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Forslag til vedtægter for Hedensted kommunes 
borgerråd ved bofællesskaber og Støttecenter under 
kompetecegruppen Handicap. 
 

Vedtægter for borgerrådet under 
Kompetencegruppen Handicap, Hedensted 

kommune 
 

§ 1. Lovgrundlag 
Der nedsættes et borgerråd for Hedensted kommunes 
kompetencegruppe om Handicap ifølge Lov om Social 
Service § 16. Borgerrådet får efter denne lov mulighed 
for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen 
af bofællesskabernes og Støttecentrets tilbud.  
 
§ 2. Formål 
Borgerrådets formål er at repræsentere beboernes 
interesser og medvirke til en løbende dialog med 
ledelserne og Hedensted Kommunes byråd, 
Handicaprådet m.fl. 
 
§ 3. Rådets arbejdsområder 
Borgerrådet skal inddrages i forhold af generel 
karakter, der har betydning for borgernes hverdag.  
 
Borgerrådet informeres og høres om for eksempel: 
- Hedensted kommunes handicappolitik og hvordan det 
går med at føre den ud i livet. 
- Væsentlige ændringer i serviceniveau 
- Rapporter fra de Sociale Tilsyn og andre 
tilsynsmyndigheder 
- Redegørelser om indberetninger om magtanvendelse 
og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. 
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-Planlægning af fritidsaktiviteter, ferieture og andre 
arrangementer 
- Tilbuddenes overordnede pædagogiske 
udviklingsplan, herunder konkrete udviklingsprojekter 
- Vedtagelse af retningslinjer 
- mv.  
 
Borgerrådet kan tage ethvert spørgsmål af almen 
karakter (herunder kritik og klager) vedr. tilbuddenes 
funktion op til drøftelse og videresende spørgsmål eller 
sager til Hedensted kommune, Handicaprådet eller 
andre.  
 
Borgerrådet kan ikke behandle sager vedrørende 
enkeltpersoner, herunder personaleforhold. 
Borgerrådet kan ikke iværksætte politikker, der griber 
ind i den enkelte borgers selvbestemmelsesret.  
 
 
§ 4. Borgerrådets sammensætning. 
Borgerrådets vælges af og blandt borgerne, der 
modtager botilbud i bofællesskaberne eller af 
Støttecentret.  
 

Rådet består  
• 1 borger der repræsenterer Støttecentret og 

bofællesskabet Nebsager 
• 1 borger fra hvert bofællesskab 
• En repræsentant med taleret fra ULF Horsens kreds 
• En repræsentant med taleret fra LEV Hedensted-

/Horsens 
• En repræsentant med taleret fra anden lokal 

brugerorganisation, f.eks. SIND.  



 3

• Lederen af kompetencegruppen for Handicap 
deltager som mødeleder.  

• Pædagogisk konsulent fra Handicapafdelingen 
deltager som sekretær.  

 
§ 6. Konstitution 
På første møde i en ny valgperiode vælger rådet en 
formand. 
 
§ 7. Valgprocedure 
 
Nedsættelse af borgerråd og første valghandling 
foretages i november 2015. 
Man er valgt for 2 år, og der afholdes valg i november 
måned. Således at én repræsentant fra henholdsvis 
Støttecentret samt fra bofællesskaberne Solhøj, Egevej, 
Rørkærvej, Lunavej og Rugmarken er på valg i ulige år 
og en fra Åbo, Syrenvænget, Egespring og Højtoften er 
på valg i lige år. 
 
§ 8. Mødevirksomhed 
Borgerrådet udøver sin virksomhed i møder. 
Mødeplan laves for 1 år. 
Formand og leder af kompetencegruppen for Handicap 
udarbejder i fællesskab dagsorden og indkalder til 
mødet med skriftlig dagsorden. 
Borgerrådsmedlemmer sender dagsordenspunkter til 
formanden eller Handicapleder senest 14 dage før 
mødet. 
Dagsorden udsendes senest 8 dage før mødet. 
Borgerrådet holder møde mindst fire gange årligt. 
Borgerrådet kan planlægge og afholde temadag for 
borgere og/eller pårørende.  
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Referat fra møderne laves på skrift og udsendes til 
borgerrådets medlemmer. Rettelser og ændringer 
meddeles inden en uge, hvorefter referatet betragtes 
som godkendt.  
Herefter udsendes referatet til alle borgere, som rådet 
repræsenterer pr. mail. 
 
§ 9. Økonomi 
Borgerrådet har et budget på kr. 2500 årligt til udgifter 
i forbindelse med møder.  
Borgerrådets medlemmer har mulighed for at få 
refunderet kørselsudgifter i forbindelse med møderne. 
 
§ 10. Vedtægtsændringer 
Borgerrådet skal vedtage forslag til eventuelle 
ændringer i vedtægterne med almindeligt 
stemmeflertal. 
Vedtægtsændringer skal godkendes af Social Omsorg. 

 
 
 
 
 


