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1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
  

2. Bemærkninger til referat fra 4.2.21 
Ingen 
 

3. Status for kommende bofællesskab 
KPO orienterede om status på bofællesskab. Der afholdes møde i 
næste uge med GTH, KPO og Center for By og Miljø.  
 
Processen er, at Center for By og Miljø udarbejder et baggrundsnotat 
til kommunalbestyrelsens budgetkonference i august 2021. Center for 
Børn og Voksne bidrager ind i notatet med oplysninger om forventet 
behov for antal boliger, størrelse på boliger m.v. 
 
JRI foreslog en bredere inddragelse af borgerne i forhold til 
målgruppeafklaring, hvilket HHR fandt som en god ide når der 
foreligger en konkret plan for opførelse af bofællesskabet.  
 
FSU og det samlede HHR anbefaler, at Kommunalbestyrelsen i de 
kommende budgetforhandlinger afsætter penge til såvel anlæg som 
drift. 

 
4. Status vedrørende kommunens budget 

KPO orienterede om, at forvaltningen er i gang med at udarbejde 
råderum og budgetønsker til Kommunalbestyrelsen.  
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JRI forespurgte om plancher vist ved dialogmødet med Social- og 
Seniorudvalget og Sundhedsudvalget kunne rundsendes HHR. KPO 
sørger herfor. 
 
KPO opfordrede FSU og HHR til at indsende høringsforslag til 
budgettet når høringsmaterialet fremlægges. 
 
GTH foreslog, at HHR fra 2022 planlægges således, at der afholdes et 
møde i april måned for at kunne drøfte evt. budgetønsker til 
Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger, hvilket HHR tilsluttede 
sig. 

 
5. Status vedrørende trykknapper på fodgængerovergange 

FSU anførte, at handicappede borgere kan have svært ved at agere 
med trykknapper og derved kan komme til at stå længe ved 
fodgængerovergange inden der bliver grønt lys, hvorfor FSU udtrykte 
et ønske om, at lyssignaler ved fodgængerovergange skifter i takt med 
trafiklyset for bilister. 
Rune M. Christensen (RMC) redegjorde for, at automatikken for skift af 
trafiklys er baseret på målinger i trafikken således, at trafikken ”flyder” 
bedst muligt for såvel fodgængere som bilister. RMC vil undersøge om 
det ønskede kan lade sig gøre. 

 
6. Status vedrørende borgernes tilstand efter corona 

KPO orienterede om status for corona, om aktiviteter på sundheds-, 
social- og ældreområdet under hele corona perioden. 

 
7. Det centrale Handicapråds anbefalinger om inddragelse og tillid i 

mødet mellem kommunerne og borgere med handicap – bilag 
vedlægges  
KPO fremlagde hovedpunkter fra analysen og forvaltningens indtryk 
af borgerens oplevelse af tillid og inddragelse. Slides vedlægges 
referatet. 
 
HHR drøftede oplægget og gav udtryk for at nogle borgere ikke følte 
sig ordentligt inddraget, ikke havde tillid til forvaltningen, men også at 
andre borgere følte sig godt inddraget og havde tillid til forvaltningen. 
 
HHR påpegede, at medarbejderne i større grad burde have kendskab 
til virksom kommunikation, servicemindedhed m.v. Følgende blev 
foreslået som kompetenceudviklingsinitiativer: 

• Kommunikation og servicemindedhed 

• Tværfaglighed – med særligt fokus på arbejdsmarkeds- og 
servicelovgivning 

• Proaktiv tilgang fra sagsbehandlerne til at tilbyde sig overfor 
borgeren i.f.t. eksempelvis hjemmebesøg. 

 
KPO spurgte til om det var en idé, at lave en brugerundersøgelse, 
hvilket HHR tilsluttede sig. KPO vil undersøge muligheder herfor. 
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8. Forslag til emner for efteruddannelse af personalet i forvaltningen. 

Se ovenfor under punkt 7. JRI tilføjede at efteruddannelse også er et 
godt fastholdelsesredskab overfor medarbejderne. 

 
9. Eventuelt – herunder forslag til at møde berammet til 9.9.21 ændres 

til 16.9.21 
Det blev besluttet at næste møde berammes til 16.9.2021. 

 
 
Referent  
Klaus Poulsen 


