
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pårørenderåd, Voksenhandicap, Social Omsorg 

 

Inviterede: Carsten Gammelgaard Hansen, Bofællesskabet Rugmarken 
Berit True Jensen, Uldum Bofællesskab 
Mikael Bisted, Hedensted Bofællesskab afd. Lunavej 
Mathias Hansen, Hedensted Bofællesskab afd. Rørkærvej 
Gurli Klausen, Bofællesskabet Højtoften 
Elin Rosengaard, Bo- & beskæftigelsestilbud Kildebjerget* 
Jenny Jensen, Bofællesskabet Syrenvænget 
Inger Hjort (suppleant), Bofællesskabet Rugmarken 

Annelise Jørgensen (suppleant), Hedensted Bofællesskab afd. 
Rørkærvej 
Heidi Lindberg Jensen, Chef for Voksenhandicap 
Birgitte Damgaard Jørgensen, leder, Uldum Bofællesskab 
Karsten Markussen, Bofællesskaberne Egevej & Syrenvænget 

Dato: 10. marts 2022 

Tid: Kl. 17.00 – 19.30 

Sted: Hedensted Rådhus mødelokale 3 indgang fra Mindevej  
OBS ÆNDRET MØDESTED 

Afbud: Jenny Jensen, Mathias Hansen, Inger Hjort, Birgitte Dam-
gaard Jørgensen 

 

Punkt 1: 
 

Overskrift og ejer: Godkendelse af  dagsorden / Heidi 

Informa-
tion: 

 Drøf-
telse:  

 Beslut-
ning:  

x Tid: 5 min. Kl. 17.00 – 17.05 

Sagsfremstilling: Velkommen og godkendelse af dagsorden 

Beslutning / referat: Formanden byder velkommen til det første møde i 2022.  
 
Formanden opfordrer til, at hvis man har punkter, der ønskes 

behandlet, så sendes disse til ham eller Heidi Lindberg Jen-
sen gerne 14 dage inden mødet, så punktet kan nå at 
komme med på dagsordenen.  
 
Leder Karsten Markussen deltager i dag i stedet for Birgitte 
Damgaard Jørgensen, der har ferie. 
 
Heidi Lindberg gør opmærksom på, at punkt 6 udgår og må 
komme med på en senere dagsorden. 
 
Dagens dagorden godkendes. Formanden gør endvidere op-
mærksom på, at mødereferater betragtes som godkendt så-
fremt der ikke kommer ændringer inden 8 dage efter udsen-
delse af referatet. 

Notatark 
 
Sagsnr. 27.00.00-A08-1-22 

Sagsbehandler 

Lotte Adriansen 

 

10.03.2022 
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Overskrift og ejer: Godkendelse af  dagsorden / Heidi 

Informa-
tion: 

 Drøf-
telse:  

 Beslut-
ning:  

x Tid: 5 min. Kl. 17.00 – 17.05 

Sagsfremstilling: Velkommen og godkendelse af dagsorden 

 

Bilag:  

 

Punkt 2: 
 

Overskrift og ejer: Orientering / Heidi 

Informa-
tion: 

x Drøf-
telse:  

 Beslut-
ning:  

 
Tid: 25 min. Kl. 17.05 – 17.30 

Sagsfremstilling:  Ny leder ansat på Hedensted Bofællesskab pr. 1. april 
 Proces som opfølgning på Borgertilfredshedsundersø-

gelsen er ændret – der følges op på temaerne lokalt 
og laves ikke interviews mv. 

 Forslag til møde datoer 2022  
 Økonomi 2021 

 

Beslutning / referat: Ny leder til Hedensted Bofællesskab: 
Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Vibeke Midtgaard, 
som ny leder til Hedensted bofællesskab. Vibeke tiltræder 1. 
april. Vibeke er 60 år og kommer solid erfaring og solid le-
dererfaring. 
 
Der arbejdes med en introplan, hvor der også bliver mulig-

hed for de pårørende for at møde Vibeke. 
 
Borgertilfredshedsundersøgelsen: 
Det var tidligere aftalt, at der skulle arbejdes videre med 
borgertilfredshedsundersøgelsen via interviews mv. Da Marie 
er fratrådt følges der op lokalt på lokale temaer. 
 

Mødedatoer 2022: 
 
Følgende datoer aftale for møder i 2022: 
Den 9. juni, 15. september og 8. december. Alle 3 møder af-
holdes på Rådhuset i Hedensted, i mødelokale 3 som i dag. 
 
