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Åbent referat 

Mødedato: 12. april 2016 
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11.        Høring af Pårørendepolitikken 

Beslutningstema 

Handicaprådet høres om det kommenterede forslag til Pårørendepolitik for Handicap og 
udarbejder indstilling til Udvalget for Social Omsorg. 

Sagsfremstilling 

Mette Boelt Kristiansen kommer og fremlægger Pårørendepolitikken. 
  
Handicaprådet blev hørt om det oprindelige forslag til Pårørendepolitikken på sit møde den 17. 
december 2015. Forslaget har sidenhen været behandlet af Borgerrådet for Handicap og 
kredsen af pårørende til borgere, der modtager tilbud af Handicap. 
Pårørendepolitikken behandles på Distrikts-MED Handicap fredag den 8. april 2016, og vil 
herefter blive udsendt til Handicaprådet.  
  
Handicaprådet afgiver sit endelige høringssvar på det nuværende forslagsudkast til Udvalget 
for Social Omsorgs drøftelse den 2. maj 2016.  

Kommunikation 

Pårørendepolitikken sendes til Udvalget for Social Omsorg til drøftelse den 2. maj 2016. 

Administrationen indstiller 

at Handicaprådet udarbejder høringssvar til Pårørendepolitikken. 

Beslutning 

Pårørendepolitikken drøftes. Handicaprådet har fået fyldestgørende svar på specifikke 
spørgsmål til politikken. 
 
Mette Boelt Kristiansen nævner, at de pårørende selv har været med til at påpege ting, som de 
gerne vil have med i politikken. 
  
I materialet der fremsendes til Udvalget for Social Omsorg er følgende afsnit tilføjet: 
  
Side 1, første kapitel:   
Pårørendepolitikken omfatter det løbende samarbejde mellem den handicappede borger, 

dennes pårørende samt medarbejdere og ledelse af Handicaps botilbud og 

Specialvejledningen.  
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Bevilling af ydelser og øvrige myndighedsafgørelser vedrørende den enkelte handicappede 

borgers forhold foretages af borgerens visitatorer og sagsbehandlere i Velfærdsrådgivningen. 
  
Side 4, nederst nyt kapitel:   
Inspiration og yderligere information 
  
Pårørendepolitikken er udarbejdet med inspiration fra:  
Politik for pårørendesamarbejde i botilbud, et inspirationshæfte (Socialstyrelsen, 2012)  
Samarbejde med pårørende – forebyggelse og håndtering af konflikter (Servicestyrelsen, 

2011) 
  
Handicaprådets høringssvar:   

• Handicaprådet ser positivt på det nye tiltag  
• Pårørendepolitikken indstilles til godkendelse i udvalget for Social Omsorg.  

Bilag 

• Procesplan vedtagelse af pårørendepolitik Handicap 
• Forslag til pårørendepolitik incl. bilag 

  



 

Hedensted Kommune  
Handicaprådet  

Mødedato:  
12. april 2016 

Formand:  
 

Sidetal:  5 

 

27.00.00-P22-2-15 

12.        Drøftelse af udkast til Handicappolitik 

Beslutningstema 

Drøftelse af det foreløbige udkast til handicappolitik.  

Sagsfremstilling 

Det er ikke alle temaer, der nødvendigvis er helt dækkende endnu, men arbejdsgruppen 
fremsender den disposition der arbejdes ud fra, et udpluk af input fra interessent-dagen den 9. 
marts 2016, de principper, som politikken bliver udarbejdet ud fra samt eventuelt indhold i 
politikken. 
  
Bilag er under udarbejdelse og vil blive eftersendt. 

Administrationen indstiller 

at det foreløbige udkast til Handicappolitik drøftes. 

Beslutning 

Handicappolitikken drøftet. 
Handicappolitikken og tidsplanen tilrettes med de bemærkninger der fremkom på mødet.  
Der indkaldes til et ekstraordinært møde den 25. april 2016 kl. 13.00, hvor den reviderede 
Handicappolitik drøftes. På mødet modtages de sidste rettelser/ justeringer, som indarbejdes i 
Handicappolitikken inden fremsendelse til godkendelse i Udvalget for Social Omsorg den 2. maj 
2016. 
  
Procesplanen er følgende: 

• Den 25. april 2016 ekstraordinært møde 
• Efter høringsprocessen i politiske udvalg og Område MED Social Omsorg skal 

Handicaprådet behandle høringssvarene, hvorefter politikken sendes til afsluttende 
behandling i Udvalget for Social Omsorg og efterfølgende i Byrådet. 

 
Den reviderede skematiske procesplan fremsendes til Handicaprådet. 
  
Handicaprådet ønsker at have focus på følgende værdier i Handicappolitikken: 

• Respekt 
• Tilgængelighed (ny teknologi, IT, mobilitet, bolig, byggeri) 
• Medborgerskab 

Bilag 

• Udpluk fra input fra interessentmødet om handicappolitik 
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• Udkast til handicappolitik 
• Tids- og procesplan (Handicappolitik) 
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13.        Budgetforslag 2017 

Beslutningstema 

Handicaprådet fremlægger budgetforslag 2017 til drøftelse. 

