
Pårørenderåd 

     

Årsberetning 2019 for pårørenderådet Bostederne Randers syd 

Pårørenderådet er en gruppe som er sammensat af pårørende fra Høvejen og Neptunvej.  

Desuden er Dagtilbudet Aktivitetscenter Randers også en del af Område Syd.  

Vi varetager de overordnede emner i forhold bostederne og beboerne. Vi kan ikke gå ind i 

personsager. Vi er beboernes talerør overfor ledelsen og politikerne, og vi vil forsøge at blande os i 

debatter som relaterer sig til beboernes ve og vel og som berører deres hverdag. Rådets opgave er 

også at kvalificere lederens beslutninger. 

Efter sidste valgmøde blev følgende råd konstitueret:  

Formand: Ole Bach 

Næstformand: Tina Kongsbak 

Medlemmer af rådet: Lisbeth Hansen, Anne-Lise Andersen, Jill Juncher, Anne-Marie Skafsgaard. 

Suppleanter: Marianne Sloth, Ulla Busch. 

Vi holder ca. 4 møder om året af to timers varighed. Så bruger vi også noget tid derhjemme hvor vi 

undersøger ting, eller læser materiale som vi har fået tilsendt.  

Vi holder møderne skiftevis på Neptunvej og Høvejen.  

 

 

I det seneste år har vi bl. a. drøftet disse sager: 
 

 

Gennemgang af vore vedtægter 

 
Vi syntes der var behov for en revision af vedtægterne for Pårørenderådet. Det har bl.a. betydet at i 

aften er der kun en stemme pr. beboer, når vi skal til at have afstemning.  

Anne Lise og Hanne har gennemgået disse. Flg. ændringer vedtaget: 

Kun medlemmer er med til møderne ikke suppleanter. 

Ny forretningsgang ved godkendelse af referat. automatisk godkendt efter 14 dage, hvis vi ikke har 

bemærkninger. 

Medarbejderrepræsentant deltager i relevante punkter. Indtil videre kun deltaget i punkt vedr. mit 

liv min plan(som vi skal høre mere om om lidt). Jeg mener stadig det skal være til alle punkter. Vi 

har virkelig behov for at høre hvordan medarbejderne oplever hverdagen med vore kære. 

Vi arbejder på evt. at holde møde med andre pårørenderåd for at hente gensidig inspiration. 

Tina har lavet en ny udgave af vores folder. se den her på mødet. 

 

 

 

 

 



Fondsansøgninger til bålhytte. 

 
Lisbeth med hjælp fra Marianne Sloth er ved at søge fonde til opførelse af en bålhytte på Høvejen. 

Indtil videre har vi modtaget 10.000 Kr. Fondsansøgningen til dette blev startet af Jette Parnset, 

pædagog på Høvejen. 

Andre ønsker: indkøb er hjertestarter til DAC. Der indhentes også ønsker fra beboerrådene. 

 

Orientering og drøftelse af Serviceløsning fra Danske bank. 
 

Vi har også i år fået en status på den nye serviceløsning. Der er stadig nogle småproblemer med 

løsningen, men Randers Kommune har valgt at den skal fortsætte. 

Den koster ca. 20.000 kr i gebyrer pr. år. 

Årsag til vi skal have en ordning med at pengeinstitut: 

Den måde vi tidligere har håndteret beboerøkonomi på, var ikke sikker nok og det giver problemer, 

når borgeren ikke selv kan taste sin kode på hæve- og dankort. Det er en personlig kode og derfor 

må ingen andre kende og taste koden, som der eks.vis skal gøres ved hævning af kontanter i 

bankautomat. Den nye serviceløsning sikrer medarbejderne når de skal hjælpe borgeren med at 

hæve penge. 

 

 

Randers kommune ”vej og trafik afd. vedr. tilkørselsvejene til indkøbsstederne i 

Paderup. 
 

Dette punkt har vi efterhånden haft med i mange år. 

Lisbeth og Tina har overtaget opgaven. Lisbeth har kontakt til Teknisk forvaltning for at synliggøre 

problemet og finde en løsning. Det er blevet et endnu større problem efter Bilka er åbnet. 

Tina har også prøvet at få TV2 Østjylland til at sætte fokus på problemet, men uden held.  

Det er helt sikkert en sag det nye Pårørenderåd stadig skal følge op på.  

 

 

Pårørendestrategi på voksenhandicapområdet 
 

Vi har d. 9. april været inviteret til møde med pårørenderåd NORD og andre 

pårørenderepræsentanter om pårørendestrategien. 

 

Center for handicapindsats har formuleret flg. 4 målsætninger i forhold til Handicapplanen: 

 

 Værdierne i handicapplanen lever i det konkrete samarbejde med de pårørende 

 Borgerne oplever, at samarbejdet med de pårørende sker med respekt for den enkelte borger 

 Pårørendesamarbejdet skal understøtte borgerens mestringsevne  

 Pårørendesamarbejdet styrkes via videreudvikling af lokale initiativer  

Kommunen mener: 

Værdierne for samarbejdet med de pårørende fremgår dermed af handicapplanen og danner således 

den fælles ramme. Der udarbejdes således ikke en pårørendepolitik i tilknytning til denne proces, i 

stedet vil fokus være på at omsætte handicapplanen til konkrete meningsfulde strategier og indsatser 

sammen med de pårørende.  

