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Vedtægter for Brugerråd for Sårbare Voksne

27. november 2017

Godkendt i Beskæftigelses- og Socialudvalget den XX. YY. 2017.

§1
Formål
Brugerråd for Sårbare Voksne har til formål at brugere og brugerrepræsentanter lokalt i Roskilde Kommune
repræsenteres med henblik på rådgivning og videndeling i forbindelse med udviklingen af kommunens indsatser
indenfor psykiatri-, misbrugs- og hjemløseområdet.
§2
Opgave
Brugerråd for Sårbare Voksne har til opgave:
o at styrke dialogen mellem brugere, brugerrepræsentanter og byrådet omkring psykiatri-, misbrugs- og
hjemløseområdet
o at etablere et forum, hvor alle parter kan tilkendegive holdninger og forslag til drift og udvikling
o at give gensidig orientering om drift og udvikling på psykiatri-, misbrugs- og hjemløseområdet
Brugerrådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete
klagesager.
§3
Sammensætning
Følgende organisationer med lokale afdelinger i Roskilde Kommune tilbydes én repræsentation:
o SAND
o SIND
o SIND Ungdom
o Pårørendeforeningen
o LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere)
o Bedre Psykiatri
o Depressionsforeningen
o OCD-foreningen
o ADHD-foreningen
Brugere fra følgende tilbud repræsenteres med ét medlem:
o Aktivitets- og samværstilbud, samt beskæftigelsestilbud i Center for Socialpsykiatri
o Midlertidige og længerevarende botilbud i Center for Socialpsykiatri
o Center for Stof- og Alkoholbehandling
o Brugere der modtager hjemmevejledning og hjemmehjælp fra Center for Socialpsykiatri.
o Kafé Klaus
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Der kan ved behov deltage medarbejdere sammen med borgerne fra de kommunale botilbud.
Voksen- og Handicapchefen (formand) og centerlederen indenfor socialpsykiatrien er fast medlem.
Kommunen leverer sekretærbistand.
§4
Valg
Den enkelte forening udpeger en lokal repræsentant med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune. Såfremt
vedkommende ikke længere har folkeregisteradresse i Roskilde Kommune vælger foreningen en ny repræsentant
snarest muligt.
Brugere i Roskilde Kommunes tilbud vælges på lokale brugermøder i de enkelte tilbud.
Brugere af hjemmevejledning og brugere af hjemmehjælp fra socialpsykiatrien udpeges gennem fælles invitation
formidlet af hjemmevejlederne/ hjemmehjælpen.
Valgperioden følger byrådsperioderne, og repræsentanterne er dermed valgt for en 4-årig periode.
§5
Møder
Rådet fastlægger årligt sin mødekadence.
Møderne holdes som udgangspunkt på Rådhuset.
Møderne planlægges for et år ad gangen.
Dagsorden udarbejdes af formanden. Punkter til dagsorden fremsendes senest 3 uger før mødet.
Dagsorden fremsendes inden mødet.
§6
Økonomi
Der tilbydes lokaler og mødeservering.
Der er ingen salær, så medlemmerne af rådet kompenseres ikke for tabt arbejdsfortjeneste, kørsel eller anden form
for diæter.
§7
Ikrafttrædelsesbestemmelser og ændringer
Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2018.
Vedtægtsændringer kræver politisk godkendelse.

