
Sagsnr. 27.00.00-A08-2-17

Sagsbehandler
Lotte Adriansen

11.09.2017

Pårørenderåd:

Mødedato: 7. september 2017 kl. 18.30 – 21.00, Hedensted Rådhus mødelokale 1, ind-
gang via Mindevej

Deltagere: Repræsenterer:
Jenny Jensen Syrenvænget, Juelsminde
Tena Lybkær Nielsen Rørkærvej, Hedensted
Annelise Jørgensen (sup.) Rørkærvej, Hedensted
Michael Bisted Lunavej, Hedensted
Berit True Jensen Uldum Bofællesskab, Uldum
Carsten Gammelgaard Hansen Rugmarken, Hedensted 
Elsebeth V. Jensen (sup.) Lunavej, Hedensted 
Klavs Thomsen Hansen Afdelingsleder Rugmarken, Hedensted 
Helle Vibeke Johansen Leder af Voksenhandicap
Michael Islin Bendixen Pædagogisk konsulent

Gæst:

Fraværende:
Per Holm (sup.) Rugmarken, Hedensted 

Referent:
Lotte Adriansen Sekretær, Voksenhandicap

Dagsorden:

1. Velkommen

2. Konstituering
Anette Damm har meddelt Helle Vibeke at hun udtræder af Pårørenderådet. Pårø-
renderådet skal derfor udpege en ny formand.

3. Præsentation af pædagogisk konsulent Michael I. Bendixen
Michael præsenterer sig selv og fortæller kort om de projekter han arbejder med i 
Voksenhandicap regi.

4. Orientering fra Voksenhandicap
Helle Vibeke fortæller kort om hvad der sker på Voksenhandicap området

5. Nyt fra Handicaprådet
Michael Bisted fortæller om eventuelle nyheder fra Handicaprådet

6. Fremtidige temaer til drøftelse i Pårørenderådet
Er der temaer, der ønskes drøftet på næste og/eller fremtidige møder i Pårørende-
rådet

7. Eventuelt
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Referat:

1. Helle Vibeke byder velkommen

2. Repræsentanterne for Hedensted Kommune forlader lokalet således at Pårørende-
rådet kan konstituere sig efter Anette Damms afgang som formand.

Pårørenderådet konstituerer sig således at Carsten Gammelgaard Hansen er for-
mand og Tena Lybkær Nielsen fortsat er næstformand for Pårørenderådet.

3. Michael Islin Bendixen præsenterer kort sig selv. Michael blev ansat som pædago-
gisk konsulent pr. 1. maj, han er ansat i Staben, direkte under chefen for Social 
Omsorg. Mange af de projekter, Michael arbejder med har grene ind i Voksenhan-
dicap, bl.a.:
 Tovholder Borgerrådet
 Tovholder Pårørenderådet
 Evaluering af pilotprojekt omkring rehabilitering
 Arbejdsgruppe omkring Idræt, motion og bevægelse sammen med frivillig-

hedskoordinator Marlene Skovbakke. Arbejdsgruppen er nedsat af Handicaprå-
det, herunder afdækning af behov for og ønsker til tilbud for borgere i Voksen-
handicapregi.

 Kommende Åbent Hus arrangement den 2. november
 Kompetenceudviklingsplan for medarbejderne i Voksenhandicap
 Kompetence- og kulturudviklingsforløb for hele Social Omsorg

4. Helle Vibeke orienterer kort om:
 Kompetenceudviklingsplan for medarbejderne i Voksenhandicap – Større kom-

pleksitet i nye borgere, der visiteres til Voksenhandicap fordrer endnu højere 
faglighed hos medarbejderne

 Det forventes at Byrådet ultimo september godkender at Kildebjerget overgår 
til Voksenhandicap med henblik på etablering af nyt §107 Midlertidig Botilbud 
og §103 tilbud om beskyttet beskæftigelse i samarbejde med arbejdsmarkeds-
afdelingen.

 Det fælles aktivitetsudvalg er fint i gang med aktiviteterne, bl.a. høstfest den 
6. oktober med pt. 36 tilmeldte.

 Der er afholdt møde i Borgerrådet den 24. august – referat fra dette møde 
sendes med som bilag.

 Nye kvalitetsstandarder gældende fra den 1. januar 2018 offentliggøres uge 
44. Det er en stor øvelse også på Voksenhandicapområdet – der visiteres dog 
naturligvis fortsat efter en individuel konkret vurdering.

 I forhold til borgernes betaling for brug af busser er der fortsat ingen afklaring 
– Sagen ligger i Staben. Et medlem af Pårørenderådet mener dog, at der er 
kommet en afgørelse – et andet medlem mener at der fortsat er uklarhed om-
kring fortolkningen af denne afgørelse. Formanden for Pårørenderådet lover at 
sende afgørelsen til Helle Vibeke efter den 14. september.

5. Michael Bisted orienterer fra Handicaprådet:
 Kildebjerget
 Igangsat afdækning af behov for og ønsker til Idræt, Motion og Bevægelse 

som omtalt af Michael I. Bendixen.
 Handicaprådet har afgivet høringssvar i forbindelse med de nye kvalitetsstan-

darder bl.a. omkring antal feriedage til borgerne i Hedensted Kommunes Bo-
fællesskaber, hvor der i de nye kvalitetsstandarder vil være 5 dage pr. borger 
og hertil yderligere 5 dage pr. borger i en ”bank”.
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6. Helle Vibeke foreslår en præsentation af ViewCare, der er en ny måde hvorpå bor-
gere kan kontakte personale, hvis de har brug for hjælp eller vejledning på tids-
punkter, hvor der ikke er personale til rådighed, f.eks. steder, hvor der ikke er 
nattevagt.

Endvidere er følgende punkter noteret til fremtidig drøftelse:

 Status på afdækning omkring Idræt, Motion og Bevægelse v/Michael I. Ben-
dixen

 Status på busser og borgernes betaling
 Forsikring af frivillige – hvad siger lovgivningen
 Status fra de enheder, hvor der endnu ikke er valgt repræsentant til Pårøren-

derådet (Højtoften, Egevej og Specialvejledningen)
 Jf. vedtægterne valg i april måned, i 2018 for Uldum Bofællesskab, Syrenvæn-

get, Rugmarken og Aktivitets- & Beskæftigelsesområdet.

7. Mødedatoer 2018:
Torsdag den 1. februar 2018 kl. 17.00 – 19.30
Torsdag den 31. maj 2018 kl. 17.00 – 19.30
Torsdag den 6. september 2018 kl. 17.00 – 19.30
Torsdag den 22. november 2018 kl. 17.00 – 19.30


