Vedtægter for bruger- og pårørenderåd
i
Roskilde Kommune
§ 1 Omfang
Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune nedsætter ét bruger- og
pårørenderåd i tilknytning til hver af de følgende boligenheder:










Astersvej
Bernadottegården
Sct. Jørgensbjerg
Kristiansminde
Kastanjehaven
Gundsø Omsorgscenter
Oasen
Toftehøjen
Trekroner

Vedtægten for rådenes arbejde fastsættes af Sundheds- og Omsorgsudvalget i
Roskilde Kommune i samarbejde med rådene. Vedtægten gælder for alle de
nedsatte bruger- og pårørenderåd.
§ 2 Målgruppe
I Rådet er der repræsentanter fra brugere, pårørende og andre interesserede
2.1 Brugere er i disse vedtægter beboere på de i § 1 nævnte boligenheder.
2.2 Pårørende er et familiemedlem til en bruger eller en person, der på anden måde
er tæt knyttet til en bruger
2.3 Interesserede borgere skal være myndige og have bopæl i Roskilde Kommune
for at stille op til valget.
§ 3 Formål
Rådene har til formål at repræsentere beboerne over for kommunen således, at den
daglige drift bedst muligt tilgodeser beboernes ønsker og behov.
§ 4 Rådets arbejdsområder
4.1. Rådene skal medvirke ved fastlæggelsen af retningslinjer for den daglige pleje
og omsorgsindsats i den pågældende boligenhed, herunder retningslinjer for:
kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v..
4.2. Rådene skal styrke dialogen mellem brugere/pårørende og
kommunen/personalet.
4.3. Rådene kan udtale sig til Sundheds- og Omsorgsudvalget om rapporterne
udarbejdet i forbindelse med uanmeldte tilsynsbesøg.
4.4. Rådene skal inddrages i samarbejdet om generelle forhold af betydning for
beboernes trivsel.
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4.5. Rådene deltager i afviklingen af mindst et årligt møde for alle beboere og deres
pårørende.
4.6. Rådene i plejeboligbebyggelser omfattet af almenboliglovgivningen har ikke
kompetence i relation til de beslutninger, beboerdemokratiet kan træffe i medfør af
almenboliglovgivningen.
4.7. Rådet er et samarbejdsorgan og kan derfor ikke ændre de kompetencer, som er
tillagt plejecentrets ledelse.
4.8. Rådet har ingen kompetence i forhold til tilrettelæggelse af den enkelte
medarbejders arbejde og rådet skal ikke inddrages i tilrettelæggelse af den enkelte
brugers pleje, idet dette sker i et samarbejde mellem den enkelte bruger, dennes
pårørende samt kontaktperson.
§ 5 Sammensætning
5.1. Det enkelte bruger- og pårørenderåd består af højst 7 faste medlemmer, hvoraf
4 vælges blandt brugere og pårørende fra den pågældende boligenhed og 3 blandt
interesserede borgere. Hvis det ikke er muligt at få det fulde antal af brugere og
pårørende til rådet, bevirker det, at antallet af interesserede borgere reduceres, så
der er flertal af brugere og pårørende. Er der ikke tilstrækkeligt med kandidater
blandt brugere og pårørende på et plejecenter, fungerer plejecenteret i valgperioden
uden bruger- og pårørenderåd. Ledelsen på plejecenteret vil så på anden vis sikre
god information, dialog og samarbejde med brugere og pårørende på plejecenteret.
I det bruger- og pårørenderåd, hvor Bernadottegården indgår, vil der være yderligere
2 repræsentanter fra de tidligere KZfanger og modstandsfolk fra anden verdenskrig
så længe det er muligt. Tillæg til vedtægter vedrørende repræsentanternes
arbejdsfunktioner er udarbejdet særskilt.
5.2. En pårørende, der er ophørt med at være pårørende, kan forblive i rådet som
pårørende valgperioden ud.
5.3. Bruger- og pårørenderåd kan invitere en kontaktperson fra Ældrerådet til rådets
møder. Vedkommende har ikke stemmeret.
5.4. Til hvert bruger- og pårørenderåd er tilknyttet en repræsentant fra den daglige
ledelse. Vedkommende har ikke stemmeret.
§ 6 Valg og valgperiode
6.1. Valg til bruger- og pårørenderådene sker i november/december måned og
afholdes hvert andet år.
6.2. Valgperioden er to år begyndende den 1. januar i kalenderåret efter afholdelsen
af ordinære valg, jf. pkt. 6.1.
6.3. Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune fastsætter retningslinjer
for valgene og udpeger valgansvarlige til at forestå valg til hvert enkelt bruger- og
pårørenderåd.
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6.4. Ved valget har hver bruger 1 stemme. Pårørende kan også stemme, men der
kan kun afgives i alt 1 stemme fra en brugers pårørende. Fremmødte interesserede
borger jf. pkt. 2.3 har en stemme hver.
6.5. Ved valget vælges for samme periode det antal stedfortrædere, der svarer til
rådets sammensætning og antal.
6.6. Hvis et medlem fraflytter eller bliver varigt forhindret i at varetage sit hverv,
indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden.
6.7. Er rådet ikke fuldtalligt, og der ikke er flere stedfortrædere til at indtræde i rådet,
kan der afholdes suppleringsvalg hvert halve år (november ulige år og i maj i såvel
lige som ulige år) såfremt der kan stilles kandidater til rådet. Kun de pladser, der
mangler i at rådet er fuldtalligt, er på valg.
§ 7 Konstituering
7.1. Rådene konstituerer sig efter hvert ordinært valg med formand, næstformand og
en kasserer.

