, når der skal holdes åben en 

ekstra aften. 

 

Velfærdsteknologigruppen (Hanne S, Margit og Ulrik) kickoff-møde 24/3. Ideer modtages. 

Infotavler. Opslag samles i infotavler eller fx apps. Fx mobilbetaling for mad. Online bostøtte. 

 

Orientering om pårørendekonceptet og kommende muligheder (Hanne S.). 

De næste 3 år skal der arbejdes med pårørende, da det fremmer recovery. Der er et center for 

pårørende i regionen. Der findes pårørendegruppe i kommunen her i huset ved Rosa Marie og 

Vibeke. 

 

Hvem er i Lokalrådet fremover? Stephan er trådt ud, Ruth? Hvad gør vi nu? 

Carsten træder ind. Der er møde 22/4 10.30-11.30. 

 

 

Nyt fra grupperne. 

Pakkeri: Vi er godt med. Har kontakt til Cubic. 

Skilte: Der er ikke så meget at lave bortset fra skilte til huset. Carsten kan også sende invitation til 

reception til samarbejdspartnere. 

Bageriet: Invitation til reception. Mange er inviteret, så vi håber der kommer mange. Vi har haft 3 

uger, hvor vi har haft rygende travlt, fordi cafe Kox har tapas. Vi er begyndt at lave chokolade. 

Margit er begyndt at lave labels. Doris er der ikke til at tage opvasken efter eftermiddagskaffe. Sæt 

opvask direkte i maskinen om eftermiddagen. 

 

 

 



Nyt fra BIFOS. 

Der har været generalforsamling d. 25. februar på Hedebo. Der er kommet ny bestyrelse, se BIFOS’ 

hjemmeside. BIFOS har møde med ledelsen. BIFOS er inviteret til møde i social- og 

sundhedsudvalget. Der er Ålborg Cup den 7. april. 

 

Nyt fra lokalrådet. 

Der er ved at blive lavet liste vedr. at tage imod nye borgere. Der vil blive en oversigt over 

personale samt lokalråd og handicapråd ved indgangen.  

 

Nyt fra brugerrådet 

Vedtægter er godkendt for brugerrådet. 

 

Nyt fra Handicaprådet. 

Peter læser op af referat af møde 3/3 2015, se vedlagt dokument. Hele referatet kan læses på 

kommunens hjemmeside. 

 

Nyt fra aktivitetsudvalget. 

Norgestur, forårsfest, biograftur. Vi har glemt at søge lokalråd om penge til forårsfest. 50 kr. pr. 

deltager. Der siges OK fra lokalrådet. Birthe opfordrer til at melde sig til madlavningshold. Man 

skal melde sig til spisning dagen før. 

 

Nyt fra ledelsen. 

Arne er i værestedet i al fald midlertidigt. Hanne Svensmark er i Dronninglund en dag om ugen. 

TR-repræsentanter var glade for besøget i DBH. Kaffeordning: Man betaler enten 50 kr. om 

måneden eller 5 kr. pr. gang. Margit styrer kassen, men personalet har også adgang til kassen. 

Infotavler: Personale, lokalråd og handicapråd. 

 

Evt.:  

a) Gavekassen: Man må gerne betale til Hanne. 

b) Carsten: Brugercomputer er blevet sat op på ny. Ole roser Carsten for det. 

c) Hanne: Op pyntning i huset ved reception. 

d) Bodil: Støtter op om reception ved at vise, hvordan der arbejdes i pakkeriet. 

e) Bente: Købe fx marmelade i bøtter 

f) Hanne og Ulla synes, det er blevet bedre med husmøde om eftermiddagen. 

g) Har mødet været OK? Ja! 

  



Referat fra handicaprådet 3/3 2015 

3. Masterplan for det Specialiserede Voksenområde 

Beslutning 

Ellen Lykke beretter om, hvordan der arbejdes med henholdsvis Masterplanen og Flerårsaftalen i 

Fagenheden for Sundhed og Velfærd. Der er stor fokus på at nedbringe udgifterne for de meget 

dyre enkeltsager. 