Økonomi: 
Heidi Lindberg gennemgår kort forventet resultatet for Vok-

senhandicap 2021: 
 
Overskud ser ud til samlet at blive kr. 2.020,041,00 i VH i 
2021 med nedenstående kommentarer til resultatet for ud-
valgte enheder: 
 
Aktivitets- & Samværstilbud Fønix:  

Underskud, da der mangler afregning for STU elever i 2021, 
væsentlig borgertilgang fra 32 -> 54 borgere og deraf føl-
gende behov for bl.a. ny bus til transport af brugere og øget 
behov for personale.  
 
Bo- & beskæftigelsestilbud Kildebjerget: 
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Overskrift og ejer: Orientering / Heidi 

Overskud, der bl.a. er genereret af midler til kompetenceud-
vikling, der er modtaget i 2021, men hvor man pga. Covid-
19 ikke har kunnet afholde kurserne, der nu afholdes i 2022.  
 

Bofællesskabet Egevej:  
Underskud pga. særlig borgersag. 
 
Til budget 2023 ser man forventeligt ind i reduktioner, for 
hele Social Omsorg. 
 
Hedensted Kommune skal spare mellem kr. 50 mill. Og 70 
mill. I 2023. Den forventede andel til Social Omsorg er ca. 
kr. 15 mill. 
 
Kommunalbestyrelsen har bestilt ekstern leverandør, Kom-
ponent, til at hjælpe med at pege på økonomisk rationaler 
med særligt fokus på Voksenhandicap generelt (Myndighed 
og Udfører). 
 

Pårørenderådet udtrykker bekymringer i forhold til kom-
mende reduktioner. Der er en drøftelse af, at Pårørenderådet 
har mulighed for at kommentere eventuelle spareforslag via 
Handicaprådet, hvor der er høringspligt og hvor Michael Bi-
sted er repræsenteret. 
 

Bilag:  

 

Punkt 3: 
 

Overskrift og ejer: Fremtidig model og struktur på møderne / Heidi 

Informa-
tion: 

 
Drøf-
telse:  

x Beslut-
ning:  

x Tid: 30 min. Kl. 17.30 – 18.00 

Sagsfremstilling: På det seneste møde i Pårørenderådet blev det nævnt, at 
man på dette møde kunne drøfte fremtidig model og struktur 
for møderne i Pårørenderådet. 
Forslag kunne være årshjul med emner hvor vi beslutter for-
men for de enkelte emner – er det cafemøder hvor flere ind-
drages? – er det drøftelser i dette forum? Afhængig af emnet. 
 

Beslutning / referat: Der har tidligere været arbejdet med årshjul i Pårørenderå-
det. 
 
Heidi viser model årshjul, der bruges i MED systemet. Der er 
opbakning til at arbejde med et årshjul i Pårørenderådet. 
 
Udkast til årshjul vedlægges – der kan arbejdes videre med 
dette på mødet i juni. 

 
Endvidere ses på listen over emner, der ønskes drøftet: 
 

- Netbanksløsning for borgerne herunder også gebyrer 
for brug af netbanksløsningen. 

- Husregler – er der husregler på alle steder? Bl.a. ad-
færd i fællesområder. Husregler kan være gode også i 
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Overskrift og ejer: Fremtidig model og struktur på møderne / Heidi 

forhold til magtanvendelse. Kan med fordel løftes lo-
kalt. 

- Revidering af VH pårørendepolitik (se pkt. 4). 
- Selvbestemmelse/omsorgspligt Måske relevant til et 

fællesmøde 
- Forråelse, Når gode mennesker handler ondt v/Dorte 

Birkemose. 
 
På mødet i juni drøftes mulighederne for at afholde et fælles-
møde for alle pårørende i efteråret. 
 

Bilag: Udkast til årshjul 

 
 

Punkt 4: 
 

Overskrift og ejer: Pårørendepolitik / Heidi 

Informa-
tion: 

 Drøf-
telse:  

x Beslut-
ning:  

x Tid: 20 min. Kl. 18.00 – 18.20 

Sagsfremstilling: På mødet den 25. november blev det aftalt, at der på dette 
møde skulle være en drøftelse af hvordan vi kan arbejde med 
Hedensted Kommunes nye pårørendepolitik. 
 

Beslutning / referat: Folderen Pårørendepolitik for Voksenhandicap, der er udar-
bejdet i 2016, er medbragt.  

 
Hedensted Kommune har nu lavet en ny samlet Pårørendepo-
litik for hele kommunen. 
 
Det aftales, at Den nye Pårørendepolitik for Hedensted Kom-
mune drøftes lokalt på enhederne og at medlemmerne af På-
rørenderådet bringer tilbagemeldinger ind til mødet den 15. 
september. 
 

Bilag:  

 
Kl. 18.20 – 18.30 Pause 
 

Punkt 5: 

 

Overskrift og ejer: Gode tiltag og traditioner lokalt / Heidi  

Informa-
tion: 

 Drøf-
telse:  

x Beslut-
ning:  

 
Tid: 15 min. Kl. 18.30 – 18.45 

Sagsfremstilling: På seneste møde blev det aftalt, at der på dette møde skulle 
drøfte hvilke gode tiltag og traditioner, der er på de forskel-
lige i Voksenhandicap, med henblik på at dele de gode erfa-

ringer. 
 

