
Referat 

Møde i 

Pårørenderådet – Guldborgsund Handicap. 

Tirsdag den 7. marts 2023     Kl. 17.15 – 20.15  

(i Rønnehuset, Niels Hemmingsensvej 6, Nykøbing F.) 

Deltagere: Solveig Rosendal, Jane Sørensen, Hardy Høj, Susanne Hansen, Mette Jensen, Torben Feldskov 

(afdelingsleder på Syrenvænget) og Flemming Nielsen (Leder og referant) 

Afbud: Lene Rasmussen 

Referet: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Referat 

Godkendt. 

 

2. Nyt fra administrationen. v/ Flemming 

a. Ny leder ansat på Bryggen  

Referat 

På Botilbuddet Bryggen starter der ny afdelingsleder den 1. april 2023. Det er Tanja Alm, der har en 

solid erfaring med ledelse af botilbud på handicapområdet fra Lolland Kommune. 

I Administrationen er Bente Andersen startet som afdelingsleder for denne. Bente har hidtil være 

teamkoordinator for samme afdeling. 

 

3. Høringssvar vedrørende: 

a. Bl.a. lukning af kantinen ved Sophieskolen (Børn- og skoleudvalget, høringsfrist 8/3 kl. 

8.00) 

b. Omlægning af levebomiljø i botilbuddene under Bo og Aktivitetstilbud Guldborgsund 

(Socialudvalget, høringsfrist 22/3 kl.10.00) 

c. Lukning af Nabohuset og kvalitetsløft af botilbudsområdet på Handicapområdet 

(Socialudvalget, høringsfrist 22/3 kl.10.00) 

Referat 

3.a. 

Der er tale om en påtænkt lukning af et tilbud, som drives af Center for Børn og Læring. Socialområdet 

er involveret for så vidt, at tilbuddet har borgere i beskyttet beskæftigelse. Der er dog p.t. tale om 

borgere, som ikke bor i nogen af vores botilbud. 

Pårørenderådet har besluttet at afgive høringssvar om bevarelse af tilbuddet.   

 

 

3.b og 3.c. 

Fordele og ulemper ved forslagene blev drøftet, d.v.s . både forslag om omlægning af levebomiljø i 



botilbuddene under Bo og Aktivitetstilbud Guldborgsund og forslag om lukning af Nabohuset og 

kvalitetsløft af botilbudsområdet på Handicapområdet. 

Pårørenderådet har besluttet at afgive høringssvar til begge forslag. Formanden udarbejder forslag, 

som det øvrige Pårørenderåd kvalificerer inden deadline den 22/3-2023. Såfremt der er pårørende til 

berørte borgere, der ønsker at give input til Pårørenderådets høringssvar, skal de fremsende disse til 

solveig.rosendahl@outlook.dk senest den 15. marts 2023. 

  

4. Orientering om socialudvalgets behandling af tilsynsrapporter for botilbuddene Syrenvænget, 

Nabohuset, Bryggen og Lindevang/Kløverbo 

Socialudvalget har på møde den 22. februar behandlet tilsynsrapporterne for ovenstående botilbud ved 

at tage orienteringen herom til efterretning. Socialudvalget har herefter fremsendt orientering om 

dette til Pårørenderådet. 

Pårørenderådet har taget Socialudvalgets behandling til efterretning. 

  

 

5. Det videre arbejde med lokale pårørendegrupper (opfølgning fra sidste mødes punkt 4) 

Referat 

Flemming gennemgik de rettelser/ændringer til vedtægterne, som er foranlediget af drøftelserne fra 

seneste møde i Pårørenderådet. 

Det er afklaret, at vedtægterne ikke skal godkendes politisk, men alene af lederen af Bo- og 

Aktivitetstilbud Guldborgsund. Dette er konsekvensrettet i nyeste udkast til vedtægter. 

Pårørenderådet godkendte udkastet til nye vedtægter med nogle få ændringer. De godkendte 

vedtægter udsendes sammen med referatet. 

Der vil nu pågå et arbejde med at få kommunikeret ud både eksternt til alle pårørende i botilbuddene 

under Bo- og aktivitetstilbud Guldborgsund og internt til afdelingsledere og medarbejdere. 

I forhold til kommunikationen internt vil Flemming og Torben stå for denne. I forhold til den eksterne 

kommunikation vil Flemming og Torben fremsende vedtægterne med et tilhørende skriv til alle 

pårørende. 

På næste møde i juni måned skal selve valghandlingen konkretiseres med datoer og form m.v. 

 

 

6. Eventuelt, herunder bordet rundt 

Referat 

Formanden orienterede om, at Socialdemokratiet inviterer til åbent møde d.21/3 om 

socialpolitikken. Det foregår i Kirkens Korshærs Varmestue, Jernbanegade 43, 4800 Nykøbing 

Falster, den 21/3-23. Tilmelding ikke nødvendig. 

07-03-2023 

Flemming Nielsen 

  

mailto:solveig.rosendahl@outlook.dk


Vedtægter for pårørenderåd i Bo- & Aktivitetstilbud Guldborgsund 

 

1. Lovgrundlag og personkreds 

Lov om Social Service § 16:  

§ 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på 

tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for 

brugerindflydelsen. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af 

indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver. 

