
  

Mere medbestemmelse til både borgere 

og medarbejdere 

Ældre og voksne handicappede vil fremover opleve ændringer i 

den måde, man modtager hjælp fra kommunen.  

En borger, der i dag får 20-25 enkeltydelser, vil fremover modtage 

hjælpen i såkaldte pakker, som har overskrifterne personlig pleje, 

rengøring, indkøb eller tøjvask.  

Borgeren aftaler så med medarbejderen, hvad der skal gøres i dag in-

denfor de enkelte pakker. Hvis man i ”rengøringspakken” for eksempel 

hellere vil have skiftet sengetøj end vasket gulv, så får man det. Der 

kan altså laves aftaler fra gang til gang, og det giver både borger og 

medarbejdere mere medbestemmelse og ansvar. 

Den nuværende fremgangsmåde, hvor borgeren godkendes til enkelt 

ydelser, og det kontrolleres, om ydelsen er leveret til borgeren, har 

givet et for stort fokus på kontrol.  

”I det kommunale system taler man meget om kontrol kontra tillid. 

Med de her ændringer satser vi mere på tillid end kontrol, for hvem 

ved bedre end borgeren selv og de nærmeste medarbejdere, hvad der 

er bedst for borgeren? Vi har selvfølgelig stadig økonomiske og lov-

mæssige rammer, men vi kan undgå meget bureaukrati og kolde ti-

mer på den her måde”, fortæller Allan Petersen, der er formand for 

det såkaldte §17,4 udvalg, der har til opgave at se på økonomien på 

kerneområdet Social Omsorg.  

Sammenlignet med andre kommuner har Hedensted Kommune i dag 

et meget højt serviceniveau, og den økonomiske situation for Social 

Omsorg gør, at niveauet for, hvad der ydes af hjælp, bliver omlagt og 

nedjusteret lidt. 

”Hedensted Kommune vil fortsat have et højt serviceniveau sammen-

lignet med andre kommuner, og med mere fokus på hvordan hjælpen 

leveres, vil borgeren få en god samlet oplevelse”, siger Allan Petersen. 

Det oplevede serviceniveau for borgeren betragtes dermed som en 

samlet oplevelse af hvordan og hvad, der hjælpes med. 

”Der vil stadig være service i forhold til tøjvask og indkøb, men det vil 

blive varetaget på nye måder. Serviceniveauet forstået som antal ti-

mer ændrer sig ikke det store. Det er indholdet, og måden det fast-

lægges på, som vi gerne vil gøre anderledes og med langt større ind-

flydelse til borger og medarbejder”, fortæller Hans Jørgen Hansen, der 

er formand for Udvalget for Social Omsorg og med i §17,4 udvalget.  

Ser man konkret på området for voksne handicappede, fokuseres der 

fremover endnu skarpere på borgernes udviklingsmuligheder sammen 

med andre mennesker. Derfor planlægges der såkaldte mestringskur-

ser og andre gruppeforløb, hvor den voksne handicappede styrkes i 

kunne klare sig selv bedst muligt selv.  

De forskellige pakker og indholdet af dem skal beskrives i kommunens 

såkaldte kvalitetsstandarder, som er udgangspunktet for de kommu-
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nale ydelser på området.  

Kvalitetsstandarderne er sendt i høring ved Udvalget for Social Om-

sorg, der 1. behandler sagen den 8. maj. Herefter vil Seniorråd, Han-

dicapråd og Område MED blive hørt inden 2. behandling i Udvalget for 

Social Omsorg i juni, og den videre politiske behandling. 

 

For mere information:  

Hans Jørgen Hansen, Formand for Udvalget for Social Omsorg, 

30302124 

Allan Petersen, Formand for §17,4 Udvalget, 24961371  

René G. Nielsen, Chef for Social Omsorg, 24626743  

 

 
 

 

 


