
Pårørenderåd: 

Mødedato: 1. februar 2017 kl. 17.00-19.30, Kildebjerget 

Deltagere:  

Jenny Jensen Syrenvænget, Juelsminde 

Tena Lybkær Nielsen Rørkærvej, Hedensted 

Michael Bisted Lunavej, Hedensted 

Berit True Jensen Uldum Bofællesskab, Uldum 

Carsten Gammelgaard Hansen Rugmarken, Hedensted (Formand, mødeleder) 

Klavs Thomsen Hansen Afdelingsleder Rugmarken, Hedensted 

Michael Islin Bendixen Pædagogisk konsulent 

Gæst: Heidi Jul 

Afbud: 

Referent: Michael Islin Bendixen 

 

Dagsorden/referat: 

1. Velkommen ved Carsten Gammelgaard  & Klavs Thomsen Hansen 

 

 

Der informeres om at leder af Voksenhandicap og leder af Social Omsorg Rene Gotfredsen Nielsen er 

forhindret i at deltage dette møde. 

 

Carsten påpeger, der har der været lidt forvirring om udsendelsen af denne dagsorden. Efter §7 i 

vedtægterne er det formand og leder af voksenhandicap udarbejder dagsorden i fællesskab. Dette har ikke 

været tilfældet da Helle Vibeke er holdt. Men tak til Michael for at have lavet og udsendt dagsordenen. Der 

er uklarhed omkring hvem der er mødeleder. Dette er ikke tydeligt anført i vedtægterne.  

 

 

2. Orientering fra Voksenhandicap v. Klavs Thomsen Hansen 

Klavs beretter omkring nyt i Voksenhandicap: 

Helle Vibeke er fratrådt sin stilling i starten af december. Rådet spørger om årsagen, hvilket vi ikke kan 

komme nærmere ind på, da sagen er af ansættelsesmæssig karakter. Medlemmerne oplever en noget 

rodet periode og stor udskiftning i Voksenhandicap.  

Der er sat en ansættelsesproces i gang og nedsat et ansættelsesudvalg med henblik på ansættelse af ny 

leder i Voksenhandicap. Processen forventes at vare ca. 4 måneder. 



Nyt omkring Kildebjerget processen omkring renovering starter inden længe. Der skal være midlertidige 

boliger (§107, beskæftigelsestilbud og Særlig Tilrettelagt ungdomsuddannelse. Klavs håber på opstart 

omkring 1. Juni 2018. Der skal ansættes noget personale og der vil komme noget omtale i dagspressen. Det 

er også et spirende samarbejde med lokalbefolkningen, der synes det er spændende for området at 

Voksenhandicap har overtaget Kildebjerget  

Tilbagebetaling af Ledsagerudgifter. Der er lavet nogle beregninger. Det forventesat borgerne vil modtage 

penge tilbage i uge 14. Det er ikke besluttet hvor langt man regner tilbage.  

Information om Idræt, motion og bevægelse kommer under pkt. 4 ”Nyt fra borgerrådet” 

 

3. Præsentation af kvalitetsstandarder v. Heidi Jul 

Rådet præsenteres for de nye tiltag i forhold kvalitetsstandarderne på Voksenhandicapområdet. Der bliver 

efterfølgende tid til spørgsmål. Ca 45 minutter 

Heidi gennemgår medsendte slides. Heidi understreger at kvalitetsstandarderne har til hensigt at 

politikkerne er med til at bestemme serviceniveauet og det ikke længere skal være tilfældigt hvilket 

serviceniveau borgerne får.  

 Der er mange spørgsmål undervejs. Især spørgsmålet om feriedage har interesse. Heidi gør opmærksom på 

at der mangler en præcis definition af hvordan de sidste fem feriedage i 5:5-modellen, der kan søges, skal 

udmøntes.  

Medlemmerne tvivler på om de aktiviteter, der er i aktivitetskataloget er dækkende for borgernes ønsker 

og behov.  

Klavs understreger at borgerne ved borgermøder ol. bliver inddraget i aktivitetskatalogets indhold og 

fremviser en liste med ønsker fra deres side. Det bliver understreget at borgerne ønsker og behov skal 

fremgå af kataloget 

Michael Bisted mener ikke at 5:5 modellen matcher de politiske udmeldinger, hvor de ikke skulle være 

begrænsninger på de sidste 5 dag. Han vil løfte sagen videre i systemet. 

Det aftales at der hurtigst muligt udsendes et katalog omkring kvalitetsstandarder målrettet 

pårørende/borgere. 

Det aftales at Heidis slides vedhæftes reteratet.  

 

3.A Revision af vedtægter (bilag 1) 

Carsten Gammelgaard har gjort opmærksom på at dato for valghandling ikke stemmer overens i de 

forskellige udgaver af vedtægten. Der er ligeledes uklarhed omkring hvad der forstås ved primær/sekundær 

pårørende. Der ønskes i den anledning en generel gennemgang af vedtægterne for revidering. Forslag til 

ændringer er overstreget i bilaget. V, Carsten Gammelgaard 

Ændringerne diskuteres i rådet. Der kan være ulemper ved at der ikke længere vil være forskudte valg, da 

alle medlemmer kan udskiftes på en gang.  Der er fordele et valg hvert andet år, da dette vil være lettere at 

overskue. Valgene skal foregå i de enkelte enheder og afholdes i lige år i november måned.  



