
Pårørenderåd: Referat 

Den 31.05.2018  fra kl. 17.00 til kl. 19.30   på  Kildebjerget,   Sanatorievej 1, 7140 Stouby 

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) 

Renè G. Nielsen, Chef for Social Omsorg (Leder Voksenhandicap) 

Michael Islin Bendixen Pædagogisk konsulent 

Gæst:  

Afbud: Michael Bisted 

Referent: René G. Nielsen 

Dagsorden/referat: 

1.  Velkomst ved Carsten Gammelgaard Hansen og René Gotfredsen Nielsen  (5 min) 

Kort præsentationsrunde. 

Fremadrettet indkaldes suppleanter til møderne. 

Orientering om ansættelsesproces for ansættelse af leder for Voksenhandicap. 

 

2. Opfølgning fra sidste møde (den 1.februar 2018   Referat Carsten Gammelgaard Hansen) (5 min) 

a. Vedr. Punkt 3 Heidi Jul.   Feriedage 5+5   Præcis definition? 

Der er 5 feriedage pr. borger i bofællesskabernes grundbudget. Hvis bofællesskaberne 

anvender mere end 5 dage pr. borger, så bevilliges der op til 5 ekstra feriedage fra central 

pulje. 

b. Katalog om kvalitetsstandarder målrettet pårørende/borger udsendes hurtigst muligt   

Der er desværre ikke udarbejdet en borgerrettet version af kvalitetsstandarderne endnu.          

c. Punkt 8 Pjece ”når du flytter i bofællesskab” blev udsat til næste møde 

 

 

3. Fælles forståelse af Vedtægterne for pårørenderådet ved Voksenhandicap, Hedensted Kommune 

20 min)   René Gotfredsen Nielsen BILAG 

Pårørenderådet er et samarbejdsorgan og ikke et råd i det politiske system. Den rolle varetager 

Handicaprådet. 

Der var enighed om, at det vil være en god idé med en gennemgang af vedtægterne / 

forretningsordenen for pårørende rådet, så der kan ske en fælles forventningsafstemning, herunder 



kan det være hensigtsmæssigt med et årshjul for pårørenderådets arbejde. Emner kunne være 

Tilsynsrapport, magtanvendelse og budget. 

Michael Bendixsen indkalder ny leder for Voksenhandicap og formand for pårørenderådet Carsten 

Gammelgaard til et møde, hvor de vil gennemgå og udarbejde forslag til ovenstående. 

 

Følgende paragrafer o.a. omkring vedtægterne ønskes drøftet: 

 

 § 2  Pårørenderådets formål:    Repræsentere beboernes interesser   løbende dialog med 

leder af voksenhandicap. 

 § 3   Arbejdsområder:   Rådet kan inddrages eller rådet skal inddrages.                            

 § 4  Sammensætning af pårørenderådet:   Hvilke bofællesskaber/drift enheder ( navne)               

 § 7   Voksenhandicap stiller sekretær til rådighed, der laver referat   Eventuel ændring i      

referat meddeles inden 1 uge  

 Skal/bliver Pjecen Pårørendepolitik Voksenhandicap (der kan ses på nettet/ ændret/rettet  

med pårørenderådets ændrede vedtægter.  Valg  m.v.  

  

  

4. Spørgsmål om manglende information         Berit True Jensen (20 min) 

Hvorfor er pårørenderådet ikke hørt om og informeret om dette års budget og omlægning af dette 

års budget.  Da det alt andet lige må være en forringelse af serviceniveauet når der fjernes 900.000 

fra et budget i et bosted. 

Pr. 1. januar overgik bofællesskaberne til en ny afregningsmodel. Det var en nødvendighed, da de 

gamle budgetter var rammebudgetter, der ikke havde sammenhæng med beboernes behov, og det 

er et krav fra Social Tilsyn Midt, at der er sammenhæng mellem beboernes behov og de ressourcer, 

som er tildelt et bofællesskab. 

Der er ikke sket en reduktion i tildelingen af ressourcer til bofællesskaberne samlet set, men der er 

på baggrund af gennemgang af alle borgerne ved VoksenUdredningsMetoden, sket en omfordeling 

af ressourcerne. 

Hvornår vil Udvalget for social omsorgs og Handicaps fremlægge deres visioner for denne 

byrådsperiode. for pårørenderådet. 

Udvalget for Social Omsorg har ikke udarbejdet en vision for voksenhandicapområdet. I efteråret er 

forventningen at påbegynde et arbejde for en udviklingsplan for Voksenhandicap. 

Kan der fastlægges en struktur for gennemgang af/redegørelser for Rapporter fra tilsyn f.eks.  

gennem et årshjul.  

Se referat vedrørende vedtægter. 

Kan der fastlægges en struktur for analyser og redegørelser for magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten. 

Se referat vedrørende vedtægter. 

         5.   Rammer for budget 2019,       René Gotfredsen Nielsen   (15 min) 



Politikerne er enige om, at strategien om et rådighedsbeløb på 100 mio. kr. fastholdes. Det vil sige 75 mio. 

kr. til anlæg og 30 mio. kr. til disponering for Byrådet. Fastholdelse af et rådighedsbeløb på 100 mio. kr. 

betyder, at forventningen er at der skal reduceres med ca. 30 mio. kr. 

         6.  Ændring af ledelsesstruktur voksenhandicap,   René Gotfredsen Nielsen   (15 min)     BILAG 

Med henblik på at udnytte ressourcer og kompetencer bedst muligt, så ændres der i ledelsesstrukturen for 

Voksenhandicap (jf. bilag). Der sker ikke ændringer i MED-udvalg eller borgerråd. 

         7.  Transport af for borgere ved bofællesskaberne,    René Gotfredsen Nielsen  (20 min)   BILAG 

Udvalget for Social Omsorg vil gerne give de mest fleksible og optimale forhold for transport til beboerne 

ved bofællesskaberne, så de kan have aktiviteter ud af huset og deltage i fritidsaktiviteter. Derfor er det 

sendt et forslag om kommunale busser og biler til høring ved Handicaprådet. Forslaget indebærer at de 

ekstra feriedage i den centrale pulje afskaffes.   

Udvalget besluttede på møde den 11. juni, at beboerne ved bofællesskaberne skal have mulighed for 

transport ved kommunale busser og biler, og at meromkostningen delvis sker ved en reduktion af de ekstra 

5 feriedage i den centrale pulje til 3 ekstra feriedage i den centrale pulje. 

         8.  Pejlemærker og fokuspunkter,      René Gotfredsen Nielsen   (25 min)     BILAG 

René holdt et oplæg om forandringstiltagene i Social Omsorg, og fortalte om de fokuspunkter, der vil være 

fremadrettet. Orienteringen blev taget til efterretning. 

         9.  Status for motion og idræt;     Michael I Bendixen   (10 min) 

Michael orienterede om, at der arbejdes med oprettelse af motions- og idrætstilbud i samarbejde med 

Hedensted Centeret. 

Der holdes informationsmøde medio august, og forventningen er, at aktiviteterne kan starte i september.  

       10.  Eventuelt (3 min) 

På Syrenvænget er der indkaldt til stiftende generalforsamling til en støtte-/venneforening (klubsjov). 

 

Med venlig hilsen 

Carsten Gammelgaard Hansen 

Pårørenderådet 

tlf 4274 5057' 

 

Der vil blive serveret en sandwich til mødet.  

 

Referat fra sidste borgermøde vedlægges som info 


