
Høringssvar fra Voksenhandicap Pårørenderåd til budget og handeplan. Høringssvaret er udarbejdet på 
møde afholdt den 8. september 2022: 

Forslag SO1: Egne bofællesskaber – Feriedage for borgere i bofællesskaber: 

Der er i Voksenhandicap Pårørenderåd en bekymring for at borgerne ikke kommer på ferie. Pårørenderådet 
vurderer at det bliver umuligt at opspare timer til ferie i hverdagen, det vurderes som urealistisk. 

Samvær på ferie giver fællesskab for borgerne på et bofællesskab, fælles gode oplevelser kan minimere 
konfliktniveauet i hverdagen. Borgernes relationen til medarbejderne styrkes på ferie og forbedre 
samarbejds- og rehabiliteringsarbejdet når man kommer hjem fra ferie. 

I forhold til ledsagelse efter SEL§97 er det ikke alle borgere, der opfylder kriterierne for at få bevilget denne 
ydelse, det er derfor ikke en mulighed for alle borgere at bruge en ledsager til ferie. 

Forslag SO2: Pædagogisk ledsagelse: 

Der er i Voksenhandicap Pårørenderåd en bekymring for, at såfremt timerne bliver en integreret del af den 
pakke, borgerne bevilges så bliver timerne mere ”usynlige” eller inddraget til f.eks. egenomsorg.  

Risikoen kan være, at borgerne ikke bliver en del af civilsamfundet. Mulighederne for at deltage i 
fællesskaber bliver forringet og risikoen for ensomhed stiger. 

I forhold til ledsagelse efter SEL§97 er det ikke alle borgere, der opfylder kriterierne for at få bevilget denne 
ydelse, det er derfor ikke en mulighed for alle borgere at bruge en ledsager. 

Forslag SO3: Omlægning af botilbud til bomiljø: 

Der er i Voksenhandicaps Pårørenderåd en bekymring for at der i et bomiljø ikke vil være personale til stede 
på matriklen, hvis en borger skulle have brug for hjælp, de kan bliv ofre for personer, der kan udnytte 
borgernes nedsatte vurderingsevne. Personalet giver tryghed. Vi kan se en gentagelse af udlægning af 
særforsorgen, hvor mange borgere blev ensomme og ikke kunne klare hverdagen. 

Vi anerkender at der fremadrettet kan være behov for at lave et bomiljø eller en mulighed for en 
mellemting mellem bomiljø og botilbud. 

Forslag SO4: Serviceniveau dagtilbud efter SEL§§103 og 104 og seniordaghjem: 

Der er i Voksenhandicaps Pårørenderåd bekymring for at man vil tage borgere hjem fra eksterne dagtilbud, 
som de er glade for og har været i, i mange år, til et tilbud i Hedensted Kommune. 

Borgerne i målgruppen kan have sværere ved et sådan skifte end andre. 
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