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Administrativ chef Flemming Nissen deltager i mødet for at fortælle om Center Amagers
økonomistyring, som det er aftalt ved seneste centerrådsmøde. Der er ingen indvendinger
mod, at Flemming holder oplæg inden dagsordenens øvrige punkter.
Flemming orienterer om strukturen i den kommunale årlige budgettildeling i Københavns
kommune. Budgettet for Center Amager i 2013 er på kr. 89,1 mio., og afspejler de
forventede centrale fællesudgifter til blandt andet fælles husleje, forbrugsomkostninger og
administrativ drift og de forventede udgifter til levering af kerneydelserne lokalt i
boenhederne, herunder lønudgifter.
Når budgettet modtages i Center Amager, fordeles midlerne til levering af kerneydelserne
til de lokale enheder, således at midlerne forankres så lokalt som muligt.
Center Amager er ansvarlig overfor Socialforvaltningen i forhold til overholdelse af
budgettet, det foregår i praksis ved, at Flemming løbende fremsender prognoser, som
afspejler det forventede forbrug for året. Endvidere samarbejder alle boenhedernes
afdelingsledere tæt med Flemming i forhold til at udøve deres selvforvaltning og overholde
det lokalt udmeldte budget.
Lisbeth spørger til, hvor udgiften til beboernes mad trækkes fra. Flemming fortæller, at
morgenmad og frokost indkøbes lokalt i boenhederne, og aftensmaden finansieres via
produktionskøkkenet. Grethe spørger, om man godt kan melde sig til et måltid mad,
selvom man ikke er tilmeldt officielt. Det kan man altid, svarer Flemming. Hvis der ikke er
nok af den på dagen producerede mad, så er der altid hjemmelavede færdige frostretter i
de store frysere i kælderen. Uanset der ikke er betalt forlods, kan beboerne altid få et
måltid mad, som så afregnes efterfølgende via en reguleringskladde. Hver måned
fremsendes en menuplan til alle beboere, således at man har mulighed for på forhånd at
tage stilling til, om man har lyst til at være tilmeldt eller ej.

Ad. 1
1.1

Britt fortæller, at der stadig ikke er opstartet motion i Aktivitetsområdet. Tina svarer, at det
starter mandag den 19. august, og at de nye medarbejdere der er startet i løbet af
sommeren, glæder sig meget til at kommer rigtigt i gang. Der er både planlagt
gymnastikhold, afspænding og muligheder for individuelle behandlingsforløb. Henrik
synes, det lyder rigtig godt.

1.2
Jesper orienterer om, at man som en følge af psykiatriplanen for Københavns Kommune
er ved at nedlukke bocenter Ringbo i Bagsværd. Det gør, at der geografisk indenfor
Københavns Kommune skal oprettes i alt fire nye bosteder, og to af disse er planlagt til
etablering på Amager.
De to botilbud er for nærværende planlagt til at blive placeret dels på Mulitiarenagrunden i
Ørestaden, her skal oprettes 50 boliger til borgere med psykiatrisk sygdom, som også har
et misbrug. Dels i Oliebladsgade bag Amagercentret, hvor allerede eksisterende bygninger
skal renoveres til selvstændige boliger og fællesarealer, som også skal rumme i alt 50
boliger til borgere med psykisk sygdom, som også har en somatisk lidelse. Der er planlagt
indflytning ultimo 2015.
Endvidere skal der åbnes et særligt tilbud på 30 pladser til unge med psykisk sygdom og
et misbrug i det tidligere ”Langhuset” på Sundbyvang, som også bliver en del af Center
Amager.
Jesper synes, det er meget spændende processer, som dog kommer til at tage noget
fokus i de næste par år. Han deltog i et arrangement for nuværende beboere og
pårørende på Ringbo, og det var hans opfattelse, at langt de fleste var meget positive
overfor, at skulle flytte til København til nye boliger.
Lisbeth spørger til detaljer i byggeriet på Multiarenagrunden, idet hun har læst om
opførelse af to højhuse i Amagerbladet. Jesper har dog endnu ikke set endelige tegninger
af byggeriet, så han kan ikke svare på spørgsmål om detaljerne. Så snart han har noget
mere konkret, vil han videreformidle til centerrådets medlemmer.
Mette Brokmose, der er Udviklingsmedarbejder i Center Amager, deltager i mødet for at
fortælle om det spørgeskema, der er udarbejdet til brug for kvalitetsudvikling af
samarbejdet med de pårørende omkring de fælles forhold i Center Amager.
Spørgeskemaet er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af SOFs vejledning til
spørgeskemaer og Socialforskningsinstituttets ”Guide til gode spørgeskemaer”. Der har
været nedsat en arbejdsgruppe i forbindelse med udarbejdelsen, bestående af Mette, som
har en antropologisk uddannelsesbaggrund, en afdelingsleder og en medarbejder.

