Beboer/ pårørenderåd
Botilbud Kirketoften, Botilbud Skivevej, Botilbud Enggården,
Botilbud Vestergade, Botilbud Aalborgvej/ Hedevej.

Pårørende, familie og venner har en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv, og derfor har
ledelse og medarbejdere i botilbuddene et professionelt ansvar for at skabe gode rammer for
samarbejdet mellem tilbud, beboerne og pårørende.
Formålet med beboer- og pårørenderådet er at danne rammen for en konstruktiv dialog, hvor beboere og pårørende i samarbejde med botilbuddenes ledelse og medarbejdere arbejder for, at
dagligdagen fungerer bedst muligt for alle.
Tavshedspligt
Medlemmer af beboer- og pårørenderådet har tavshedspligt omkring alle personlige oplysninger,
der måtte komme til deres kendskab.
Beboer/ pårørenderådets opgave:
Rådets opgave er at sikre størst mulig trivsel og udviklingsmuligheder for beboerne i botilbuddet
ved at repræsentere deres interesser og være deres talerør.
Beboer/ pårørenderådet har ingen indflydelse på ledelseskompetencen, og kan ikke behandle sager i forhold til enkelte beboere eller medarbejdere.
Beboer/ pårørenderådet kan arbejde med:
Mariagerfjord Kommune budgetforslag for det kommende års driftsbudget.
Rapporter fra socialt tilsyn.
Overordnede retningslinjer for den daglige pleje- og omsorgsindsats.
Generelle organisatoriske ændringer.
Generelle personaleforhold.
Fritidsaktiviteter og andre arrangementer.
Tilbuddets overordnede pædagogiske udviklingsplan.
Beboer/ pårørenderådets sammensætning:
Botilbud Kirketoften
4 pårørende
2 medarbejder repræsentanter
Botilbud leder
Forstander.
Botilbud Skivevej
2 pårørende fra hus A
2 beboere fra hus A
2 pårørende fra hus B
2 beboere fra hus B
2 medarbejder repræsentanter

Botilbud leder
Forstander
Botilbud Enggården/ Botilbud Vestergade/ Botilbud Aalborgvej-Hedevej.
2 pårørende fra Enggården
1 beboer fra Enggården
1 medarbejder repræsentant fra Enggården
2 pårørende fra Vestergade
1 beboer fra Vestergade
1 medarbejder repræsentant fra Vestergade
1 pårørende fra Aalborg/ Hedevej
1 beboer fra Aalborg/ Hedevej
1 personale fra Aalborg/ Hedevej
2 Botilbud ledere
Forstander
Valg af medlemmer til beboer/ pårørenderåd:
Pårørende vælges på det årlige fælles møde for alle pårørende i det enkelte tilbud.
Valgbare er pårørende til beboerne på det enkelte tilbud. Der kan ikke vælges en pårørende til en
beboer, der allerede har plads i beboer/ pårørenderådet.
Beboerne vælges på det enkelte tilbud inden valg af de pårørende.
Personalerepræsentanter udpeges af stedets leder.
Botilbud lederen er ansvarlig dagsorden og afholdelse af møder. Alle beboer/ pårørenderåds medlemmer kan bidrage med punkter til dagsordnen. Emner der ønskes drøftet skal være lederen i
hænde senest 2 uger før mødet.
Valg periode er to år, således at halvdelen af medlemmerne er på valg i ulige år og øvrige i lige år.
Hvis en beboer fraflytter, vælges et nyt medlem til beboer/ pårørenderådet. .
Mødevirksomhed:
Beboer/ pårørenderådet holder 4 ordinære møder årligt efter følgende skabelon:
Et fællesmøde for alle pårørende i det enkelte botilbud.
To møder i det enkelte beboer- og pårørende råd.
Et fællesmøde for alle tre beboer/ pårørenderåd.
Referater:
Referat fra mødet lægges ud på Mariagerfjord kommunes hjemmeside under det enkelte tilbud.