 

Borgerne på botilbuddene har via det daglige pædagogiske arbejde indflydelse i deres egen 

dagligdag i det omfang, som de evner. I forhold til indflydelse i det mere tværgående arbejde i det 

enkelte team, det enkelte botilbud og på tværs af botilbuddene nedsættes der lokale 

pårørendegrupper i det enkelte botilbud og et tværgående pårørenderåd på tværs af hele området.  

  

2. Formål og opgaver 

Pårørendegrupperne i Bo- & Aktivitetstilbud Guldborgsund har til formål at være et forum for 

dialog mellem brugerne, deres pårørende, og kommunen. Pårørendegrupperne skal således 

inddrages ved fastlæggelse af retningslinjer for den daglige pleje- og omsorgsindsats på det enkelte 

botilbud. Pårørendegrupperne er således høringsorgan i forhold til dagligdagen på det enkelte 

botilbud. 

 

Pårørendegrupperne kan ikke behandle sager vedr. enkeltpersoner og konkrete medarbejdere. 

 

På de enkelte botilbud vælges lokale pårørendegrupper, der har til formål at behandle sager, som 

den stedlige botilbudsleder har kompetence til at beslutte.  

 

Der nedsættes endvidere et tværgående pårørenderåd, der har til formål at behandle sager, som 

lederen af Bo- & Aktivitetstilbud Guldborgsund har kompetence til at beslutte, ligesom det også er 

høringsorgan for politiske beslutninger og lignende sager af mere generel karakter. 

 

Det tværgående pårørenderåd skal høres om udfaldet af socialtilsynets tilsynsbesøg, og dermed 

have de skriftlige tilsynsrapporter forelagt til udtalelse. 

 

 

3. Sammensætning og valg 

I hvert botilbud vælges en lokal pårørendegruppe, hvortil der vælges op til 2 pårørende pr. team. 

For at sikre en så bred viden om tilbuddet skal det tilstræbes, at der vælges pårørende fra alle 

teams. Der kan vælges max. 2 suppleanter. 

 

Valget til den lokale pårørendegruppe foregår i 3. kvartal i ulige år. Valgperioden for de valgte 

medlemmer er 2 år. Valgbare er pårørende til beboere i botilbuddet. Der kan ved valget max. 

afgives en stemme pr. beboer. Der kan modtages genvalg. Botilbudslederen forestår selve 

valghandlingen, herunder forberedelse og indkaldelse til valg i tæt samarbejde med den lokale 

pårørendegruppe. 

Hvis den borger, som man er pårørende for, ikke længere bor i botilbuddet, kan man ikke længere 

deltage i pårørendesamarbejdet, hverken i den lokale pårørendegruppe eller i det tværgående 

pårørenderåd. 

 



4. Konstituering 

Den lokale pårørendegruppe konstituerer sig ved første møde efter valget med formand og en 

næstformand. Formanden er samtidig den lokale pårørendegruppes repræsentant i det 

tværgående pårørenderåd. Formand og næstformand skal findes blandt de valgte. 

 

Den lokale pårørendegruppe fastsætter selv forretningsorden, herunder dagsorden for møder m.v.  

Botilbudslederen er sekretær for den lokale pårørendegruppe og står for de administrative opgaver 

i forbindelse med gruppens arbejde. Medarbejdere deltager efter behov. 

 

Det tværgående pårørenderåd udpeger i deres midte formand og næstformand. Udpegningen 

gælder for 2 år ad gangen. Det tværgående pårørenderåd fastsætter selv forretningsorden, 

herunder dagsorden for møder m.v. 

Leder af Bo- & Aktivitetstilbud Guldborgsund er sekretær for det tværgående pårørenderåd og står 

for de administrative opgaver i forbindelse med rådets arbejde. Medarbejder- og 

lederrepræsentanter deltager efter behov. 

 

5. Økonomi 

De lokale pårørendegrupper og det tværgående pårørenderåd har ikke selvstændigt budget. 

Botilbuddet henholdsvis Bo- & Aktivitetstilbud Guldborgsund afholder udgifterne til 

mødevirksomhed og stiller lokaler til rådighed. 

 

6. Møder 

Mødekadence aftales i de respektive lokale pårørendegrupper og det tværgående pårørenderåd.  

Der udfærdiges referat fra møderne, der skal være offentlig tilgængelig for øvrige pårørende. 

 

Det er formandens ansvar at indkalde til møderne. Det kan dog aftales med botilbudslederen/leder 

af Bo- & Aktivitetstilbud Guldborgsund, at denne sørger for løsningen af de praktiske opgaver 

såsom udsendelse af dagsorden m.v. 

 

Ekstraordinært møde kan afholdes, hvis et af medlemmerne har et ønske herom. Det er 

formanden, der vurderer om dette skal ske, og indkalder så til mødet hurtigt, dog med mindste en 

uges varsel. 

 

7. De valgte 

Arbejdet i de lokale pårørendegrupper og det tværgående pårørenderåd er frivilligt og ulønnet. 

 

De valgte er omfattet af forvaltningslovens regler om indhentelse og videregivelse af oplysninger 

samt tavshedspligt m.v. 

 

Suppleanter tiltræder i tilfælde af et medlems udtræden eller ved længerevarende fravær. 

 

8. Godkendelse og ændring af vedtægter 

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter forhandling med og accept af lederen af Bo- og 

Aktivitetstilbud Guldborgsund. 

 

Godkendt på møde i Pårørenderådet den 7/3-2023. 

Flemming Nielsen 


