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Forretningsorden 
Pårørenderåd for Socialafdelingens handicaptilbud – 2023 

 
 
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 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 

 
  
Rådets sammensætning 
Rådet er åbent. Det vil sige, at pårørende til brugere af Socialafdelingens handicaptilbud 
indenfor nedenstående ramme kan deltage i møder i pårørenderådet. Det tilstræbes, at der i 
rådets møder er repræsentation fra de forskellige områder (§§ 108, 107, 105, 104, 103 og 85), 
som Socialafdelingens handicaptilbud arbejder ud fra: 
 

• Servicelovens §108 – Sydbo 
• Servicelovens § 107 – Sydbo, Høje Bøgevej 
• Servicelovens §85 og Lov om Almene Boliger §105 – Ryttervej, Vestereng, 

Søndergade, Storkehaven, Solsikkevej, Gl. Skaarupvej, Bryghuset, Gyldenbjergsvej, 
Skovbrynet, Lyøvej, Kærvej, Hostrupvej, Skovsbovej 103 

• Servicelovens §103 – Grønnemoseværkstederne 
• Servicelovens §104 – Grønnemoseværkstederne, Vestereng, Ryttervej, Sydbo, På 

Hjørnet 
• Servicelovens §85 – Støtte i egen bolig uden tilknytning til fælles hus/område. 

 
Fra Socialafdelingens handicaptilbud deltager områdeledere, og ad hoc relevante 
afdelingsledere.  
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Rådets møder 
Der afvikles fire møder årligt, et pr. kvartal. Herudover er der mulighed for afholdelse af 
ekstraordinære møder ved behov. Møderne afvikles kl. 16 – 18 på Svinget 14. 
På kommunens hjemmeside fremgår mødedatoer: 
https://www.svendborg.dk/borger/voksen/handicap-og-psykiatri/paaroerenderaad-paa-
handicapomraadet 
 
 
Tilmelding til rådets møder 
Senest 4 dage før et møde afholdes, skal tilmelding ske til fuldmægtig Pia holm på mail: 
pia.holm@svendborg.dk. Ved tilmelding bedes oplyst, hvilket område (tilbud) man 
repræsenterer.  
 
Møder afvikles kun såfremt minimum seks pårørende er tilmeldt 4 dage før mødet afholdes.  
 
 
Rådets dagsorden 
Forslag til emner til dagsorden indsendes til fuldmægtig Pia Holm (se mail ovenfor) senest 3 
uger før mødets afholdelse.  
 
Forlag til emner skal ledsages af kort begrundelse for hvorfor dette emne ønskes 
dagsordensat. Det skal endvidere fremgå, hvis der er en specifik vinkel et emne ønskes 
drøftet i forhold til. Forslagsstillere kan blive kontaktet af områdeledere med henblik på 
afklaring af et emnes karakter og indhold. 
 
Dagsorden fremgår på kommunens hjemmeside 14 dage før et møde: 
https://www.svendborg.dk/borger/voksen/handicap-og-psykiatri/paaroerenderaad-paa-
handicapomraadet 
 
Dagsordenen udsendes til tilbuddene, som videreformidler enten direkte til pårørende eller 
indirekte via beboerne og ophæng på relevante tavler og lignende samtidig med 
offentliggørelsen på kommunens hjemmeside. 
  
Der kan ikke tages emner op på rådets møder, som ikke er dagsordensat.  
 
På årets første møde gennemgås en årsberetning for det foregående år med oplysning om 
emner på møderne og mødedeltagelsesprofil. Årsberetningen vil blive offentliggjort på 
kommunens hjemmeside.  
 
Datoer for det kommende års møder fastlægges på årets sidste møde.  
 
 
Rådets referat 
Der udarbejdes kort referat, som sendes til mødedeltagerne senest 14 dage efter et afholdt 
møde til godkendelse.  
 
Efter godkendelse af referatet vil det endvidere fremgå af kommunens hjemmeside: 
https://www.svendborg.dk/borger/voksen/handicap-og-psykiatri/paaroerenderaad-paa-
handicapomraadet 
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Rådets forretningsorden 
Forretningsordenen gælder for 2023. Den evalueres på det sidste møde i året. Ny 
forretningsorden for 2024 udarbejdes af områdeledere.   
 
 


