
Pårørenderåd 7. marts 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) 

Gunvor Christensen, (Suppleant) 

Berit True Jensen, (Uldum Bofællesskaber) 

Anette Damm, Suppleant 

Carsten Gammelgaard Hansen, (Rugmarken) 

Inger Hjort, Suppleant 

Susanne Døssing, (Højtoften) 
 

 
Leder af Voksenhandicap Heidi Lindberg Jensen 

Leder af Kildebjerget Klavs Thomsen Hansen 

Pædagogisk konsulent Michael Islin Bendixen 

 

Afbud: Gunvor Christensen, Anette Damm (deltager kun i Berits fravær). 

Bente Dalsgaard deltager i stedet for Klavs Thomsen Hansen. 

 
 

 
Dagsorden: 

 

 
1. Velkomst ved formand 



Det første møde efter konstituering. Der ønskes en præcisering af bofællesskabernes titel. 

Således at Lunavej, Rørkjærvej og Solhøj ikke står anført som afdelinger. Der er ingen 

bemærkninger til de vedlagte vedtægter. De godkendes endeligt. 

 
2. Information fra Leder af Voksenhandicap 

- Ønsker om at flytte mødet den 23. maj til den 16. maj eller 6. Juni. 

Rådet vedtager at mødet afholdes 6. juni. Mødet bliver som udgangspunkt afholdt i 

Huset, løsning. 

 
- Status på busser. 

Omregistrering og fordeling af busser er ved at være på plads. Med den nye ordning må 

man nu tage andre borgere med på vejen til aktiviteter. Pårørende må ikke køre i 

busserne pga. forsikringsmæssige forhold og afgifter. 

Rådet kommer kort ind på fleks taxi og borgernes egenbetaling hertil. Rådet drøfter og 

ønsker klarhed over hvilke typer af kørsel der kan opkræves egenbetaling til? hvad er 

SKAL kørsel og hvad må vi bede borgerne selv betale? Der påpeges ulighed i buskørsels 

ift. dette. Heidi siger, at denne problemstilling kan løftes i Handicaprådet 

 
- Økonomi: status 2018/ Budget 2019. 

Heidi gennemgår VH budget. Der er et samlet overskud på 2,6 mill. Det meste af 

overskudet er grundet penge til kompetenceudvikling til personalet, hvor der er afsat 

midler over tre år. Kildebjerget har endnu ikke eget budget. Mestringsenheden har et 

underskud på 1,7 mill. Men årsagerne til underskud kan forklares. Samlet stemmer 

budgettet i 2019 overens med forbruget 2018. Rammen er ikke nedjusteret. Rådet 

bemærker at der er lavet en indirekte nedjustering ved at der ikke er taget højde for 

lønfremskrivning og prisregulering. Heidi nævner, at derer er taget højde for pris og 

lønfremskrivning. Men takstmodellen er version 2.0 og kan derfor ikke direkte 

sammenlignes med sidste år. Derudover er der justeret for fejl budget vedr. tomme 

lejemål hvilket giver forskellen fra 2018 til 2019 

Heidi forklarer, at budgetterne på de enkelte enheder kan justres, hvis borgernes 

funktionsniveau ændres. Det er en fordel at der er fokus på den individuelle vurdering. 

Takstmodellen, der fastsætter borgernes funktionsniveau og støttebehov, er løbende 

under udvikling og gennemgår i denne tid en justering 

 
- Status på kompetenceudvikling 

4 ugers efteruddannelse for alle fastansatte er gået i gang. Der bliver mulighed for 

diplom til slut. Personalet er væk en uge af gangen. Heidi forklarer, at den erhvervede 

viden gør personalet i VH klogere på borgerne og de tiltag, der bliver sat i værk omkring 

borgerne. De pårørende vil opleve at borgerne modtager en mere kvalificeret støtte, 

bliver mødt på deres behov og oplever mere udvikling og trivsel. Der er medarbejder i 

VH, der skal på demenspilotuddannelse, da problematikken omkring demens er 

relevant flere steder i VH 



Rådet har et forslag til at der laves en temadag med udgangspunkt i den ny viden 

personalets har opnået på kompetenceudviklingsforløbet.. Rådet efterspørger 

kompetenceudvikling ift. sorgarbejde. Heidi gør opmærksom på at der, udover der 

centrale kompetenceudvikling, lokalt er midler til kompetenceudvikling. Den enkelte 

leder prioriterer disse midler. 

