
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bostederneranderssyd.randers.dk 

Pårørenderåd ved 

Bostederne 

Randers syd 

2019/2020 

Formand Ole Bach 

Olebach1958@hotmail.com 

 

 

 

Næstformand Tina Kongsbak 

tinakongsbak@gmail.com 

                                                         

 

 

Lisbeth Hansen 

 Lisbeth-hansen@live.dk 

 

 

 

Anne-Lise Andersen                                                                                     

annelise.andersen@outlook.dk 

 

 

 

Karin Kuch-Nielsen  

karin.kuch@gmail.com 

 

 

 

 

Suppleant: Ulla Busch 

fambusch@hotmail.com 

 

 

Suppleant: Marianne Sloth 

ms@randers.dk 

Medlemmer af pårørenderåddet  

Randers Syd 
Nyttige links: 

 

https://bostederneranderssyd.randers.dk 

http://randers.lev.dk/ 

http://www.tilbudsportalen.dk/ 

www.randers.dk/dokumenter/pårørendepolitik  

https://handicap.randers.dk/ 
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Hvad er et          

Pårørenderåd? 

 Et råd består af op til     

5-8 medlemmer fordelt 

med ca.4—6 pårørende, 

en medarbejderrepræ-

sentant samt  leder af 

Bostederne.               

Pårørende kan være familie eller nærtstå-

ende. Der kan maximalt vælges en pårø-

rende pr. bruger. 

 

Valgbarhed: Pårørenderepræsentanter 

vælges for to år ad gangen på det sidste 

obligatoriske møde for rådet. Alle pårø-

rende er valgbare fra bo enhederne. Pårø-

rende til beboere, der ikke længere bor i 

enhederne, må udtræde  efter udflytnin-

gen dog senest ved kommende valgmøde 

Der afholdes som minimum 4 årlige mø-
der.  

Valgmødet er et af de ordinære møder. 

Rådet fastsætter selv sin dagsorden. Den 
aktuelle dagsorden  godkendes  af for-
mand og leder. 

PÅRØRENDERÅDET RANDERS SYD 

Opgaver 

 

Rådets opgaver består bl.a. i: 

 Blive hørt omkring budgetter, om og 

tilbygninger, samt serviceforandringer. 

 Udfærdigelse af høringssvar vedr. enhe-

den til Randers Kommune      

  Rådet informeres om bo enhedernes 

hverdag. Ex. medarbejderforhold. 

 Rådets opgave er i dialog med medar-

bejdere og ledelse at kvalificere lederens 

beslutninger. Rådet har ikke beslutnings-

kompetence     

 Deltager i udarbejdelse  af pårørende-

råds brochure 

 Stiller sig til rådighed for introduktion  af 

ny pårørende til rådets  arbejde, og som 

pårørende. 

 Afholder  møder sammen  med beboer-

rådet, hvis de ønsker det. 

 Afholder Cafemøder for øvrige pårøren-

de , 1 gang årligt. 

 Stiller sig til rådighed til fonds ansøgnin-

ger. 

 

  

Medlemmerne kan også yde frivillig indsats ved 

sammenkomster og udflugter i enheden. 

                                                                                                         

 

 Hvad kan vi gøre for dig? 

 

Har du en overordnet problemstilling, som 

du synes der skal diskuteres i rådet, er du 

velkommen til at kontakte os. Se kon-

taktinfo. på bagsiden af denne folder. 

Rådet kan ikke behandle personspørgsmål,  

hverken i forhold til beboere, personale 

eller grupper af beboere/personale.  

Eksempler på arbejde i rådet:  

 Høringssvar ex. I forbindelse med 

handicapplanen. 

 Forbedring af trafiksikkerheden 

omkring bostedet Neptunvej . 

 Formidling af viden omkring værge-

mål. 

Bostedet     

Neptunvej 

Bostedet Høvejen 


