
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Pårørenderåd, Voksenhandicap, Social Omsorg 

 

Inviterede: Carsten Gammelgaard Hansen, Bofællesskabet Rugmarken 
Elin Rosengaard, Uldum Bofællesskab 
Mikael Bisted, Hedensted Bofællesskab afd. Lunavej 
Mathias Hansen, Hedensted Bofællesskab afd. Rørkærvej 
Gurli Klausen, Bofællesskabet Højtoften 
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, leder, Bofællesskaberne Egevej & Syren-
vænget 

Dato: 8. september 2022 

Tid: Kl. 17.00 – 19.30 

Sted: Hedensted Rådhus mødelokale 3 indgang fra Mindevej 

Afbud: Birgitte Damgaard Jørgensen, Elin Rosengaard, Mathias Han-
sen, Annelise Jørgensen. 

 
 

Punkt 1: 
 

Overskrift og ejer: Godkendelse af  dagsorden / Carsten Gammelgaard 

Informa-
tion: 

 Drøf-
telse:  

 Beslut-
ning:  

x Tid: 5 min. Kl. 17.00 – 17.05 

Sagsfremstilling: Velkommen og godkendelse af dagens dagsorden. 
 

Beslutning / referat: Carsten byder velkommen. Dette er det 2. møde i år, det 
planlagte møde i juni blev aflyst. 
 

Dagsordenen godkendes. 
 

Bilag:  

 
 

Punkt 2: 
 

Overskrift og ejer: Orientering / Heidi 

Informa-
tion: 

x Drøf-
telse:  

 Beslut-
ning:  

 
Tid: 10 min. Kl. 17.05 – 17.15 

Sagsfremstilling:  Ann Hermansen er ansat som ny direktør for Social 
Omsorg pr. 1. maj 

 Berit True Jensen har ønsket at træde ud af Pårøren-
derådet som repræsentant for Uldum Bofællesskab. 

+Notatark 
 
Sagsnr. 27.00.00-A08-1-22 

Sagsbehandler 

Lotte Adriansen 

 

08.09.2022 
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Overskrift og ejer: Orientering / Heidi 

Elin Rosengaard træder ind således at repræsentation 
fra Uldum Bofællesskab er sikret. 

 Politiske fokuspunkter fra Kommunalbestyrelsen: 
- Vækst i balance 

- Smidige processer og 
- Forpligtende fællesskaber 

 

Beslutning / referat: Der vises filmklip, hvor direktør Ann Hermansen kort præ-
senterer sig selv. 
 
Elin, der tidligere har været valgt til pårørenderådet som re-

præsentant for Kildebjerget, repræsenterer nu Uldum Bofæl-
lesskab. 
 
Efter kommunalvalget har det nye byråd valgt de 3 fokus-
punkter på baggrund af proces med inddragelse af alle ud-
valg. De 3 politiske fokuspunkter skal nu ud og leve i organi-
sationen, det er dog sådan, at tiden hen over forår og som-

mer primært er blevet brugt på økonomi og opgaver i forbin-
delse med budget 2023. 
 

Bilag:  

 
Pause og spisning 
 

Punkt 3: 
 

Overskrift og ejer: Økonomi / Heidi 

Informa-
tion: 

x Drøf-
telse:  

 Beslut-
ning:  

 
Tid: 90 min. Kl. 17.45 – 19.15 

Sagsfremstilling:  Økonomi status pr. 31.08.2022 
 Økonomi 2022, tilpasning til rammen 
 Økonomi 2023, hvis ønsket kan der laves høringssvar 

som skal sendes til Handicaprådet, der er høringsbe-
rettiget. Handicaprådet afholder møde den 14. sep-
tember, hvor de laver høringssvar i forhold til budget 
2023. 

 

Beslutning / referat: Status økonomi: 
Den status, der gennemgås, er pr. 31. juli og ikke pr. ultimo 

august pga. fejl i økonomisystemet. HLJ gennemgår kort de 
enkelte enheder og årsager til over-/underskud. 
 