Handicaprådet udtaler: 

 Godt at der er fokus på de dyre enkeltsager, så der ikke går for mange ressourcer fra de 

mange. 

 Godt er der er fokus på refusionsordninger.  

4. Tilbud om kørsel til værested i Brønderslev 

I forbindelse med beslutningen om at nedlægge Mødestedet – et socialpsykiatrisk værested – i 

Dronninglund fremlægges efter ønske fra Social- og Sundhedsudvalget et oplæg om mulighederne 

for at tilbyde borgerne kørsel til værestedet i Brønderslev. 

To modeller 

Model 1: Transport som individuel bevilling 

Borgere i den østlige del af kommunen, som ønsker at benytte værestedet i Brønderslev, opfordres 

til at søge om kommunal afholdelse af transportudgifterne efter servicelovens § 117, som lyder:  

"Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.  

Model 2: Transport som del af værestedets budget 

Afholdelse af borgeres transportudgifter fra den østlige del af kommunen kan også indgå som en 

serviceydelse fra værestedet i Brønderslev. Det betyder, at udgiften til transport skal indgå i 

værestedets budget. 

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 5: 

Fagenhedens forslag godkendt med den tilføjelse, at der skal være tale om transport på over 15 

km. Desuden fastsættes en betaling for transport på 20 kr. hver vej. Ordningen gælder frem til 1. 

september 2015. 

Beslutning 



Sagen skal behandles i Handicaprådet og MED-udvalget. Handicaprådet har drøftet 

problemstillingen og finder at, at det er godt, at der er en overgangsordning. Handicaprådet foreslår 

model 2.  

5. Værestedet Det Blå Hus 

Støttecenteret nedlægges. Værestedet skal på sigt flyttes til Jyllandsgade i løbet af 2015. 

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter forslagene til indhold, 

organisering og budget af det nye værested, som består i, 

 at værestedet startes op i Det Blå Hus, 

 at huset indrettes, så det er tydeligt hvor værestedet er, 

 at nuværende aktiviteter i henholdsvis støttecenter og værested fortsætter indtil videre, 

 at værestedets budget baseres på en personalenormering på 2.0 årsværk, 

 at det vedlagte budget godkendes, 

 at der inddrages frivillige og andre aktører i det nye værested, 

 at der oprettes et ”væresteds-råd”, jf. modellen med centerråd på ældreområdet, og 

 at værestedet evalueres første gang efter 3 måneder. 

Handicaprådet foreslår, at beslutningen fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. februar 

2015 suppleres med den fasemodel, som fremgår af det vedhæftede referat fra møde den 12. 

februar 2015. Handicaprådet er dog i tvivl om hvorvidt den foreslåede normering på 2.0 er 

tilstrækkelig.  

6. Frivilligdrevet værested i Dronninglund 

I Dronninglund arbejder en gruppe frivillige på at etablere et socialpsykiatrisk værestedstilbud i 

lokaler i Fredensgade. Planen er, at værestedet skal åbne pr. 1. marts 2015, hvor det kommunale 

værested - Mødestedet - i Dronninglund lukker. For nuværende er de frivillige klar til at holde åbent 

en dag om ugen. 

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter: 

 Tilførsel af en medarbejderressource 7,4 timer ugentligt til det frivillige værested i 

Dronninglund svarende til en udgift på 25.000 kr. for 3 måneder. Herefter evalueres 

situationen og tiltaget i forhold til, om der fortsat vurderes behov for den ekstra ressource 

 En årlig udgift på 15.000 kr. til aktiviteter til det frivillige værested 

Handicaprådet ser med tilfredshed, at kommunen bakker op omkring tilbuddet og understøtter 

indsatsen i en opstartsfase. Dog er man fra Handicaprådet betænkelig i forhold til inddragelse af 

frivillige på området. 


