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Afbud: Sanne Højgaard, Rie Nielsen, Carsten Houmann, Susanne Thomassen og Susanne Melkior 

Rasmussen  

Velkommen og Præsentationsrunde  

Referat:  

Præsentationsrunde blandt medlemmerne 

Forretningsorden for Tværgående pårørenderåd 

Præsentation og drøftelse af rammen for dette fora, herunder valg af næstformand. 

Hvad er vores opgaver og forventninger til hinanden?  

Hvad gør medlemmerne i det tværgående råd sig af tanker og overvejelser til arbejdet i rådet? 

Hvordan forbereder og afholder vi bedst møderne, herunder forslag til dagsordenspunkter og hvor vi skal 

afholde møderne? 

Hvordan kan vi bedst holde øvrige pårørende orienteret om hvad der rør sig på pårørendeområdet? – og 

hvordan bliver vi selv holdt orienteret? Hvordan kan formidling af referater bedst forgå?  

Referat:  

Præsentation af forretningsorden og formålet med et tværgående pårørenderåd i Socialafdelingen. 

Forretningsorden blev drøftet med følgende bemærkninger:  

• Emner, dagsordner og referater i det tværgående råd 
Drøfte emner af relevans tværgående i Socialafdeling. Der er ønske om en kort orientering fra de 

lokale pårørenderåd på møderne og information om, hvad der rører sig på socialområdet i Skive 

kommune og på det landspolitiske plan.  

Som medarbejder får man også mulighed for at tage information fra det tværgående råd med 

tilbage til kollegaer. Det er vigtigt, at vi erfaringsudveksler og deler viden.  

Uanset om man repræsenterer et tilbud / afdeling eller en forening, så har vi den samme 

lovgivning og vi er optaget af og møder de samme problemstillinger. Det er vigtigt, at vi får skabt 

bro mellem det kommunale, borgerne, politikerne og pårørende. Vi fremmer bedst borgernes 

muligheder gennem samarbejde, åbenhed og dialog.  



 

Referater fra møder i det tværgående råd og i de lokale pårørenderåd bør være let tilgængelige 

for alle. Hvis vi sikrer at referaterne deles, så er det muligt for repræsentanter i det tværgående 

pårørenderåd at forbedre sig til møderne, og vi understøtter sammenhængskraft mellem rådene. 

Referater fra de lokale råd bør være tilgængelige via tilbuddets hjemmeside og kan også sendes 

ud til alle pårørende. Referater fra det tværgående råd deles via skive.dk og sendes ud til rådet.  

• Viden om de lokale pårørenderåd og det tværgående råd 
Det drøftes om alle har kendskab til, at der er lokale pårørenderåd og et tværgående 

pårørenderåd, og hvordan vi kan være med til at sikre, at alle pårørende har viden om det.  

Det er vigtigt at pårørendesamarbejde er beskrevet på afdelingernes hjemmesider, på Skive.dk 

og i foldere ved indflytning i et tilbud. Vi skal fortælle den gode historie om vores tilbud og om 

pårørendesamarbejdet. Måske kan avisen eller radioen tænkes ind.  

Forretningsorden for de lokale råd sendes ud sammen med referatet.  

Vi kan informere om organisering af pårørendesamarbejdet i de lokale- og de tværgående råd på 

temamødet den 7. september.  

• Valg af næstformand 

Heidi Becker-Rasmussen er formand for rådet. Der skal jf. forretningsorden vælges en 

næstformand.  

En næstformand er med til at prioritere en dagsorden, og afklarer med øvrige repræsentanter, 

om der er relevante temaer til dagsorden. Næstformand godkender dagsorden og referat 

sammen med formanden.  

Valg af næstformand udsættes til kommende møde, så alle har mulighed for at overveje det og 

alle områder er bredt repræsenteret på mødet.  

• Afholdelse af møder 
Det besluttes at møderne i det tværgående råd, så vidt muligt afholdes rundt på tilbuddene i 

driften, hvor der er plads og mulighed for det i mødelokaler. Møderne afholdes som 

udgangspunkt 16-18.  Der kan være behov for at udvide med en halv time, hvis der skal være 

plads til at høre om tilbuddene.  

Vi kan senere se på, om der er mulighed for at invitere pårørenderådet på en rundvisning af 

socialafdelingens tilbud. 

Forbindelse til de lokale pårørenderåd  

Hvordan vi kan skabe en god forbindelse mellem de lokale råd og det tværgående råd? 