Sagsfremstilling 

Handicaprådets budgetforslag 2017 i prioriteret rækkefølge: 
  

1. Opgangsfællesskaber for ADHD og Autister 
  
2  Akutberedskab for yngre enlige med handicap som efter indlæggelse ikke kan klare sig 

selv i en kortere periode 
  
3.  Borgerrådgiver 
  
4.  Kontakttelefon og tilkaldevagt på bofællesskaberne 
  
5.  Overvejelser om at give handicappede borgere, der ikke er bevægelseshandicappede og 

ikke kan færdes alene adgang til handicapkørsel. (f.eks. synshandicappede) 
  

6.  Udvidelse af ledsagebehov efter det fyldte 67. år for personer med handicap 
  
     7   Penge til specialbotilbud udenfor kommunen, også regionalt 

Administrationen indstiller 

at Handicaprådets budgetforslag 2017 drøftes. 

Beslutning 

Handicaprådets budgetforslag drøftes og prioriteres i rækkefælge. 
  
Borgerrådgiver drøftet. Personen koster omkring 375.000 kr. Finansieringsmæssig betragtes 
det som en fælleskommunal opgave. 
  
Marianne Frahm beskriver kort en episode, der er blevet talt om i organisationerne, hvor en 
handicappet borger, som normalt klarer sig selv ved hjælp af en el-kørestol og specialindrettet 
bil, bliver anbragt på et plejehjem i et par måneder efter en operation i hænder og skuldre. 
Organisationerne har en fornemmelse af, at der er en tilbøjelighed til at anbringe 
handicappede borgere på et plejehjem, når de i en periode ikke er selvhjulpne - eksempelvis 
efter en operation. 
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Helle Vibeke Johansen beskriver kort nogle af de ting der indtænkes i Masterplanen - herunder 
anvendelse af blandt andet aflastnings- og akutpladser. 
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14.        Orientering - Status på kerneopgaver 2016 

Beslutningstema 

Steen Dall-Hansen giver orientering om status på arbejdet med kerneopgaverne. 

Sagsfremstilling 

Bilag er under udarbejdelse og vil blive eftersendt. 

Administrationen indstiller 

at der gives orientering om status på arbejdet med kerneopgaverne. 

Beslutning 

Taget til efterretning. 

Bilag 

• Social Omsorg - 5. udgave  
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15.        Orientering den 12. april 2016 

Beslutningstema 

Orientering v/ Steen Dall-Hansen 
  
Orientering v/ Helle Vibeke Johansen 
  

1. Højtoften 
2. Rugmarken 
3. Masterplan 
4. Borgerråd 

Beslutning 

1. Højtoften 
Den nye leder er ved at komme på plads. Det kører planmæssigt. 
  
2. Rugmarken 
Det forløber efter planen. Der er ansat en afdelingsleder. 
  
3. Masterplan 
Det er et stort projekt at udfærdige en masterplan. Masterplanen beskriver fundamentet for 
Handicap og er et planlægningsredskab, der løbende vil blive justeret og tilpasset efter behov. 
  
Helle Vibeke Johansen orienterer kort om beskrevne ting i masterplanen: 

• fremadrettede tanker for de forskellige bofællesskaber  
• udvidet beskæftigelsestilbud - hvordan kan samarbejdet med Beskæftigelse udvides for 

de helt unge ? / kan der etableres fælles bo- og arbejdstræning ? 
• specialvejledningen - planer om tiltag 3 forskellige steder  

  
Masterplanen sendes til godkendelse i Udvalget for Social Omsorg, som behandler sagen den 
2. maj 2016.  
  
Borgerråd 
Der har været afholdt 2 møder. Helle Vibeke Johansen og Mette Boelt Kristiansen sidder i 
Borgerrådet. 
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16.        Punkter til næste møde - den 22. juni 2016 

Beslutningstema 

         
• Masterplan for Handicap 
• Handicappolitik 
• Omprioriteringsbidrag 
• Status på kerneopgaver 
• Samlet tilsynsrapport 
• Magtanvendelse 
• UTH - UHA (utilsigtede hændelser og utilsigtede adfærd) 
• Orientering - Indvielse af Rugmarken (hvem holder tale, hvem inviteres, Team 

Tvilling) 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 
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17.        Eventuelt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 
  



 

Hedensted Kommune  
Handicaprådet  

Mødedato:  
12. april 2016 

Formand:  
 

Sidetal:  
13 

 

27.69.48-G01-1-16 

18.        Lukket punkt 

  

03.09.22-G01-1-16 

19.        Lukket høring 

  

27.60.00-G01-2-16 

20.        Lukket høring 

  

27.00.00-K09-3-16 

21.        Lukket punkt 
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Bilag 

• Procesplan vedtagelse af pårørendepolitik Handicap 
• Forslag til pårørendepolitik incl. bilag 
• Udpluk fra input fra interessentmødet om handicappolitik 
• Udkast til handicappolitik 
• Tids- og procesplan (Handicappolitik) 
• Social Omsorg - 5. udgave  

 

 