Slettet: og

7.2. Centerlederen skal, hvis bruger- og pårørenderådet ønsker det, stille sekretær til
rådighed for rådet.
§ 8 Møder og forretningsorden
8.1. Rådene udfører deres virksomhed i møder, som indkaldes og ledes af
formændene – eller i deres fravær – af næstformændene.
8.2. Som hovedregel afholdes mindst 4 møder om året. Rådene holder dog
ekstraordinært møde, når formanden eller 3 af de valgte medlemmer fremsætter
ønske herom.
8.3. Rådene er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af de valgte medlemmer er
til stede.
8.4. Ved stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende.
8.5. Rådene fastsætter selv deres forretningsorden.
8.6. Rådene kan ikke behandle sager vedrørende enkeltpersoner.
8.7. Rådenes medlemmer har tavshedspligt vedrørende fortrolige oplysninger, som
de erfarer som led i deres hverv.

Slettet: , jf. forvaltningsloven § 27, stk.
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8.8. I forhold til bankdispositioner tegnes bruger- og pårørenderådet af kassereren.
Er der, af forskellige årsager, ikke valgt en kasserer, er det formanden eller
næstformanden som tegner rådet i forhold til bankdispositioner.

Formateret: Skrifttype: (Standard)
Arial, 11 pkt

§ 9 Økonomi

Formateret: Skrifttype: (Standard)
Arial, 11 pkt

9.1. Udgifter vedr. rådets virksomhed afholdes af institutionen.

Formateret: Skrifttype: (Standard)
Arial, 11 pkt

Formateret: Skrifttype: (Standard)
Arial, 11 pkt

9.2. Sundheds- og Omsorgsudvalget kan tildele frivilligmidler til de bruger- og
pårørenderåd, der afholder aktiviteter for beboerne.
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9.3. Medlemmer af bruger- og pårørenderådene kan ikke få kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste, kørsel eller anden form for diæter.
Slettet: ¶
¶

§ 10 Vedtægtsændringer
10.1. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal vedtage eventuelle ændringer i
vedtægterne. Forslag herom sendes til høring i bruger- og pårørenderådene og i
Ældrerådet inden Sundheds- og Omsorgsudvalget træffer beslutning.
10.2. Tvivlsspørgsmål vedrørende vedtægter afgøres i Sundheds- og
Omsorgsudvalget.

Slettet: 6.

Vedtægterne er godkendt i Sundheds- og Omsorgsudvalget den XX måned 2017.

Slettet: november

Vedtægterne træder i kraft den XX. måned 2017.

Slettet: 4
Slettet: 2014.
Slettet: 10
Slettet: november
Slettet: 4
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