Referat:  

Punktet blev behandlet under punkt 2 

Overlevering fra Kontaktråd og Dialogforum 

Hvordan tilrettelægger vi en god overlevering fra det tidligere Kontaktråd og Dialogforum til det 

Tværgående råd? 

Referat:  

Det besluttes at det er vigtigt med en overlevering fra og dialog med kontaktrådet og dialogforum. Der 

afholdes derfor et møde mellem dialogforum, kontaktråd og det tværgående råd.   

  



 

Kommende arrangementer 

Pårørendearrangement 7. september 

Møde vedr. Socialplan 29. september. 

Deltage på udvalgsmøde 10. november kl. 13-14 

Referat:  

Information om pårørendearrangement den 7. september. Et arrangement for alle pårørende på 

socialområdet, men emner som selvbestemmelse og samtykke kan også være relevant for pårørende til 

unge, der står i overgangen til voksenlivet.  

Møde om socialplan den 29. september 2022. Den nuværende socialplan udløber ved årets udgang. Der 

er fokus på at videreføre den nuværende plan. Vi skal drøfte, om der er behov for at kvalificere og 

tilpasse planen.  

Et årligt møde med SSFU – hvor det tværgående råd mødes med udvalget og har mulighed for at drøfte 

relevante emner. Mødet er den 10. november 2022, så sent på eftermiddagen som det er muligt. Forud 

for mødet med udvalget skriver Lene ud til tværgående råd og hører om der er punkter som ønskes på 

dagsorden til mødet med udvalget. Hvis det er muligt, så planlægges et møde vedr. overlevering fra 

kontaktråd og dialogforum i sammenhæng med mødet den 10. november med udvalget.   

Obs. Efterfølgende rettelse til referatets punkt 5. Mødet med udvalget vil blive planlagt til 

marts eller april 2023. Der vil blive inviteret til et ordinært møde i november 2022, hvor 

kontaktråd og dialogforum inviteres med i den første del af mødet med henblik på 

overlevering til det tværgående råd. Herefter følges årligt følgende plan for møder: Ordinære 

møder i november og juni, møde med udvalget i marts og april. 

Næste møde 

Det forslås at der fremadrettet planlægges med møder i juni og november. 

Mulige punkter: 

• Trends på socialområdet 

• Regeringens specialeplan. 

Referat:  

Der var følgende ønsker til kommende emner / punkter:  

• Overlevering fra dialogforum og kontaktrådet 

I forhold til kommende punkter, så bliver det interessant at høre om, hvad kontaktrådet og 

dialogforum har arbejdet med og om der er behov for at arbejde videre med det.  

• Vikarer / vikardækning  
Brugen af vikarer / vikardækning i Socialafdelingen. Der er en oplevelse af, at der er mange 

forskellige vikarer i vores tilbud. Måske er der fastansatte der ønsker flere timer? Måske kan man 

se på om andre faggrupper kan tænkes ind i forskellige opgaver, i en tid hvor der flere steder 

opleves rekrutteringsudfordringer. Driften oplever at de yngre medarbejdere / vikarer ønsker en 

mere fleksibel tilknytning til arbejdspladsen, hvor alle ikke ønsker fastansættelse.  

• Øget arbejdstid 
Der arbejdes i Socialafdelingen med op i tid – et område der er fokus på i vores tilbud. Vi skal 

dele erfaringer med de gode løsninger.  

Mange steder er der mulighed for ekstra timer. Der eksperimenteres med hver 3. weekend flere 

steder, som kan betyde en længere arbejdsdag i de weekender, hvor man arbejder. Vagter og 



 

tilrettelæggelse af dem opleves også at kunne være en udfordring for muligheder for udflugter og 

ture ud af huset i weekenderne.  

• Mindre tilbud  

De små enheder er mere sårbare. Hvordan kan vi have fokus på dette?  

• Corona. Opsamling på erfaringerne fra perioden – og om der er noget der fylder lige nu 
i forhold til Corona.  

• Aflastning – hjerneskadeområdet  
Hvilke muligheder er der for borgerne med hjerneskade i forhold til aflastning? Hvordan er 

rammerne for aflastning? Hvordan er lovgivningen på området? 

Evt. 

Referat:  

Ønske om flere informationsfoldere, f.eks. information om ledsageordningen.  

Det blev besluttet på det seneste SSFU møde, at det er til den til hver tid siddende formand, der er 

medlem af det tværgående råd. Dette skrives ind i forretningsorden. 


