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Referat pårørenderådsmøde handicap  
  

Hvornår:  8. december 2020 kl. 16.00-18.00 

Hvor:  Svinget 14, Gæstekantinen 

 

Deltagere: Kirsten Clausen - pårørende 

Gitte Nielsen – pårørende 

Frank Svenstrup - pårørende 

Lisbet Toft-Nielsen - pårørende 

Lotte Hemmingsen – områdeleder botilbud 

Gert Müntzberg – områdeleder dagtilbud 

Pia Holm – fuldmægtig (referent) 

Kamma Døssing – teamleder (deltog under punkt 1) 

 

Afbud: Ann Nielsen – pårørende 

  Marianne Jespersen – pårørende 

 
 

1. Værgemål 

Kamma Døssing orienterede om værgemålstyper på baggrund af Værgemålsloven og Lov om frem-

tidsfuldmagt.  

 

Se evt. her: https://familieretshuset.dk/vaergemaal/vaergemaal 

 

Udgangspunktet er det enkelte menneskes ret til selvbestemmelse. Lovene beskriver således und-

tagelserne fra dette. Værgemål vedrører ’her og nu’, fremtidsfuldmagter vedrører, som navnet anty-

der, forhold i fremtiden. 

 

Hovedpunkter fra gennemgang af Værgemålsloven: 

 

De forskellige former for værgemål er ’Samværgemål’, ’Personligt værgemål’ og ’Økonomisk vær-

gemål’. 

 

- Der er aldrig en pligt til at stifte værgemål  

- Der skal være proportionalitet – værgemålet skal være tilpasset forholdene 

- Formelle gyldighedsbestemmelser skal være opfyldt: 

 - Borgeren skal være stærkt svækket 

 - Borgeren skal være ude af stand til at varetage egne anliggender 

 - Borgeren skal være uegnet til at varetage sine økonomiske anliggender 

 - Borgeren skal selv anmode om, at der oprettes et værgemål 

 - Der skal kunne påvises et behov for oprettelsen af et værgemål 

 - Værgemålet skal begrænses til bestemte anliggender (proportionalitet) 

- Ansøgninger om værgemål behandles i Familieretshuset (administrativ instans), hvorimod umyn-

diggørelsessager behandles ved domstolene (retslig instans).  

 

Samværgemål – beslutninger træffes af borgeren i samråd med dennes værge. Værgemålet bortfal-

der i det øjeblik, betingelserne herfor ikke længere er til stede. 

 

Obs. I forhold til umyndiggørelse: en umyndiggjort borger råder selv over egen indtægt, gaver og 

eventuel friarv. 
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Hovedpunkter fra gennemgang af Lov om fremtidsfuldmagter: 

- Formelle krav skal være opfyldt 

- proportionalitetsprincippet 

- oprettelse sker digitalt med mindre man er undtaget fra e-boks 

- lægefaglig dokumentation for, at situationen er indtrådt, før end fuldmægtigen kan træde til 

- fuldmagten skal tinglyses 

- Familieretshuset skal have tilsendt en anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten 

 

Der var efter gennemgangen et ønske fra Pårørenderådet om eventuelt at få denne gennemgang 

på et større fælles pårørendearrangement. Kamma stiller gerne op til et sådant arrangement.  

 

 

2. Gensidig orientering 

A. Status på håndtering af Coronasituationen i Socialafdelingen 

Lotte orienterede om, at der på Botilbudsområdet er normal drift i forhold til borgerne. Der an-

vendes i stigende grad værnemidler. Brug af mundbind kan give problemer med afkodning af 

ansigtsudtryk, hvorfor visir er bedre.  

 
Gert orienterede om, at man også på dagtilbudsområdet har normal drift, dog fastholdes de min-

dre grupper på Grønnemoseværkstederne. På §85-området fortsætter man med virtuel (= video) 

eller telefonisk kontakt dér, hvor borgerne profiterer af det. 

 

Der var fra Pårørenderådet et forslag om at få et badge til de borgere/beboere, som ikke kan 

bære mundbind. 

 

Socialafdelingens sundhedsfaglige Covid-19 instruks (som nu foreligger i 19. udgave) er god. 

Pårørenderådet gør opmærksom på, at kommunens hjemmeside ikke ajourføres i overensstem-

melse med instruksen. 

 

 i. Håndtering af etiske dilemmaer i hverdagen (punkt fra Lisbeth) 

 Lisbeth havde rejst spørgsmål omkring dilemmaer i forholdet mellem de udstukne  

 retningslinjer kontra et fagligt skøn. Lotte pointerede, at det ikke er op til den enkelte 

 medarbejder at komme med et fagligt skøn, men at dette altid sker i fællesskab med 

 leder/områdeleder etc. 

 
B. Kosttakster 

Lotte orienterede om taksterne for 2021. Der er alene tale om en prisfremskrivning af 2020-tak-

sterne (jf. KL’s fremskrivningsprocent). Taksten består af kost + udgift til forarbejdning. I 2021 

udgør taksten 3063,60 kr. om måneden, hvilket er en stigning på 13,60 kr. siden 2020.  

Der blev spurgt til taksten på støttecentrene. Lotte undersøger dette nærmere og vender tilbage 

med svar herpå.  

 

C. Flytning af På Hjørnet 

Gert orienterede om, at aktivitets- og samværstilbuddet På Hjørnet er flyttet til andre lokaler på 

Nannasvej 24E. Man er glade for de nye og bedre lokaler. Gert orienterede samtidig om, at 

nogle af §85-medarbejderne skal flytte til lokaler i samme bygning på Nannasvej.  
 
 
 

3. Frivillighed på Botilbud 

’Retningslinjer for frivillig indsats i Socialafdelingen’ er revideret (og udsendt sammen med dagsor-

denen). Lotte orienterede om baggrunden herfor samt om de ændringer, der nu er indarbejdet i ret-

ningslinjerne. Ændringerne vedrører blandt andet, at det nu er muligt at være frivillig, selvom man er 

i familie/slægt til en beboer på botilbuddet, hvis man er frivillig for flere end sin egen pårørende. 
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4. Mødedatoer for 2021 

Følgende mødedatoer for 2021 blev aftalt: 

 

Tirsdag den 2. februar 2021 kl. 16-18 

Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 16-18 

Tirsdag den 7. september 2021 kl. 16-18 

Tirsdag den 9. november 2021 kl. 16-18 

 

Der var forslag om at flytte Pårørendearrangementet, som plejer at ligge i starten af marts måned, i 

håb om, at vi senere på året ikke har helt de samme Covid-19 restriktioner. Arrangementet flyttes til 

mandag den 19. april 2021 (kl. 19-21). Forslag til oplægsholder drøftes på næste møde i Pårøren-

derådet (februar 2021). Lotte har forsøgt at kontakte Rikke Nielsen (LykkeLiga), men har endnu ikke 

modtaget svar. Lotte arbejder videre med dette. 

 

Valget til pårørenderådet i 2021 vedrører kun den vakante plads og gerne suppleanter. 

Valg 2020: Gitte og Frank blev genvalgt, Marianne, Ann og Lisbeth blev valgt. 

 

 
5. Eventuelt 

Der er tidligere rejst spørgsmål om gebyr fra Spar købmanden ift. levering af varer. Lotte skriver ud 

til alle om dette. 

 

Ønske om punkt til et kommende møde: ’stifinder/pårørendekoordinator’. Gitte sender materiale til 

Lotte om dette.  