 

Vi i SYD og pårørenderåd NORD mener der er behov for en formulering af en decideret politik for 

samarbejdet med pårørende i lighed med den pårørendepolitik der blev lavet i 2009. 



Det skal dog siges at vi på mødet blev enige om det vigtigste i det fremtidige samarbejde var at der 

blev aftalt helt konkrete handlinger mellem Pårørende og medarbejdere, ledelse på de enkelte 

bosteder.  

 

 

Ændring af status på boligerne i hus 1fra længevarende til midlertidige 
 

Vi fandt pludselig ud af at der var et dagsordenpunkt i Handicaprådet som foreslog omdannelse af 

boligerne i hus 1. 

Vi var ikke orienteret om dette via Hanne eller andre. Vi var derfor heller ikke blevet bedt om at 

komme med et høringssvar. Vi fik alligevel meget hurtigt lavet et høringssvar og sendt dette af sted. 

Høringssvar vedhæftet under beretningen. 

Jeg har ved at læse referatet fra Socialudvalget konstateret at det er indstillet til byrådet at omdanne 

disse boliger trods vore protester. Det forventes at disse boliger er fraflyttet af nuværende beboere i 

løbet af 2 til 3 år. Samtidig er vi blevet forsikret om at ingen vil blive flyttet mod egen eller 

pårørendes vilje. 

 

 

Hvilke aftaler er der i forhold til rengøring af beboerlejligheder. 
  

Også med sidste år og forrige år. 

Der er stadig en del usikkerhed om hvad man kan forvente af rengøring i beboernes lejligheder 

Det vi tidligere har fået at vide er: Borgerne får gjort rent en halv time hver 14 dag i deres lejlighed. 

Der er ikke forskel på størrelsen af lejlighederne. Der er aftaler med borgerne og med hjælp fra 

medarbejderne, hvordan der skal ryddes op inden rengøringen. 

Der kan tilkøbes ekstra rengøring hvis man mener det er nødvendigt. 

Vi undersøger om dette kan fratrækkes ved hjælp af håndværkerfradraget. 

 

 

Huslejestigninger 

 
Huslejen på specielt Neptunvej betyder at nogle af beboerne har en meget anstrengt økonomi. 

Vi har derfor haft kontakt til Lejerbo vedr. beregning af varslede huslejestigninger. 

Der har været en meget dårlig kommunikation vedr. huslejen fra Lejerbos side. 

Hvem har vi i bestyrelsen for disse lejerforeninger? 

Vores talekspert i Pårørenderådet Anne Lise har deltaget i på genralforsamlingen hvor huslejen blev 

gennemgået. 

Dette betød at de varslede huslejestigninger for 2020 blev trukket tilbage, fordi der ikke var nogen 

begrundelse for stigningen.  

Betaling for rengøring af fællesarealer. Må man opkræve dette? 

 

 

Status på regnskab 2018 og status på budget 2019 

 
Jeg vil ikke her gennemgå de præcise tal for hvor meget Bostederne Randers SYD skal spare. 

Jeg vil derimod udtrykke min og hele rådets bekymring for at nu er grænsen nået for hvor meget vi 

kan blive ved at spare. Vi har fået flere henvendelser fra Pårørende som oplever situationer med 

manglende mulighed for at få hjælp fra personalet. Jeg må ikke her fortælle om de konkrete 

tilfælde. Det er faktisk ved at blive lidt af et dilemma for os at vi ikke kan gå ind i enkeltsager. 



Men de ting vi bliver bedt om at hjælpe med til, fører vi til generelle problemstillinger, da det meget 

sjældent er et enkeltstående tilfælde. Pårørenderådet har brug for jeres opbakning og støtte for 

at vi kan kæmpe mod de besparelser som vil ramme vore kære. 

 

Orientering fra ledelsen: 
 

Vi har fået orientering om: Ud og indflytning af beboere på Bostederne. 

Nye medarbejdere. 

Status på den økonomiske situation. 

Ombygningen af DAC og indvielse af denne. 

 

Samarbejde med beboerrådene: 
 

Vi har afholdt fællesmøde med beboerrådene 

Vi synes det var nogle gode møder hvor vi fik et indblik i hvad der arbejdes med blandt beboerne 

og de hørte hvad vi laver og hvordan vi kan hjælpe hinanden i forskellige situationer. 

 

Cafémøder 

 
Vi har inviteret til Cafémøder på Neptunvej og Høvejen. Det blev langt fra en succes. Der kom 4 

pårørende på Neptunvej og slet ingen på Høvejen. Hvad kan vi gøre for at ændre dette? Afspejler 

det at alle pårørende er tilfredse eller mener man ikke Pårørenderådet kan hjælpe? 

 

Samarbejde med LEV 

 
Vitus er formand for LEV, Randers og jeg sidder i bestyrelsen. Vi prøver at udnytte vi har 2 

kasketter på. Jeg vil gerne opfordre jer til at melde jer ind i LEV.  

