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Rådets baggrund
Pårørenderådet er etableret med henblik på at skabe et fundament for inddragelse af 
pårørende og tage hensyn til pårørendes viden og erfaringer i forhold til Socialafdelingens 
handicaptilbud. Pårørenderådets ramme og indhold er dynamisk og kan blive justeret ud fra 
erfaringer med rådet. Pårørenderådet fungerer på tværs af Socialafdelingens tilbud og er ikke 
til afløsning af eksisterende råd/forsamlinger.

Rådets formål
Rådets formål er at styrke dialogen med pårørende og sikre pårørende medindflydelse på 
Socialafdelingens handicaptilbud i respekt for den enkelte borgers ønsker, behov og 
muligheder. Der drøftes således ikke enkeltsager, rådet har ikke beslutningskompetence og 
medlemmerne har tavshedspligt.

Pårørenderådet kan bl.a. drøfte:
 Pårørendes syn på tiltag vedr. Socialafdelingens handicaptilbud
 Udviklingstendenser i Socialafdelingens handicaptilbud
 Ønsker til Socialafdelingens handicaptilbud
 Øvrige emner med relation til eller betydning for Socialafdelingens handicaptilbud

Information af betydelig karakter viderebringes til rådets medlemmer inden offentliggørelse.
Medlemmer af Pårørenderådet har mulighed for at give råd til andre pårørende, såfremt 
medlemmet ønsket det. Medlemmer, der ønsker det, vil blive nævnt med kontaktinforma-
tioner (navn og telefonnummer) på hjemmesiden for Socialafdelingens handicaptilbud.

Rådets sammensætning
Rådet er sammensat af op til 7 pårørende og, hvis muligt, suppleanter. Rådet tilstræbes at 
repræsentere de forskellige paragraffer i Serviceloven, som Socialafdelingens handicaptilbud 
arbejder ud fra:

 Servicelovens § 108
o Sydbo

 Servicelovens § 107
o Sydbo, Høje Bøgevej

 Servicelovens § 85 og Lov om Almene Boliger § 105
o Ryttervej, Vestereng, Søndergade, Storkehavevej, Lyøvej, Hostrupvej, 

Kærvej, Solsikkkevej, Gl. Skårupvej, Skovsbovej 103, Bryghuset, 
Bryggerlunden

 Servicelovens § 103
o Grønnemoseværkstederne

 Servicelovens § 104
o Grønnemoseværkstederne, Vestereng, Ryttervej, Sydbo, På Hjørnet

 Servicelovens § 85
o Støtte i egen bolig uden tilknytning til fælles hus/område

Fra Socialafdelingens handicaptilbud deltager områdeledere, og i de tilfælde, hvor mødet 
afholdes på et af tilbuddene, deltager tillige den pågældende afdelingsleder med en kort 
præsentation af tilbuddet.



Rådets møder
Der afvikles fire møder årligt, et pr. kvartal. 

Rådets dagsorden
Der udsendes dagsorden senest 8 dage før mødets afholdelse. Emner til dagsorden indsendes 
til områdeleder for Socialafdelingen Botilbud senest 14 dage før mødets afholdelse. 
Områdeleder udsender dagsorden.

Rådets referat
Der udarbejdes kort referat, der udsendes til beboere, pårørende og medarbejdere (bl.a. via 
hjemmesiden). Referatet udarbejdes af områdeleder, sendes til medlemmerne, enheder i 
Socialafdelingens handicaptilbud og er tilgængeligt på hjemmesiden: 
https://www.svendborg.dk/borger/voksen/handicap-og-psykiatri/paaroerenderaad-paa-
handicapomraadet

Valg til rådet
Medlemmer til rådet vælges ved et årligt pårørendearrangement i første kvartal. 
Medlemmerne er valgt for tre år ad gangen. Det tilstræbes, at der hvert år er to pladser på 
valg. Eftersom fem nye medlemmer blev valgt ind i 2020, er det ikke muligt at holde denne 
kadence i de kommende år, da disse fem medlemmers plads vil være på valg samtidig i 2023. 
I 2021 vil der to medlemmer på valg. Ved genvalg har man ret til sin plads i rådet i 3 år.
Ikke valgte får status af suppleanter til rådet og tilbydes plads, såfremt et medlem trækker sig 
fra rådet. 

Pårørendearrangement
Pårørenderådet er medarrangør af det årlige pårørendearrangement, som tilstræbes afholdt 
første mandag i marts. Der er mulighed for at holde et supplerende arrangement i andet halvår 
evt. i samarbejde med Samrådet på GVS.

Rådes forretningsorden
Forretningsordenen gælder for et år ad gangen og godkendes på møde i 2. kvartal.

Rettet og godkendt på møde i Pårørenderådet den 16. juni 2020. 
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