Tilpasning til rammen 2022:  
Der har været afsat midler i budgetterne til dækning af ud-
gifter til pædagogiske måltider, altså hvor en medarbejder 
spiser samme mad som borgerne, sammen med borgerne. 

Dette er en ydelse, som ingen borgere er visiteret til. Derfor 
er ikke forbrugte budgetmidler til dette trukket tilbage som 
led i tilpasning til rammen 2022. 
Ligeledes har der i budgetterne været tilført midler til dæk-
ning af timer under borgernes ferie/koloni. Beløbet er tilført 
budgettet pr. borger og beløb for borgere, der IKKE har del-
taget i ferie/koloni er trukket tilbage. 
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Overskrift og ejer: Økonomi / Heidi 

 
HLJ gennemgår herefter oplæg om økonomisk pres på Social 
Omsorg 2023-2025, som beskriver baggrunden for hvorfor 
Hedensted Kommune er i den nuværende situation. 

 
Økonomi 2023: 
Voksenhandicaps Pårørenderåd drøfter de forslag, der er re-
levante for Voksenhandicap i sparekataloget. Herefter udar-
bejdes i fællesskab høringssvar til budget 2023. 
 
Dette vedlægges som bilag. 
 
Det udarbejdede høringssvar bruges til både høring i forhold 
til Budget 2023 (deadline den 21. september) og Handleplan 
(deadline 18. september). 
 
Det aftales at formanden uploader høringssvaret i forhold til 
Budget 2023 på Hedensted Kommunes hjemmeside. 
 

HLJ tilbyder at sende Høringssvaret til den medarbejder i He-
densted Kommune, der indsamler høringssvar på Handlepla-
nen, formanden sættes CC på indsendelsen. 
 

Bilag:  Sparekatalog i høring 
 Oplæg til Handleplan 2023 – 2026 Området for 

Voksne med Handicap Gentænkt. Handleplanen for-

ventes godkendt af Udvalget for Social Omsorg den 5. 
september. 

 

Punkt 4: 
 

Overskrift og ejer: Mulighed for fælles pårørendearrangement / Heidi 

Informa-

tion: 

 
Drøf-

telse:  

x Beslut-

ning:  

x Tid: 15 min. Kl. 19.15 – 19.30 

Sagsfremstilling: På seneste møde i Pårørenderådet blev muligheden for et 
fælles pårørendearrangement i efteråret drøftet – som tema 
blev nævnt Selvbestemmelse/omsorgspligt og der blev ud-
trykt ønske om evt. at få oplæg fra Dorte Birkemose omkring 
forråelse, Når gode mennesker handler ondt. 
 
Dorte Birkemose har ikke flere ledige foredragsdatoer i 2022 
og kun enkelte i 2023. 
 
Et alternativ kunne være temaet: Udviklingshæmmedes 
ældreliv i Hedensted Kommune, evt. med besøg fra Højtof-
ten. 
 

Endnu en mulighed jf. punkt 3 kunne være temamøde om-
kring konsekvenserne af kommunens økonomiske situation 
på handicapområdet. 
 
Der lægges op til en drøftelse af og beslutning om hvorvidt 
der skal være et fælles pårørendearrangement i efteråret og 
et tema. 
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Overskrift og ejer: Mulighed for fælles pårørendearrangement / Heidi 

 

Beslutning / referat: Der er enighed om at det vil være en god ide at afholde en 
temaaften, for alle pårørende i Voksenhandicap, når vi ken-
der konsekvenserne af økonomien og ændringer i serviceni-

veauet. 
 
Man kan eventuelt invitere politikerne. 
 
Når tidsplanen for beslutninger omkring evt. ændring af ser-
viceniveau er kendt, og når der politisk er truffet beslutning i 
forhold til budget 2023, kan vi finde dato for hvornår en så-

dan temaaften vil kunne arrangeres. 
 

Bilag:  

 


