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Referat Pårørenderåd 6. juni 2019 

Mødelokale 2, Huset, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning kl 17 -19.30 

 

Deltagere: 

 

Jenny Jensen, (Syrenvænget) 

Tena Lybkær Nielsen (Rørkjærvej) 

Annelise Jørgensen, Suppleant 

Mikael Bisted, (Lunavej) 

Anette Damm, Suppleant 

 

Carsten Gammelgaard Hansen, (Rugmarken) 

Leder af Voksenhandicap Heidi Lindberg Jensen 

Leder af Kildebjerget Klavs Thomsen Hansen 

Pædagogisk konsulent Michael Islin Bendixen 

 

Afbud: Susanne Døssing, (Højtoften), Berit True Jensen, (Uldum Bofællesskaber) Gunvor 

Christensen, (Suppleant) Inger Hjort, Suppleant 

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst ved formand (5 min).  

Carsten forklarer at dagsorden denne gang ikke er lavet i fællesskab. Den blev lavet med de 

mangler der er, når man ikke laver den sammen 

 

2. Information fra Leder af Voksenhandicap (30 min). 

- Orientering om økonomi/Regnskab 2018 og budget 2019 

Heidi gennemgår regnskabet for 2018. Det viser et overskud på 2,6 mill. En stor del af overskuddet 

skyldes at der årligt er sparet ca. 800.000 kr. op de sidste to år til personalets efteruddannelse og 

kompetenceudvikling. Regnskabet viser at der i nogle enheder er overskud, andre er der 
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nogenlunde balance. Et enkelt sted er der et stort underskud. VH har fået lov til at overføre 

overskuddet til kommende år.  

Der er ligeledes sket nogle regnskabstekniske fejl, hvor udgifter til tomgangsleje er indregnet. De 

skulle egentlige tilbageføres, men VH har fået lov til at beholde pengene i denne omgang. Det er 

derfor budgettet for 2019 er lavere end for 2018, idet fejlen er rettet til i 2019 

Heidi fortæller at posten omkring Kildebjerget viser et underskud. Det er kalkuleret med at 

Kildebjerget giver underskud i opstarten, da en række af stedets aktiviteter ikke er iværksat endnu. 

Der er udelukkende beregnet på § 107-tilbuddet. 

Anette spørger til besparelser på området.  

Heidi understreger at der ikke samlet set er besparelser på VH i 2018 og 2019, og hun er ikke 

bekendt med eventuelle besparelser fremadrettet.  

Jennys spørger til om underskuddet på Syrenvænget er betinget af tomgangsleje.  Det er det, 

ifølge Heidi, ikke, da tomgangleje bliver betalt fra centralt sted.  

- Referater på hjemmesiden fra pårørenderådet. Pkt. er borgerrådsmødet næste gang.  

Heidi viser, hvor man kan finde referater fra Pårørenderådet på kommunens hjemmeside. Det gør 

man på Hedensteds Kommunes hjemmeside: Borger        Handicap og Psykiatri Bofællesskaber  

 

 

Eller link: https://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-

psykiatri/voksenhandicap/bofaellesskaber 

 

- Vælgermøde for borgere i VH 1. 

https://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksenhandicap/bofaellesskaber
https://www.hedensted.dk/borger/handicap-og-psykiatri/voksenhandicap/bofaellesskaber


3 
 

Michael fortæller, at vælgermødet forløb godt. Både borgere og politikere gav udtryk for at de var 

tilfredse. Der bliver stillet mange og alsidige spørgsmål.  

Pårørenderådet efterlyser at borgeren i højere grad bliver understøttet i at stemme.  Der blev 

aftalt, at vi ved næste valg skal være opmærksomme på at få emnet italesat ude på de enkelte 

botilbud.  

- Hvorledes refereres pårørenderådsmøder til handicaprådet (folder fra Handicaprådet uddeles). 

Pårørenderådet refererer ikke til Handicaprådet. Hvis medlemmer af Pårørenderådet vil have pkt. 

på til Handicaprådet kan det løftes til medlemmer af Handicaprådet, hvor der laves en formel 

indstilling til rådet.   

-Rygepolitik (Bofællesskaberne) Hedensted Kommune (Voksenhandicap) personale beboere m.v. 

Heidi følger Hedensted kommunes politik på området. Personalet kan ryge udenfor på et nærmere 

defineret område. Borgerne må ryge i deres lejligheder, men det skal forenes med 

arbejdsmiljøreglerne, da borgerens hjem også er en arbejdsplads.  

-Værdighedspolitik godkendt. 

Værdighedspolitikken er godkendt. Anette forventer at hun kan italesætte politikken over for 

personalet, og de ved hvad hun taler om. Heidi medgiver, at det er en ledelsesmæssigt ansvar at få 

værdighedspolitikken formidlet. Dog er politikken endnu helt ny og der er derfor lavet en plan for 

implementering endnu.  

-Handicappolitik godkendt. 

https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/27-03-

2019/ID2580/Bilag/Punkt_55_Bilag_1_Handicappolitik.pdf 

 

 

3. Kvalitetsstandarder for handicapområdet .  

 

Kvalitetsstandarderne er nu endeligt godkendt af byrådet De godkendte 

kvalitetsstandarder findes på link:  https://www.hedensted.dk/media/5793767/katalog-

for-kvalitetsstandarder-2019.pdf 

 

Er der evt. spørgsmål til kvalitetsstandarderne 

 

Ingen kommentarer.  

