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Instruks

Formål
Bruger- og pårørenderådet skal fungere som et forum for dialog mellem kommunen, beboere og
pårørende om tilrettelæggelsen af hverdagen for beboerne på plejecentret.
Rådets formål er i samarbejde med ledelse og personale, at skabe trivsel og de bedst mulige vilkår
for beboerne i plejecentret.

2)

Sammensætning
Rådet sammensættes så der maksimalt er 12 medlemmer
• Der skal være flest beboere/pårørende
• Et antal medarbejderrepræsentanter
• Frivillige og/eller borgere fra ældreboliger der er opført efter lov om almene boliger, kan
sidde i rådet
• Der kan være deltagelse af daglige ledere
• Centerleder er sekretær for rådet
• Der vælges 1-2 suppleanter. Hvis beboere/pårørende, da kan de deltage i alle rådets
møder. Hvis medarbejder, da deltagelse ved fravær af medarbejderrepræsentant.

3)

Valg
•
•

•
•

Rådets medlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Valg afholdes hvert år. Ca. halvdelen af rådets medlemmer er på valg hvert år, således der
sikres kontinuitet i rådets arbejde. Det fremgår af oversigt over rådet, hvornår hvem opstiller
til valg.
Formanden for rådet er sammen med centerlederen ansvarlig for, at valget afvikles
Valget finder sted i april kvartal

Hvem kan stemme:
• Alle beboere og den pårørende som beboeren ønsker som valgbar har stemmeret.
• Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de valgte medlemmer er til stede
• Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed, er det formandens
stemme der er afgørende
• Rådet konstituerer sig selv med formand og næstformand
• Det skal tilstræbes at formanden for rådet er beboere/pårørende
• I det tilfælde, at medlemmets tilknytning til plejecentret ophører, kan den valgte blive
siddende resten af valgperioden, eller vælge at suppleanten indtræder
• Ved større frafald blandt rådets medlemmer og suppleanter, kan der ekstraordinært
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indkaldes til valgmøde
4)

Dokumenter
•
•

Rådet udarbejder årshjul for deres arbejde
Retningslinje for vedtægter evideres hvert 2. år

Mødeafvikling
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rådets møder indkaldes af formand og centerleder
Dagsorden sendes ud til medlemmerne samt offentliggøres på tavle ved administrationen
Der kan indkaldes ad hoc personer til møderne
Der afholdes mindst 4 møder pr. år
Formanden er ordstyrer ved møderne
Ved afbud fra formanden, ledes møderne af næstformanden
Centerleder er sekretær til møderne
Alle medlemmer kan bringe sager på dagsordenen
Referat sendes til rådets medlemmer og gøres tilgængelig på tavle ved administrationen
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