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Pårørenderåd

Mødedato: 16. marts 2017 kl. 17.00 – 19.30

Deltagere: Repræsenterer:
Jenny Jensen Syrenvænget, Juelsminde
Tena Lybkær Nielsen Rørkærvej, Hedensted
Annelise Jørgensen (sup.) Rørkærvej, Hedensted
Michael Bisted Lunavej, Hedensted
Anette Damm Uldum Bofællesskab, Uldum
Berit True Jensen (sup.) Uldum Bofællesskab, Uldum
Carsten Gammelgaard Hansen Rugmarken, Hedensted 
Helle Vibeke Johansen Leder af Voksenhandicap

Gæst:
Birgit Jakobsen Byrådsmedlem og formand for Handicaprådet

Afbud:
Mette B. Kristiansen Pædagogisk konsulent, Social Omsorg
Elisabeth V. Jensen (sup.) Lunavej, Hedensted 
Per Holm (sup.) Rugmarken, Hedensted 
Klavs Thomsen Hansen Afdelingsleder Rugmarken, Hedensted 

Referent:
Lotte Adriansen Sekretær, Voksenhandicap

Dagsorden:

1. Velkommen
2. Orientering om Handicaprådet og Borgerrådets formål
3. Hedensted Kommunes Handicappolitik (vedlagt som bilag)
4. Orientering om Voksenhandicaps tilbud og visioner for fremtiden
5. Årsrapport over tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt (vedlagt som bilag)
6. Eventuelt

Referat:

1. Helle Vibeke byder velkommen i Mette Boelts fravær. Der er derefter en kort præ-
sentationsrunde af og for de fremmødte.

2. Helle Vibeke forklarer kort om borgerrådets formål som jf. vedtægterne er, at re-
præsentere borgernes interesse og medvirke til en løbende dialog med ledelserne, 
Hedensted Kommunes byråd, Handicaprådet m.fl. Helle Vibeke understreger at al-
le borgere, også borgere, der har brug for støtte og vejledning fra forskellige en-
heder under Voksenhandicap, er en del af samfundet og at de skal inddrages i for-
hold af generel karakter, der har betydning for deres hverdag.
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Herefter præsenterer Birgit Jakobsen Handicaprådet i Hedensted Kommune. Birgit 
Jakobsen, der er formand for Handicaprådet fortæller, at Handicaprådet er et råd-
givende udvalg i forhold til politikerne i Hedensted Kommune.

Handicaprådet er ikke en besluttende myndighed. Handicaprådet afgiver hørings-
svar og kan også være udfarende i forhold til sager, der på den ene eller den an-
den måde relaterer sig til Handicaprådets arbejdsområde.

Handicaprådet består af både politikere, repræsentanter for forskellige organisa-
tioner og foreninger samt chefen for Social Omsorg og leder af Voksenhandicap

Handicaprådet samarbejde naturligt med Social Omsorg, men også med f.eks. 
Teknik i forhold til f.eks. fremkommelighed, veje og belægninger, Læring i forhold 
til børn og unge med handicap og deres vilkår, Beskæftigelse i forhold til netop 
mulighed for beskæftigelse for borgere med funktionsnedsættelse og Fritid i for-
hold til fritidstilbud og muligheder for borgere med funktionsnedsættelse.

Birgit Jakobsen understreger at Handicaprådet har en stor opgave i at lytte, også 
til pårørenderådet og påpeger, at Michael Bisted, der er medlem af pårørenderå-
det også er medlem af Handicaprådet, og at det derfor vil være helt naturligt, at 
han bærer information og viden fra pårørenderådet til Handicaprådet.

Med afsæt i en konkret sag om sammenlægning af de 3 bofællesskaber i Heden-
sted (Rørkærvej, Solhøj og Lunavej) spørges der ind til hvordan sagsbehandlingen 
skulle have været og hvornår i processen pårørenderådet skulle have været hørt.

Birgit Jakobsen forklarer det således:

Sagen behandles i Udvalget for Social Omsorg

Sagen sendes i høring bl.a. hos Handicaprådet, der kan drøfte sagen med f.eks. 
pårørenderådet

Sagen sendes igen til Udvalget for Social Omsorg, denne gang til beslutning.

Birgit Jakobsen og Helle Vibeke medgiver, at denne sagsgang ikke har været fulgt 
i forhold til sammenlægningen af de 3 bofællesskaber i Hedensted.

Der udtrykkes stærk utilfredshed fra pårørenderådet med forløbet omkring sam-
menlægningen af de 3 bofællesskaber i Hedensted.

Generel anføres det af medlemmerne i Pårørenderådet, at man ønsker mere infor-
mation, at man har mulighed for at ytre sig og at beslutninger har konsekvenser 
for det enkelte menneske.

3. Birgit Jakobsen fortæller om Hedensted Kommunes handicappolitik, om processen 
med tilblivelsen af Handicappolitikken og at handicappolitikken skal ses i sammen-
hæng både med Pårørendepolitikken og Frivillighedspolitikken.

Birgit Jakobsen gennemgår Handicappolitikken og de 3 bærende værdier respekt, 
tilgængelighed og medborgerskab diskuteres med afsæt i den virkelighed med-
lemmerne af pårørenderådet møder på de bofællesskaber, hvor de har deres 
gang.
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Overordnet set synes medlemmerne af Pårørenderådet, at det er en rigtig god 
Handicappolitik men stiller også spørgsmål ved hvordan den skal føres ud i livet.

Birgit Jakobsen forklarer, at man i Handicaprådet tager Handicappolitikken i ed 
hver gang man afgiver høringssvar og at det er en løbende proces at udbrede 
kendskabet til Handicappolitikken. 

Handicappolitikken skal evalueres i efteråret 2018.

4. Punktet udgår og tages med på næste møde.

5. Voksenhandicap administration udarbejder hvert år en årsrapport over de tilsyns-
rapporter, der er udarbejdet af Socialtilsyn Midt, i forbindelse med deres besøg på 
enhederne i Voksenhandicap.

Flere medlemmer har talt med Socialtilsyn Midt i forbindelse med tilsyn på enhe-
derne. Ved tilsyn tales der med både borgere, pårørende, medarbejdere og leder.

Enkelte medlemmer af pårørenderådet har spørgsmål til enkeltelementer i årsrap-
porten og disse besvares af Helle Vibeke.

6. Eventuelt og næste møde:

Helle Vibeke orienterer om, at afdelingsleder Klavs Thomsen Hansen, Rugmarken, 
Hedensted, fremadrettet vil være med i Pårørenderådet.

Næste møde var aftalt til den 25. maj – det er dog Kr. Himmelfartsdag, så det af-
tales at mødet flyttes til torsdag den 18. maj, kl. 17.00 – 19.30