 

 

SLUT 

Vi håber, at pårørende vil se rådet som en naturlig del af dagligdagen og derfor komme til rådet 

med både problemer og gode ideer. 

Vi håber at vi kan være med til løbende at forbedre informationsniveauet mellem personale, 

pårørende og beboere, da det efter vores mening er en meget vigtig del af et godt bofællesskab. 

Med de besparelser vi i øjeblikket oplever på vore 2 bosteder er det mere end nogensinde behov for 

vi står sammen og kæmper for at vore kære opretholder et ordentligt og værdigt liv.  

Til slut vil jeg sige tak for et rigtig godt samarbejde i rådet. Både blandt os pårørende og med Hanne 

og Mette/Tove. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Høringssvar vedr. ændring af boliger på Høvejen fra længerevarende til midlertidige. 

 
 
Ungegruppens sammensætning i hus 1 og 2 
 
Der er i dag 17 boliger i den ”såkaldte ungegruppe” fordelt i hus 1 og hus 2. De 9 lejemål i hus 1 foreslås nu 

ændret til midlertidige lejemål. De 8 øvrige lejemål i hus 2 er beskyttet af lejeloven.  

 

Ved indflytning er det meget tilfældigt og afhængig af den enkelte borgers økonomi hvilket hus der vælges.  

Derfor er det også tilfældigt hvem der nu står som ”gidsler”. 

 

Hvis man blev oplyst om denne forskel i lejemålene ved indflytning er vi sikre på nogle i dag ville have 

truffet et andet valg.  

I forbindelse med dette forslag må der også være taget beslutning om at den fremtidige ”Ungegruppe” kun 

skal bestå af de 9 boliger i hus 1. 

 
 
Fokus på de beboere som allerede bor i lejlighederne 
 
I Boligplanen står: “…for handicappede er boligen den enkeltfaktor, der har størst betydning for borgernes 
velbefindende.” 
 
Som pårørende er det meget stressende og usikkert at skulle forholde sig til en flytning væk fra meget 
trygge rammer for vores kære.  
 
Denne tryghed, sammenhold, kammeratskab og kendskab til lokalområdet har vore kære stadig behov for, 
selv om de nu ikke kan betragtes som unge i forhold til dåbsattesten. 
Der loves ingen vil blive flyttet mod deres vilje, men samtidig beskrives at man forventer udskiftningen vil 
vare 2-3 år. 
Hvis en beboer ønsker at flytte til en anden bolig skal det ske helt af frivillighedens vej. 
 
Vi synes det er mere vigtigt der tages hensyn til de borgere der i dag bor i boligerne, frem for at der skal 

sikres et flow i boligerne.  

 
 
Visioner om ungeboliger 
 
Vi mener ikke det er et spørgsmål, som alene kan parkeres på Høvejen og de pårørende der, men 
også et spørgsmål om den fremtidige dækning i hele Randers kommune for kommende unge 
voksne. 
  
Det bør være et princip at boligen er ukrænkelig – også en ”ungdoms”bolig. Man vil f.eks. ikke 
kunne sammenligne med kollegiebyggerier i studiebyer, hvor folk, der har afsluttet et studie 
må/skal forlade kollegiet senest 3 måneder efter afsluttet eksamen. Det er altså byggeri på helt 
andre præmisser, og som henvender sig til noget mere robuste jævnaldrende i en helt anden 
boligsituation. 
  
Den foreslåede ændring af 9 boliger fra blivende til midlertidige er en fortænkt handling, der avler 
unødig stor utryghed hos de udviklingshæmmede og deres pårørende. Men samtidig kan sagen 



måske være med til at problematisere om i det hele taget er gunstigt at have en eller flere unge-
grupper.  
De fleste nytilkomne i bofællesskaberne vil jo nok alligevel være unge, fordi det bliver stadigt 
sjældnere at udviklingshæmmede bliver boende hjemme, når de er i 18 – 22 års alderen. 
  
Et overordnet princip bør være, at hvis en bolig ikke (længere) passer til en borger med 
udviklingshæmning, da bør man principielt ændre boligen og støtten i boligen, frem for at flytte 
borgeren. Et andet princip bør være, at der med stor omhu skal værnes om møjsommeligt 
opbyggede venskaber, trygge relationer og kendskab til området i byen. 
 
Manglende involvering af Pårørenderåd 
 
Vi synes det er meget utilfredsstillende at Pårørenderådet ikke er blevet bedt om høringssvar. Vi 
har kun fået kendskab til sagen, fordi vi tilfældigt så dagsordenen til Handicaprådsmødet.  
Hvis Randers Kommune ikke mener det er vigtigt at inddrage Pårørenderådet i sager som denne 
synes vi Pårørenderådets berettigelse skal tages op til revision.  
 
Vi står meget gerne til rådighed til yderligere drøftelser inden der træffes beslutning i sagen. 
 
 
På vegne af Pårørenderådet Bostederne Randers SYD. 

Ole Bach Andersen 

Formand  

 
 


