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Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af det nuværende borger/pårørenderåd.
- og ledelse og handicapchef.

2. Orientering af rådets formål, opgaver m.v. og et tilbageblik over det sidste 
år
- hvad arbejdes der med nu?
- orientering om Påbud fra arbejdstilsynet og medieomtalen
- snak ved bordene og efterfølgende spørgsmål, dialog m.v.

3. Valg af borger og/eller pårørende til rådet.
4. Evt.



Pårørenderådet

u MikkeL Aaris klynge 1
u Jonna Bach Christensen klynge 2
u Anni Vognstoft Jense klynge 3
u Per Hesselberg klynge 4
u Jørgen Mejlsø klynge 5
u Bo Hegelund klynge 6



Vedtægter for 
Borger- og 

Pårørenderåd
på

socialområdet
i Viborg 

Kommune 

u 1. Formål
u Rådene fungerer som et dialog- og 

samarbejdsråd mellem borgere, 
pårørende, medarbejdere og ledelse på 
socialområdet. Rådene indgår aktivt i 
arbejdet med at sikre, at indsatserne og 
tilbuddene på socialområdet lever op til 
det serviceniveau og de 
kvalitetsstandarter, som Viborg kommune 
har fastsat. 



Vedtægter for 
Borger – og 
pårørenderådet 
i Viborg 
kommune

2. Kompetencer og opgaver 

Ra ̊denes opgaver er: 

-at repræsentere borgernes og lejernes interesser 

-at bidrage konstruktivt til udvikling af omra ̊det 

-at medvirke ved tilrettelæggelsen af aktiviteter, 
samvær m.v. 

-at medvirke til at styrke dialogen og samarbejdet 
mellem brugere, pa ̊rørende og medarbejdere. 

Ra ̊dene drøfter de tilsynsrapporter, der udarbejdes i 
forbindelse med det kommunale tilsynsbesøg. 

Borger- og Pa ̊rørenderådene kan ikke behandle 
sager vedrørende enkeltpersoner. 



Orientering/tilbageblik over det forgange år.

Faste møder mellem Katrinehavens Leder og formand.
• Ca. 1. møde pr. måned -udsat pga. covid19

Pårørenderådsmøderne - generelt
• Ledelse/teamleder,  kultur, m.v. 
• Forplejning
• økonomi
• sygefravær
• Husleje
• rengøring
• Sommerferie/aktiviteter/sommerfest 
• Katrinehavens værdigrundlag og servicedeklaration



Orientering/tilbageblik over det forgange år.

2021
•Ledelse/teamleder,  kultur, m.v. 
•Hjemmesiden.
•Vedligeholdelse og pedelopgaver

- Afdelingsbestyrelsen for boligdelen
•Årligt Sundhedstjek – læge- /lægefaglig tilknytning
•AT Påbud



AT (arbejdstilsynet) påbud.



Kontakt 
oplysninger

Mail Post

Indbydelser orientering



Husleje –
sagen?



Valg

Mikkel Aaris - (klynge 1) på valg 
Genopstiller ikke 

Jonna Bach Christensen (klynge 2)  

Anni Vognstoft Jensen (klynge 3) på valg
Genopstiller

Per Hesselberg (klynge 4) 

Jørgen Mejlsø (klynge 5)

Bo Hegelund (klynge 6) på valg
genopstiller



Tak for i aften