Beslutning / referat: Det er primært på Bofællesskaberne i Hedensted, man ople-
ver at tidligere traditioner, er forsvundet over tid. Der har tid-
ligere været både fælles arbejdsdage og f.eks. ”kaffe på kan-
den”. 
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Overskrift og ejer: Gode tiltag og traditioner lokalt / Heidi  

På Bofællesskabet Rumarken har man Club Rugmarken, der 
planlægger og afvikler arrangementer bl.a. tur til Madsbypar-
ken, tur til Løveparken, Julefrokost, sætte juletræer op, bage 
pandekager mv. Der søges §18 midler til ture mv. 

 
På afdeling Åbo i Uldum Bofællesskab er der bl.a. fælles ar-
bejdsdage. 
På Højtoften har man taget på sommerture, de pårørende har 
ikke været involveret, men der er kommet mere interesse for 
pårørendearbejdet. 
På Egevej starter man op igen med grillarrangement og jule-
arrangement. 
På Syrenvænget er det anderledes bl.a. pga. borgernes alder. 
Dér findes Club Sjov, der laver ture for borgerne. Der er pt. 1 
sensommerarrangement, der arrangeres af borgerne sam-
men med medarbejderne. 
På Kildebjerget er anderledes, da det er et midlertidigt botil-
bud, det kan være svært at etablere og ikke mindst fastholde 
traditioner. 

 
Heidi Lindberg anerkende de gode bidrag til gensidig inspira-
tion. 
 

Bilag:  

 

Punkt 6: 
 

Overskrift og ejer: Film fra Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Fønix og Bofæl-
lesskabet Højtoften / Heidi 

Informa-
tion: 

x Drøf-
telse:  

 Beslut-
ning:  

 
Tid: 15 min. Kl. 18.45 – 19.00 

Sagsfremstilling: Filmene vises. 

Beslutning / referat: Punktet udgår og filmene vises ved en senere lejlighed. 
 

Bilag:  

 

Punkt 7: 
 

Overskrift og ejer: Årsrapport samlet fra socialtilsynet 2021 /Heidi 

Informa-
tion: 

x Drøf-
telse:  

 Beslut-
ning:  

 
Tid: 20 min. Kl. 19.00 – 19.20 

Sagsfremstilling: Gennemgang af rapporten 

Beslutning / referat: Heidi Lindberg præsenterer kort det samlede resultat for 
Voksenhandicaps enheder. Der har beklageligvis indsneget 
sig fejl (side 3). Derfor vedlægges tilrettet version af årsrap-
porten. 

 
Heidi Lindberg konkluderer, at vi kan være godt tilfredse 
med rapporterne for enhederne. De anbefalinger, der kom-
mer fra Socialtilsynet arbejdes der med, lederne er ansvar-
lige for dette arbejde. 
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Overskrift og ejer: Årsrapport samlet fra socialtilsynet 2021 /Heidi 

Berit spørger om det er pga. Corona at man som pårørende 
ikke er inviteret til interview da Social Tilsyn Midt var på be-
søg. Heidi Lindberg mener at dette godt kan være tilfældet 
men at tilbud om interview skulle være erstattet af tilbud om 

telefonsamtaler. 
 

Bilag: Opsamling Tilsynsrapporter 2021, tilrettet version. 

 

Punkt 8: 
 

Overskrift og ejer: Eventuelt 

Informa-
tion: 

x Drøf-
telse:  

 Beslut-
ning:  

 
Tid: 10 min. Kl. 19.20 – 19.30 

Sagsfremstilling: 
 

Beslutning / referat: Elin har sit sidste møde i Pårørenderådet, da hendes datter 
flytter fra Kildebjerget til Uldum Bofællesskab forventeligt pr. 
1. april.  Der vælges en ny repræsentant på Kildebjerget så 
alle har mulighed for at ønske at komme ind. Elin drøfter 
dette med lederen af Kildebjerget. 
 
Formanden har indsendt nedenstående bemærkning til refe-
ratet: 
 
Valg repræsentant for Kildebjerget i stedet for Elin 
Efter vedtægterne er der valg hvert andet år i november må-

ned  iflg.  §6   (november 2022)  
Som jeg ser det er det i sådanne tilfælde at det er vigtigt at 
en der bliver valgt en  suppleant der kan indtræde som re-
præsentant.  
Som jeg ser det er der på nuværende tidspunkt bofællesska-
ber m.v.  der ikke er repræsenteret i pårørenderådet  
 

Bilag:  

 
 


