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Notat om pårørenderåd i Socialafdelingen

Fælles pårørenderåd
Socialudvalget besluttede i december 2012 at etablere et pårørenderåd i 
det daværende Center for Handicap. Rådet blev sammensat ved valg i 
juni 2013 og afholdt sit første møde i september 2013. 

Pårørenderådet består af syv pårørende, der repræsenterer tilbud til 
borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse (handicap) på 
tværs af Socialafdelingen. Aktuelt repræsenterer rådet paragrafferne 85, 
103, 104, 107 og 108 i Serviceloven og tilbud efter Servicelovens § 85 og 
Lov om Almene boliger § 105.

Rådet holder minimum fire møder årligt og står for et årligt arrangement 
for alle pårørende. Her foretages valg til rådet.

Rådet har en forretningsorden, hvoraf fremgår, at Rådets formål er at 
styrke dialogen med pårørende og sikre pårørende medindflydelse på 
Socialafdelingens handicaptilbuds udvikling i respekt for den enkelte 
borgers ønsker, behov og muligheder. Der drøftes ikke enkeltsager, rådet 
har ikke beslutningskompetence og medlemmerne har tavshedspligt.

Lokale pårørenderåd
Der er desuden lokale pårørenderåd på følgende tilbud:

 Sydbo
 Ryttervej
 Vestereng

De lokale pårørenderåd har fokus på samarbejdet mellem pårørende og 
tilbuddet og inddrages/orienteres omkring fx udvikling, trivsel og drift. 

Samråd
På Grønnemoseværkstederne er Samrådet, som består af brugere, 
pårørende og medarbejdere. Samrådet afholder forskellige 
arrangementer og inddrages/orienteres omkring fx udvikling, trivsel og 
drift. 

Øvrige tilbud
På øvrige tilbud er der ikke etableret pårørenderåd. På Skovsbovej 111 
har der ikke været opbakning til etablering. På de øvrige tilbud har der 
overordnet set ikke været ønske fra beboerside om pårørenderåd. 
Målgruppen er kendt ved højere grad af selvhjulpenhed end de øvrige 
tilbud. 

Dialogen med pårørende tager udgangspunkt i den enkelte beboer efter 
aftale. Pårørende inviteres afhængigt af tilbuddets traditioner til forskellige 
arrangementer. 
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