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Referat
Bestyrelsesmøde på Institut for Syn og Hørelse
10. feb. 2015 kl. 10.30-12.30
Konferencelokale 2
Fremmødte:
Thomas Hav (Regionsrådet), Morten Mejdahl (KKR), Hanne Vestergaard Ottesen (DH), Alis
Nielsen (bruger repr.), Frode Fich (DH), Kirsten Baggesen (øjenafdelingen), Margit Larsen
(personale repr.), Jesper Herløv (personale repr.), Lars Søltoft (forstander), Preben Gulbæk
(referent).
Afbud:
Dan Dupont Hougaard (Høreklinikken).

1. Velkomst ved formanden
Thomas Hav (TH) bød velkommen til bestyrelsesmødet.
TH havde et kort oplæg om at afholde næste bestyrelsesmøde hos Ideklinikken i
Region Nordjylland, som er beliggende på Søndre Skovvej i Aalborg.
http://www.ideklinikken.dk
TH stillede desuden forslag om, at næste møde skulle være opstart til drøftelser om
handleplaner for bestyrelsesarbejdet i 2015. Forslaget blev godkendt af bestyrelsen.
TH måtte desværre forlade mødet, kort efter velkomsten.
2. Fagligt indlæg: Erhvervet døvblindhed (film).
Film om FDDB og om dagligdagens problemer for personer med erhvervet
døvblindhed.
Foreningen FDDB deltager med informationer til Social- og sundhedsskolerne og
mange andre uddannelselsinstitutioner, og stiller gerne op til mange aktiviteter.
Hanne Vestergaard Ottesen (HVO) orienterede kort om filmen.
3. Godkendelse af referat fra den 22. okt. 2014
HVO ønskede at supplere bemærkningerne til referatets punkt 7.
HVO oplyste at aktørerne bag den nye grunduddannelse i erhvervet døvblindhed er
Center for Døve, Center for Døvblindhed og Høretab, Foreningen Danske DøvBlinde
- syns- og hørehæmmede, samt Socialstyrelsen – erhvervet døvblindhed.
Referatet tilrettes med disse oplysninger.
4. Regnskab 2014 – budget 2015 / LS
Regnskab 2014 – timesalg, indtægter og udgifter. Budget 2015.
Bilag 1: Aktivitetsrapport 2014 (timesalg)
Instituttets afholdte timer til fakturerbare ydelser i 2014, omfatter et timetal med 21.142
timer, svarende til 93,57 % af det budgetterede timetal.
Bilag 2: Regnskab 2014 og budget 2015.
Instituttets regnskab for 2014 er ikke endelig afsluttet til bestyrelsesmødet, idet de
afledte finansielle omkostninger og andel af centrale administrative endnu ikke er
mellemregnet fra Specielsektoren.
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Betalingerne fra kommunerne, udviser en indtægt på 34.753.723 kr., svarende til en
mindre-indtægt på 335.872 kr. i 2014, hvilket svarer til 99,04 % set i forhold til den
budgetterede indtægt på 35.089.595 kr.
Instituttets driftsudgifter udviser en samlet udgift på kr. 32.929.190 svarende til en
mindre-udgift på 334.658 kr.
Nettoresultatet omhandler således en mer-udgift på 1.214 kr.
Instituttets budget for 2015, er aftalt i rammeaftalesekretariatet (11 kommuner) alle
kommuner er med på synsområdet, og 9 kommuner er med i Høreområdet:
Omhandler en indtægt fra kommunerne på 35.661.151 kr.
Omhandler lønomkostninger på 18.492.840 kr.
Omhandler øvrige driftsomkostninger på 15.177.089 kr.
Omhandler finansielle – og centrale omkostninger på 1.991.222 kr.
5. Det forstærkede samarbejde – Årsrapport for ISH 2015 / LS
Som en del af aftalen omkring ”Det forstærkede samarbejde”, har ISH udarbejdet en
årsrapport over den faglige og økonomiske bæredygtighed.
Årsrapporten vedlægges til orientering og LS vil gennemgå de vigtigste konklusioner på
mødet.
Bilag 3: Årsrapport 2015
Lars Søltoft (LS), orienterede om Årsrapporten for Institut for Syn og Hørelse, som er
udarbejdet i forbindelse med det forstærkede samarbejde, som er en overbygning på
rammeaftalen.
Rammeaftalesekretariatet i kommunerne i regionen udpeger hvert år områder som
omfattes af det forstærkede samarbejde, og Institut for Syn og Hørelse er udpeget til at
skulle omfattes af det forstærkede samarbejde fra juli 2014 til juli 2015.
Kommunerne godkender at Instituttets tilbud bruges af alle kommuner, og årsrapporten
beskriver Instituttets tilbud i 2015.
Morten Mejdahl (MM) spørger til tidshorisont for kommunernes tilsagn om det
forstærkede samarbejde.
LS orienterede kort om tidshorisont, som de udvalgte tilbud er omfattet af. De udvalgte
tilbud er omfattet af det forstærkede samarbejde i 2 år, hvorefter revurdering foretages.
LS henviste notat om det forstærkede samarbejde på Instituttets hjemmeside.
http://synoghoere.rn.dk