 

 

 

4. Årsrapport opsamling på tilsynsrapporter 2018 fra socialt tilsyn.  

 

https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/27-03-2019/ID2580/Bilag/Punkt_55_Bilag_1_Handicappolitik.pdf
https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/27-03-2019/ID2580/Bilag/Punkt_55_Bilag_1_Handicappolitik.pdf
https://www.hedensted.dk/media/5793767/katalog-for-kvalitetsstandarder-2019.pdf
https://www.hedensted.dk/media/5793767/katalog-for-kvalitetsstandarder-2019.pdf
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Heidi gennemgår opsamlingen og de fokuspunkter der arbejdes med på baggrund af det 

 

Nogle af rapporterne er af ældre dato og kompendiet indeholder udelukkende rapporter 

fra 2018. Der har været flere tilsyn i 2019, men de kommer i næste opsamling i 2020. Den 

omorganisering der har været i gang i VH kan have skabt noget bevægelse på organisation 

og ledelse, som har været svagt nedafgående. Det er det eneste sted hvor udviklinger er 

gået tilbage. Der er dog kun tale om en lille tilbagegang på -0,2. Generelt scorer man højt 

på alle parametre.  

Der er lavet tiltag og kørt forløb med ledergruppen med fokus på ar skabe et ”fælles vi”. 

Heidi fortæller at det har været et godt forløb. Klavs forklarer, at et tættere samarbejde 

gør det lettere at støtte hinanden i svære situationer.  

Et andet spor er kompetenceudviklingsforløbet for både medarbejdere og ledelse, der 

forventes at skabe en positiv tendens, og gerne skulle afspejle sig i rapporterne de 

kommende år. 

 

5. Temadag for pårørende.   

 

Pårørendearrangementet foreslås afholdt i august 26. 27. 28. kl 17-17.30 let anretning. 

Program/oplæg starter 17.30 til 20. Vi foreslår et emne der omhandler overgangen fra barn 

til voksen og værgemål. Børnehandicap kan deltage. 

 

Carsten mener at temadagen kun skal være for pårørende i bofællesskaberne. Der er i 

rådet dog flertal for at man skal gå videre med den foreslåede model med overgange som 

tema. Der skal være fokus på, hvad man som pårørende skal være opmærksom på i 

overgangene. Det bliver besluttet, at arrangementet skal foregå den 26/8 eller 27/8. Der 

laves en lille arbejdsgruppe med Carsten, Heidi og Michael, hvor nærmere besluttes.  

 

6. Pjece ”når du flytter i bofælleskab”  

 

Sættes også på september, hvor der udarbejdes et oplæg. Dem, der har lavet udkastet, 

inviteres.   

 

På sidste møde blev det aftalt at medlemmerne kunne sende kommentarer til et fremsendt 

udkast. Der er kommet en kommentar fra Carsten Han skriver:  ”Det vil være rigtigt godt 

såfremt pjecen ”Når du flytter i bofællesskab” henvender sig mere direkte til borgeren, der 

skal flytte ind” (…) Hvad for øvrigt med: 

At huslejekontrakten skal underskrives (Evt. skal der beskikkes en værge) 

Udgifter    Huslejeindskud, husleje, forbrugsafgifter Tøjvask Rengøring vask af vinduer 

Melde flytning, Boligsikring/boligydelse” 

 

I dag skal vi drøfte hvad formålet er og hvem målgruppen er for pjecen. Skal det være 

information af praktisk karakter a`la Aarhusmodellen?  
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Er der behov to typer en overordnet og en lokal. Eksempelvis ”Når du skal flytte ind på 

Rugmarken” 

Titlen ”når du flytter i bofællesskab” henleder til at pjecen er målrettet borgeren. Carsten 

vil gerne at pjecen indeholde mere praktisk information. Rådet er enig om, at der behov for 

en pjece af generel karakter, der rummer samtlige boenheder i Voksenhandicap. 

Under dette pkt. diskuteres udgifter til inventar i fællesarealerne. Dette hensættes til punkt 

til næste møde.  

 

7. Bussituation (Bilag 1) . 

Orientering.  

Rådet får en oversigt over bus/biltildelingen. Bofællesskaberne har fået, det, de har ønsket 

sig. Kommende emne til dagsorden kan være ”kan og skal kørsel”. 

 

8. Evt. (5 min). 

 

Punkt til næste møde:   

 

Udgifter til inventar i fællesarealerne.  

”kan og skal kørsel”. 

 

 

Punkter til kommende møder 

 ØKONOMI m.v for borgerne     Hvorledes behandler pårørende, personale m.v.  

lovligt borgernes økonomi m.v.   

Hvad med:   NEMID, Digital post, Borger.dk, Sundhed.dk, Skat.dk   

 VÆRGEMÅL m.v. 

Pårørendes henvendelser til bostedet og tilbagemeddeleler heraf fra bostedet 

(sikker mail tlf) 

 

 Selvbestemmelsesret for borgerne.  Hvornår, Hvordan og af Hvem hører borgeren.     

Personale, pårørende, værge  

 

 Placering af ”nye” borgere i bofællesskabet (Henses der her til at de passer ind 

sammen med de øvrige beboere i bofællesskabet?  

 

 Hedensted Kommunes pårørendepolitik på kommunens hjemmeside   Med bl.a. 

nye vedtægter pårørenderådet har vedtaget. 

 

 Årshjul 2020.  