De forslåede ændringer vedtages i rådet med et stemmeflertal 

 

 

4. Nyt fra borgerrådet. V. Michael Islin Bendixen  

Referatet fra sidste borgerråd vedhæftes som bilag til info (Bilag 2)  

Michael informerer om at borgerrådet har drøftet de tre spor for motion, idræt og bevægelse, som tidligere 

er blevet fremlagt handicaprådet. Det handler om fokus på eksisterende tilbud i idrætsklubberne og fokus 

på idræt, motion og bevægelse i bofællesskaberne.  Det tredje spor er  et klubtilbud, der har idræt, motion 

og bevægelse som omdrejningspunkt. Men samtidig er en mulighed for at styrke det sociale netværk, med 

en række andre aktiviteter.  

Politisk behandling: 

De tre spor og muligheder fremlægges ved et dialogmøde i byrådet den 5. marts 2018. Handicaprådet. Den 

12. marts drøfter handicaprådet konkrete forslag med henblik på indstilling til fagudvalgene. Den 9. april er 

det fælles punkt udvalgsmøde for udvalgene, Udvalget for Social Omsorg, Udvalget for Fritid og Fællesskab, 

Udvalget for Læring. April: Fritidsudvalget: udtalelse til forslag om idræt, motion og bevægelse. 

Eventuel sagsbehandling i byråd i april eller fagudvalg i maj. 

 

5. Nyt fra Handicaprådet v Michael Bisted 

Michael Bisted fortæller om eventuelle nyheder fra Handicaprådet. 

Der har været konstituering i det nye Handicapråd. Birgit Jacobsen blev formand   

6. Kørsel i busser/biler tilknyttet bofællesskaberne v. Klavs/Michael 

Carsten Gammelgaard ønsker en orientering om status på området 

Michael informerer om følgende tilsendt fra Jurist Bente Pedersen  

” Ankestyrelsen har i udtalelse af 3. juli 2017 udtalt, at kommuner og regioner ikke lovligt kan opkræve 

særskilt betaling af beboere for private ture i busser tilhørende botilbuddet oprettet efter servicelovens §§ 

107 og 108. 

Ankestyrelsens udtalelse omfatter også botilbud oprettet efter almenboliglovens § 105, med støtte efter 

servicelovens § 85. Begrundelsen er, at takstbekendtgørelsen, som taksterne for ophold i botilbud beregnes 

efter, gælder for alle botilbud. Bekendtgørelsen gør ikke forskel på botilbud efter serviceloven og 

almenboligloven. 

Det fremgår af Ankestyrelsens udtalelse, at der ikke er hjemmel i serviceloven til at opkræve for kørsel, og 

altså heller ikke for privat kørsel.   

Det fremgår endvidere af udtalelsen, at et botilbud vederlagsfrit kan stille transport til rådighed til 

beboernes private aktiviteter. 



Der arbejdes pt på, at få fastlagt rammerne for fremtidig kørsel med beboere i botilbud. Det indebærer 

høring af Handicapråd samt en politisk behandling.” 

Emnet tages op i byrådet den 5 marts 2018.  

7. Feriedage:   5+5 dage i 2018 og 10 dage i 2017 v. klavs/Michael 

Carsten Gammelgaard ønsker en orientering om status på området Hvilken indflydelse har ændringerne for 

borgernes mulighed for at komme på ferie osv.  

Der er enighed om at punktet er drøftet under punkt 3.     

8. PJECE ”NÅR DU FLYTTER I BOFÆLLESKAB” fra Aarhus Kommune v. Carsten Gammelgaard  

Til orientering og inspiration for Hedensted Kommune 

Link: 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEw

jP542-

guzYAhWDdCwKHb8XDYkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.aarhus.dk%2F~%2Fmedia%2FDokume

nter%2FMSB%2FSOC%2FBorger%2FHandicap%2FNaar-du-flytter-i-

bofaellesskab.pdf&usg=AOvVaw0q5kShHVJWZ0GZ9ni_NUrp 

 

Punktet blev at tidshensyn  udsat til næste møde 

 

9. Eventuelt 

Det opfordres til at det af vedtægterne skal fremgå mere tydeligt, hvad rådet skal informeres/høres 

omkring og hvordan (jf. § 7).  For eksempel omplacering af personale og forringelse af serviceniveau. 

Budgetforslag for det kommende år og om/tilbygninger. Dette bringes videre til leder af Voksenhandicap. 

 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP542-guzYAhWDdCwKHb8XDYkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.aarhus.dk%2F~%2Fmedia%2FDokumenter%2FMSB%2FSOC%2FBorger%2FHandicap%2FNaar-du-flytter-i-bofaellesskab.pdf&usg=AOvVaw0q5kShHVJWZ0GZ9ni_NUrp
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP542-guzYAhWDdCwKHb8XDYkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.aarhus.dk%2F~%2Fmedia%2FDokumenter%2FMSB%2FSOC%2FBorger%2FHandicap%2FNaar-du-flytter-i-bofaellesskab.pdf&usg=AOvVaw0q5kShHVJWZ0GZ9ni_NUrp
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP542-guzYAhWDdCwKHb8XDYkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.aarhus.dk%2F~%2Fmedia%2FDokumenter%2FMSB%2FSOC%2FBorger%2FHandicap%2FNaar-du-flytter-i-bofaellesskab.pdf&usg=AOvVaw0q5kShHVJWZ0GZ9ni_NUrp
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP542-guzYAhWDdCwKHb8XDYkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.aarhus.dk%2F~%2Fmedia%2FDokumenter%2FMSB%2FSOC%2FBorger%2FHandicap%2FNaar-du-flytter-i-bofaellesskab.pdf&usg=AOvVaw0q5kShHVJWZ0GZ9ni_NUrp
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP542-guzYAhWDdCwKHb8XDYkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.aarhus.dk%2F~%2Fmedia%2FDokumenter%2FMSB%2FSOC%2FBorger%2FHandicap%2FNaar-du-flytter-i-bofaellesskab.pdf&usg=AOvVaw0q5kShHVJWZ0GZ9ni_NUrp

