Referat af

Bestyrelsesmøde
4. september 2018, kl. 8.30 – 10.00, på Sofiendalsvej 91
Mødedeltagere
Pia Ravnsbæk Bjærge (PRB), Regionsrådet
Christen Bager (CB), KKR
Hanne Vestergaard Ottesen (HVO), Danske Handicaporganisationer
Frode Fich (FF), Danske Handicaporganisationer
Karen Marie Poulsen (KMP), Øjenafdelingen
Jesper Herløv (JH), personalerepræsentant
Margit Larsen (ML), personalerepræsentant

Ivar Villadsen (IV), brugerrepræsentant
Lars Søltoft (LS), forstander
Bodil Hald (referent)

Afbud
Alis Nielsen, brugerrepræsentant
Dan Dupont Hougaard, Høreklinikken
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Velkomst ved formand Pia Ravnsbæk Bjærge
PRB bød velkommen.
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Godkendelse af referat fra mødet den 30. maj 2018
HVO spurgte til opfølgningen på sagsgangen vedrørende hjælp til undervisning i eget hjem i
brug af hjælpemidler. LS kunne bekræfte, at synskonsulenterne har drøftet emnet og fremover har opmærksomhed på at hjælpe borgere med at få/ansøge om denne undervisning.
Herefter blev referatet godkendt.
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Fagligt indlæg ved synskonsulent Margit Larsen
ML holdt et fagligt oplæg om instituttets ydelser.
HVO spurgte til, om det kan blive synligt på hjemmesiden, hvilke konsulenter der
har hvilke geografiske områder. LS vil drøfte ønsket med afdelingslederen for synsafdelingen.
LS fortalte, at ISH har indgået aftale med alle kommuner om fri henvendelse op til 5
timer, før kommunen skal ansøges om timer. Det sparer meget administrativt arbejde og giver en hurtig hjælp til borgerne.
PRB spurgte til, om der er regionale tilbud andre steder i landet, hvortil LS oplyste,
at der er et regionalt tilbud i Hillerød. De andre tilbud i landet er kommunale.

Der var enighed om, at det er godt, at kommunerne bakker op om ISHs levering af
tilbud. Det betyder, at konsulenterne kan sikres en høj faglighed som specialister.
Økonomi /Lars Søltoft
LS redegjorde for de udsendte bilag.
Fokus er hele tiden på at følge salget af timer. Aktuelt er belægningen efter 2. kvartal på 93%, og der forventes et mindre overskud på 696.000 kr.
Salget af timer som indtægtsdækket til SU-styrelsen og Jobcentre ligger på 130%.
4

Orientering om status på den ny struktur i Specialsektoren /Lars Søltoft
LS orienterede om den nye organisering i Specialsektoren og udleverede oversigter
med henholdsvis de 4 områder i Specialsektoren og de 4 faglige tilbud og Fællesfunktionen i området ”Kommunikation og specialpædagogik”. Konkret lægges 2 faglige afdelinger fra CDH sammen med ISH. Det er ikke afklaret endnu, hvordan Fællesfunktionen skal organiseres.
PRB spurgte til den fysiske placering af de nye medarbejdere, hvortil SL svarede, at
de skal være på ISH, hvis der bliver plads. Det har betydning for den faglige viden/sparring.
LS fortalte videre, at alle tilbudsledere og områdechefen skal på internat og drøfte
de nye afdelinger, opgaver mv. Der skal endvidere opbygges en ny MED-struktur.
ML sagde supplerede, at det er første samlede evaluering af Specialsektorens organisering siden dannelsen af regionerne i 2007. Formålet er bl.a. at skabe merværdi,
udnytte ressourcerne bedre, sikre en bedre implementering af tiltag og at skabe en
struktur til større gavn for borgerne.
KMP spurgte til, om bestyrelsen kan høre mere om de nye faglige områder på ISH,
hvortil SL svarede, at det helt klart vil være relevant.
4 Orientering fra forstanderen
LS har haft møde med naboen, Aalborg Kommunes Jobcenter, omkring brug af parkeringspladserne. Der var enighed om at betragte parkeringspladserne til venstre
for ledelinjen som tilhørende Jobcentret. Jobcentret forventer at være ude af lokalerne igen i uge 45.
Der er aftalt praktik for Nicolai Svendsen, der er blind, IT-uddannet og superbruger
på IT-hjælpemidler til blinde. HVO tilkendegav, at det kan være til stor glæde for
mange brugere.
I sommerferien har der været lukket på hovednummeret mellem kl. 12.00 – 12.30,
hvor folk har mødt en telefonsvarer, der oplyste om, at der var frokostpause. Det er
besluttet, at telefonsvareren fortsætte året ud, hvorefter det evalueres, hvorvidt det
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skal videreføres. Der afprøves tilsvarende en trykmulighed for borgerne med ”Tryk 1
for høreafdelingen eller vent på personlig betjening”.
5 Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
HVO fortalte, at der i regi af Foreningen Danske Døvblinde (FDDB) er muligt at få
en gratis App til IPhone og købe en bog om haptiske signaler.
FF spurgte til ansættelsesproceduren på ISH, hvortil LS svarede, at der efter en
drøftelse og stillingsvurdering i MED-udvalget nedsættes et ansættelsesudvalg til
opgaven.
6 Eventuelt
Intet.
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