Arbejdsgruppen har i deres udformning af spørgeskemaet taget afsæt i SOFs
”Pårørendepolitik for borgere med sindslidelse”.
Alle tre pårørenderepræsentanter i Centerrådet har været meget behjælpelige med gode
kommentarer til udkastet til spørgeskemaet, hvilket Mette takker for.
Det har været Center Amagers intension at spørger så tilpas bredt, at der er mulighed for
at blive så klog som muligt, således at vi efterfølgende er i stand til at igangsætte
kvalitetsudviklingen af pårørendesamarbejdet om de fælles forhold i Center Amager.
Det er Socialforvaltningen, der har bedt alle tilbud om at udarbejde en
spørgeskemaundersøgelse med det formål at kvalitetsudvikle samarbejdet med de
pårørende. Af den udstukne ramme fremgår, at undersøgelsen skal gennemføres årligt, og
at resultaterne efterfølgende skal debatteres både i Beboerråd, Centerråd og på
personalemøder.
Lisbeth har nogle forslag til ændringer af skemaet, idet hun angiver, at det ikke kan bruges
til formålet. Hun fortæller, at hun har snakket med andre fagpersoner i blandt andet Sind,
som heller ikke mener, at spørgeskemaet kan bruges til noget. Hun mener i stedet, at man
bør anvende fokusgruppeinterview. Mette svarer, at rammen fra Socialforvaltningen var at
udarbejde en spørgeskemaundersøgelse, og at anvendelse af fokusgruppeinterview er en
anden undersøgelsesmetode.
Grethe tilføjer, at hun ser skemaet som en rigtig god hjælp til de pårørende, fordi det giver
mulighed for at gøre opmærksom på små som store ting, der kunne være anderledes.
Såfremt der kommer alvorlige ting frem, så vil hun gå ud fra, at der i andet forum bliver
taget hånd om det, hvilket Jesper medgiver, er tilfældet. Hendes ønske er, at
spørgeskemaet bliver betragtet som en hjælp til at samarbejdet mellem de pårørende og
Center Amager bliver så godt som muligt.
Mette bemærker i øvrigt, at der sidst i spørgeskemaet spørges til, hvorvidt den svarende
pårørende er interesseret i at blive kontaktet for en uddybende samtale. Jesper tilføjer, at
spørgeskemaet i hans optil er en invitation til input og forslag til nye processer der med
fordel kan sættes i gang. Der er netop derfor, at resultaterne af de årlige undersøgelser
skal debatteres i både Beboerråd, Centerråd og på personalemøder.
Henrik synes det er positivt, at der er tale om et spørgeskema, som kan bruges til noget,
og ikke bare giver et resultat, som kommer til at ligge i en skuffe. Jørgen er enig, og tror
det bliver en fin indgang til at tale om samarbejdet med de pårørende på en mere konkret
måde.
Lisbets opfattelse er dog, at det er spild af tid og penge. Hun går ikke ind for den
fremgangsmåde med det forelagte spørgeskema som er udarbejdet til anvendelse.

Jesper afslutter med at bemærke, at i forhold til den opgave Center Amager er blevet
pålagt, og det forudgående høringsforløb med gode input som nu er inddraget, vil Center
Amager arbejde videre med spørgeskemaundersøgelsen som planlagt. Han håber, at der
når resultatet foreligger, kan blive en godt dialog i blandt andet Centerrådet.
Arbejdsopgaven i hans optik er, i forhold til de ressourcer der er til rådighed i Center
Amager, løst på en kvalificeret måde. Lisbet tilføjer, at Sind mener, at sådanne
undersøgelser bør laves i et mere kvalificeret regi. Sådanne decentralt udformede
undersøgelser er Jesper positiv overfor.

