Vedtægter for
Bruger- og pårørenderåd i Aabenraa Kommune.
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Bilag 1

Eksempel på forretningsorden for Bruger- og pårørenderåd.
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Vedtægter for bruger- og pårørenderåd ved plejehjemmene i Aabenraa Kommune.
Aabenraa Kommune har 8 plejehjem, som hver især er forskelligt indrettet,
og som har forskelligt fokus på oplevelsen af det gode hverdagsliv og livskvaliteten på plejehjemmet.
Det betyder, at fælles vedtægter for Bruger- og pårørenderåd må blive en
rammeangivelse på nogle områder og mere enslydende på andre områder.
Plejehjemmene er opbygget i boenheder. En boenhed er fra 6 til 12 lejligheder, indrettet i et fællesskab.
Beboerne har hver deres lejlighed og et eller flere fælles opholdsrum / spisekøkken.
Et plejehjem består af en eller flere boenheder.
I alle boenheder / plejehjem er der et ønske om, at:







Beboerne lever det gode hverdagsliv.
Beboernes ønsker og drømme forsøges imødekommet.
Beboernes familier oplever at komme i et imødekommende miljø,
hvor mulighederne for gode relationer med deres pårørende, naboer
til den pårørende og personalet eksisterer, og den pårørendes nye
hjem opleves som det, de har kendt tidligere.
Der skabes fleksible og kreative løsninger til gavn for alle som kommer i boenheden / på plejehjemmet.
Deltagere (frivillige / venner) har deres naturlige gang på stedet.

1. Formål





Der kan etableres ét Bruger- og pårørenderåd for hvert plejehjem.
Bruger- og pårørenderådet har til opgave at fungere som et forum for
dialog mellem beboere, familier, venner og medarbejdere/ledelse om
udfoldelsen af det gode hverdagsliv og de daglige aktiviteter på plejehjemmet.
Rådets formål er i samarbejde med ledelse og medarbejdere at fællesskabe trivsel og muligheder for dem, som har deres hjem på og omkring plejehjemmet.

2. Sammensætning af Bruger- og pårørenderådet.
Bruger og pårørenderådets sammensætning afhænger af plejehjemmets
størrelse og antallet af boenheder dog maksimalt 12 medlemmer.
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Der skal tages hensyn til lokale forhold med repræsentation fra alle boenheder.
Der skal i sammensætningen af Bruger- og pårørenderådet tilstræbes, at
beboerne er i flertal.
Med stemmeret.
 Beboere og Pårørende.
Uden stemmeret.
 Tillidsrepræsentant, Arbejdsmiljørepræsentant.
 Driftslederen (sekretær for Bruger- og pårørenderådet).
 1 repræsentant fra Seniorrådet.
 Repræsentanter for deltagere (frivillige / venner) og borgere fra
ældreboliger, der er opført efter lov om almene boliger, og som er
placeret i umiddelbar tilknytning til plejehjemmet.
Såfremt der skal ske afstemning om et emne, skal der være flere end halvdelen af de stemmeberettigede tilstede, for at beslutningen er gyldig.
3. Valg.











Rådets medlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Der afholdes valg hvert år. Det første år er det halvdelen af medlemmerne, der er på valg. Det næste år den anden halvdel af medlemmerne. På denne måde sikres kontinuiteten i arbejdet. Det enkelte bruger- og pårørenderåd afgør individuelt, hvordan og hvornår valget afholdes. Beskrives i forretningsordenen.
Der skal vælges minimum tre beboerrepræsentanter.
Der vælges repræsentanter fra hver af plejehjemmets boenheder.
Formanden er sammen med driftsleder på plejehjemmet ansvarlig
for valgets afvikling.
Hver beboer har én stemme.
Valgbare er alle beboere og den pårørende, beboeren ønsker som
valgbar.
I det tilfælde, at medlemmets tilknytning til plejehjemmet 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 indkaldes til valgmøde.

Der skal vælges 1 - 2 suppleanter til Bruger og Pårørenderådet
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4. Opgaver.











Bruger- og pårørenderådet udøver sit virke i møder.
Bruger- og pårørenderådet er beboernes og familiernes talsmænd i
forhold til ledelse og andre.
Bruger- og pårørenderådet kan udtale sig om emner i fht. rådets formål og opgaver.
Rådet kan ikke behandle klager vedrørende personer eller personalesager.
I samarbejde med ledelsen give gensidig information om anliggender
af interesse for plejehjemmet.
Rådet skal bidrage til at skabe det gode hverdagsliv i og omkring boligen, herunder aktiviteter og samvær, madplaner m.m.
Rådet skal understøtte forventningsafstemning og udvikling inden for
de rammer, som plejehjemmet drives efter.
Rådet skal orienteres om tilsynsrapporter fra såvel de kommunale som
det faglige tilsyn fra embedslægeinstitutionen, samt de handleplaner
som på den baggrund iværksættes.
Rådet arbejder ud fra en normalforretningsorden – bilag 1.
Deltage i tværgående møder, f.eks. om aktiviteter på tværs af plejehjem, temamøder med politikere / forvaltning m.m.

5. Bruger- og pårørenderådets økonomi.




Arbejdet i Bruger- og pårørenderådet er ulønnet, og der ydes ikke
kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i
møder for beboere og pårørende. Repræsentanten for Seniorrådet
modtager diæter efter gældende regler.
Udgifter til møder og administration afholdes af det enkelte plejehjem.

6. Tavshedspligt.
 Rådets medlemmer har tavshedspligt.
Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 21. maj 2014.
Redaktionel tilretning januar 2018.
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Bilag 1.
Normalforretningsorden for Bruger- og pårørenderåd.











Formand og næstformand vælges blandt rådets medlemmer og det ses
gerne, at formanden er en beboer. Hvis ikke det er muligt, bør det være en pårørende.
Formand og driftslederen indkalder til møde mindst 4 gange om året.
Formand og driftslederen udarbejder dagsorden til hvert møde. Dagsorden sendes ud til medlemmer samt offentliggøres i boenhederne 14
dage før mødets afholdelse.
Alle medlemmer kan bringe sager på dagsordenen.
Formanden leder møderne.
Ved formandens forfald ledes mødet af næstformanden.
Der kan indkaldes ad hoc personer til møderne.
Det enkelte Bruger og pårørenderåd beslutter, hvilken form referatet
at mødet skal have samt på hvilken måde det offentliggøres i blade/nyhedsbreve der findes på plejehjemmet/plejecentret.
Bruger- og pårørenderådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen
af de valgte medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed
er formandens stemme afgørende.
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