 
- Handicappolitik revideret og sendt til politisk godkendelse af handicaprådet 

Handicappolitikken er godkendt i mandags i udvalget. Den er endnu ikke godkendt i 

byrådet. Det aftales at det godkendte eksemplar sendes ud til pårørenderådet sammen 

med dette referat. 

- Punkter til årshjulet 

Drøftelse: Må aktiviteter for borgerne aflyses, Hvornår? 

Værgemål forskellige typer. Administration af borgerens økonomi. Drøftelse/oplæg ved 

Heidi. Heidi skal have møde med jurist omkring emnet. Jurist kan evt. deltage. 

Fælles pårørendepolitik i hele kommunen. 

Det aftales, at punkterne sættes i årshjulet efter drøftelse med formanden. 

 
3. Kvalitetsstandarder for handicapområdet 

-Heidi gennemgår de relevante standarder, Herunder; 

Socialpædagogisk ledsagelse, ferie (5+3), ledsagerordningen §97. 

Spørgsmål og drøftelse. 

Kvalitetsstandarderne er endnu ikke godkendt af byrådet pga. en teknikalitet. De 

godkendte kvalitetsstandarder vil sendes ud rådets medlemmer når det er endeligt 

godkendt i byrådet. Herefter kan medlemmerne bede om en forklaring, hvis der er 

uklarheder. Dette kan vi drøfte på et kommende møde i pårørenderådet. 

Gennemgang af §82 ab og d. Bente fortæller om de nye tiltag i Mestringsenheden. 

Rådet drøfter borgerens feriedage. Rådet har svært ved at gennemskue, hvordan dagene 

gøres op, ansøges osv. Rådet kritiserer af at borgene ikke længere kan tage deres §85- 

støtte med til udlandet. Det er efter deres mening ikke lovbestemt, som fremlagt, men 

kommunens serviceniveau. Rådet vil løfte denne problematik op i Handicaprådet. 

 

 
4. Ulighed i Sundhed: Hvad gør kommunen v. Heidi 

Heidi orienter omkring de generelle sundhedsforhold vedrørende målgruppen i VH. VH er 

blevet opnormeret med en sygeplejerske, der skal kvalitetssikre den sundhedsfaglige del 

ind i VH. 

Rådet spørger ind til det årlige Sundhedstjek, at få en systematik ind i de forebyggende 

tiltag. Der er praktiserende læger, der ikke finder den praksis nødvendigt. Heidi foreslår at 

det tages op på praksiskonsulentmøder. 

5. Pjece: Når man flytter i bofællesskab. Udkast fremlægges og 

drøftes på mødet. 



Det aftaler at medlemmerne læser udkastet derhjemme og sender evt. kommentarer til 

Michael 

6. Dato for pårørendearrangement. 

- Hvad skal omfanget være? 

Pårørendearrangementet foreslås afholdt i juni eller sidste halvdel af august. 

Børnehandicap kan deltage. Der er stemning for tema, der omhandler værgemål eller 

overgang fra barn til voksen. Heidi og Michael arbejder videre med en endelig dato ud 

fra hvad der praktisk kan lade sig gøre. 

7. Evt. 

Spørgsmålet om referatet må hænges op på opslagstavlen i bofælleskabet. Den 

umiddelbare vurdering er, at det må man ikke jf. persondatalovgivningen. 

Der er spørgsmål til om borgere selv skal betale transport af urinprøver. Svaret er er ja. 

Kørsel af urinprøver er ikke del af serviceniveauet 