6. Central udmelding: Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse / LS
Som nævnt på forrige møde har Socialstyrelsen udsendt et indberetningsskema til
kommunerne, der handler om hvilke specialiserede tilbud og indsatser kommunerne har
til den nævnte målgruppe.
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Da alle nordjyske kommuner benytter ISH som leverandør til målgruppen, har ISH efter
aftale i den administrative styregruppe forudfyldt en del af spørgeskemaet, samt
udfærdiget 2 bilag i det samlede materiale.
Indberetningsskemaet vedlægges til orientering med mulighed for spørgsmål på mødet.
Bilag 4: Indberetningsskema Central udmelding om børn og unge med alvorlig
synsnedsættelse.
LS orienterede om det udsendte indberetningsskema til kommunerne, om den centrale
udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.
Rammeaftalesekretariatet er tovholder på opgaven med indberetningsskemaet.

7. Orientering fra forstanderen
Herunder det fortsatte arbejde med Strategi 2018 samt andre aktuelle forhold på
instituttet.
LS orienterede om svaret fra Thorkild Olesen, Landsformanden fra Dansk
Blindesamfund, på Instituttet reaktion på artiklen i Øjeblikket fra Dansk
Blindesamfund.
Frode Fich (FF) syntes at artiklen i bladet beskriver situationen for mange blinde børn i
Danmark, og at den ikke er en speciel kritik af samarbejdet mellem Instituttet og
kommunerne i regionen.
MM har drøftet artiklen i Vesthimmerlands kommunen, og er af den opfattelse at
kommunen tager notatet til efterretning, og at kommunen reagerer ikke yderligere.
LS orienterede om at Instituttet er tilknyttet en ekstern konsulent i forbindelse med
drøftelserne for Strategi 2018.

8. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
HVO orienterede om, at FDDB har kontaktet et plejehjem med at få etableret
teleslynge på plejecenter, med en konstruktiv løsning, og HVO har henvist til ISH i
den anledning.
Alis Nielsen (AN) syntes også, at det er et problem mange institutioner, hvor der
ikke er etableret teleslynger.
Jesper Herløv (JH) bakker op om ønskerne, for etablering af teleslynge, på
institutionerne.
AN orienterede om at Høreforeningen nu har udarbejdet en ny udgave af
høremanualen, som er tilrettet personale i plejesektoren. Manualen kan dog også
anvendes af høreapparatbrugere og af pårørende. Manualen kan bestilles på
Høreforeningens hjemmeside - https://hoereforeningen.dk
AN oplever at der er et stigende problem med tinnitus hos børn.
An oplyser om Høreforeningen årsmøde den 26. februar, som afholdes her i huset.

9. Evt.
Fremmødeprotokol underskrives.
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Frode Fichs undrer sig over at tilskud til software bevillinger ikke bevilges når
computere er købt af borgere.

Mødet slutter med en let frokost.
Referent Preben Gulbæk.

