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Ad 1)
Hvordan ledelsen vil sikre, at borgernes ret til selv – og medbestemmelse overholdes.
Socialtilsynet har, ved anmeldt tilsynsbesøg d. 25/3, vurderet at tilbuddet ikke aktuelt sikrer
borgernes selv – og medbestemmelse. Denne vurdering beror på et fremsendt
personalemødereferat, hvori det fremgår at en borger ikke må foretage indkøb, uden at have en
medarbejder med.
Vi gør opmærksom på, at denne redegørelse læner sig op af Ad 2, som omhandler
medarbejdernes kendskab til magtanvendelsesregler.
I forbindelse med personalemøde d. 24-4-2019 har ledelsen tilføjet et punkt til dagsordenen, som
hedder ”Selv – og medbestemmelse”, hvor vi vil skabe rum til drøftelse og gennemgå de generelle
dilemmaer. Dette punkt vil fremadrettet være fast på dagsorden til personalemøder, så der er
mulighed for faglig sparring i forhold til konkrete eksempler.
Vi har valgt et særligt fokus på borgerens selvbestemmelse i forhold til at håndtere egne
økonomiske midler, da der konstateres at være udfordringer på dette område. Vi har besluttet os
for at indkalde relevante borgere til en kursusdag d. 09-05-19, hvor vi har bestilt en konsulent fra
ULF, til at undervise ud fra temaet ”mine egne penge”. Der vil være relevant personale tilstede,
som får til ansvar at følge op på processen. Formålet er at klæde borgerne på til at blive mere
selvhjulpne i forhold til økonomi, da det giver frihed og selvbestemmelse i det daglige.
Faglig leder vil deltage på kursusdagen og understøtte processen. I de tilfælde hvor det vurderes at
være relevant, bliver opstillet mål for den enkelte borger, som understøtter selvbestemmelse i
forhold til at håndtere egne økonomiske midler, herunder muligheden for at varetage indkøb på
egen hånd.
Vi vil fortsat have fokus på borgernes ret til selv – og medbestemmelse ved at afholde
borgermøder én gang ugentligt, hvor borgerne har mulighed for at ytre ønsker og behov i forhold
til fællesskabet.
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