Ad. 2
Lisbet bliver ofte ved sine besøg i Blok B kontaktet af beboere, som ønsker mere mad af
gammeldags dansk art med sovs og kartofler. Beboerne beder Lisbeth om at fremsætte
deres ønsker. Grethe gør som ordstyrer opmærksom på, at punktet ikke hører til under
gensidig orientering, snarere under eventuelt. Jesper tilføjer, at han gerne vil debattere
madordningen, men han henstiller til, at det fremsendes som punkt på dagsordenen,
således at han kan indkalde relevante folk til deltagelse i Centerrådsmødet og forberede et
oplæg om madplanens udforming, valg af råvarer osv..
Tina fortæller fra Aktivitetsområdet, at medarbejderstaben igen er fuldtallig, og at de nu
kan mærke, at alle er ved at være retur fra sommerferie. Hun henstiller til, at alle de
beboere som har lyst besøger området og snakker med medarbejderne om alle de nye
tiltag som er på vej.

Ad. 3
Idet Marianne desværre er fraværende, vil punktet blive skudt til næste møde.

Ad. 4
Intet.

Ad. 5
Vagn spørger til den sti, som fører fra Røde Mellemvej 52 og ind til Blok A. Der er mange
huller i stien, og det kan være ganske vanskeligt at gå på den, når man eksempelvis er
gangbesværet. Jesper svarer, at arbejdet med at istandsætte hele området foran Blok A
mod Røde Mellemvej igangsættes så snart vejen er færdig. Således vil også stien ind til
indgangen blive istandsat.

Vagn gør i øvrigt opmærksom på, at der på den nyanlagte Sundbygårdsvej er ganske
mange store og små sten, det gør det meget vanskeligt at færdes med rolator. Han
spørger, om ikke stenene kan fjernes, eksempelvis med en fejemaskine. Jesper vil tage
Vagns forespørgsel med videre, og undersøge om vejen kan blive fejet. Der er dog stadig
tale om et ikke færdigt byggeprojekt, hvilket kan gøre, at en oprydning kan trække lidt ud.
Grethe spørger til problematikken med postkasser, der bliver brudt op i den nye Blok C,
det er sket flere gange, og er i Grethes optik hærværk, som man må kunne gøre et forsøg
på at komme til livs.
Jesper svarer, at der er gang i en korrespondance med boligselskabet, idet alle
selvfølgelig er interesserede i, at problematikken løses. Det undersøges for nærværende,
om der kan indkøbes postkasser, som ikke kan brydes op. Alle indbrud er desuden
politianmeldt. Han tør ikke love præcis hvornår der er en ny løsning, men der arbejdes
kraftigt på sagen. Grethe skal være meget velkommen til at kontakte Flemming i
Administrationen for en nærmere snak om processen, det er ham, der har den
overordnede kontakt med boligselskabet. Vagn foreslår, at postkasserne nedlægges og
postbuddet så afleverer posten på personalekontoret i stedet. Dette er dog ikke muligt
grundet de generelle regler for opsætning og levering af post. Vagn synes, det er en fjollet
regel, fordi alle medarbejdere i Center Amager i hans optik er så betroede, at de ikke vil
snyde med den slags. Det gør desværre ikke, at vi i Center Amager kan bryde eksterne
regler, uanset Jesper synes det er rigtig ærgerligt, at nogen bedriver hærværk.
Lisbeth fortæller, at det er et stort ønske fra flere beboere i Blok B at få opsat dørspioner i
alle døre, således at det er muligt at se, hvem der gerne vil ind. Lisbet er klar over, at det
tidligere ikke har været muligt grundet brandfarer, men hun mener, at reglerne nu er lavet
om. Jesper vil gerne undersøge, om det er muligt og give en tilbagemelding. Han er positiv
overfor ideen, såfremt det er muligt at etablere inden for de rammer, Center Amager har til
rådighed. Vagn har dørspion i sin nye lejlighed i Blok C, han kan dog ikke anvende den, da
den sidder for højt. Han spørger i den forbindelse, om der i hans dør kan indsættes en
lavere dørspion. Indtil nu, har han klaret sig med at spørge den bankende person, hvem
denne er. Jesper svarer, at der ikke i Centerrådet kan debatteres individuelle sager. Han
bemærker dog, at Vagns nye bolig er almennyttig, hvorfor den rigtige sagsgang er, at
Vagn i samarbejde med sin kontaktperson kontakter boligforeningen AKB, for at høre om
det er muligt at etablere en ny dørspion.

Ad. 6
Det aftales, at næste møde afholdes torsdag den 5. december kl. 14:30 til 16:30.

