Bruger-pårørenderåd
Center Vadgaard - VEDTÆGTER
Center Vadgaard består af Rødvad, Grønvad og Blåvad som er et tilbud efter servicelovens § 85,
87.
§1. Bruger-pårørenderådets opgave.
Bruger-pårørenderådets opgave er at sikre størst mulig trivsel og udviklingsmuligheder for
borgerne i tilbuddet ved at repræsentere borgernes interesser og være deres talerør.
Bruger-pårørenderådets skal arbejde for at styrke samarbejdet mellem borgere, pårørende og
medarbejdere.
Bruger-pårørenderådets skal beskæftige sig med spørgsmål af betydning for det daglige liv i og
omkring tilbuddet.
§ 2. Bruger-pårørende rådets indflydelse.
Bruger-pårørenderådet inddrages ved fastlæggelsen af overordnede retningslinjer for den daglige
pleje- og omsorgsindsats i de pågældende boliger, herunder retningslinjer for kostplaner,
arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v.
Indflydelsen gælder:
 inddragelse vedrørende fælles økonomi for aktivitetskasser, kostkasser o. lign
borgerfinansierede aktiviteter.
 praktiske opgaver og beslutninger vedrørende den daglige drift – f.eks.:
o kulturelle og sociale arrangementer, herunder søgning af fonde o. lign
o udadvendte aktiviteter for Borgerne m.m.
o indretning m.v. af fælleslokaler
o skabelse af traditioner på stedet
o generel orientering om sikkerhed og APV på stedet
o Rådet er ikke bunde af bestemte emner, men kan drøfte relevante forhold generelt.
Bruger-pårørenderådet skal høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med
tilsynsbesøg.
Bruger-pårørende rådet kan ikke blande sig i ledelseskompetencen.
§ 3. Bruger-pårørenderådets sammensætning
Antallet af medlemmer:






1 borger eller pårørende fra Blå
1 borger eller pårørende fra Rød
1 borger eller pårørende fra Grøn
2 personale
Daglig leder af Vadgaard

Der er suppleanter for valgte borger og pårørende. Der kan indkaldes borgere, medarbejdere og
andre ad hoc.
De ansatte der deltager i mødet, har til opgave at støtte, udvikle og opmuntre borgerne til
at gøre brug af deres muligheder for indflydelse samt vejlede og give borgerne de relevante
oplysninger, som grundlag for at træffe beslutninger.
Der kan afgives en stemme pr beboer, enten af beboeren selv eller en pårørende.
§ 4. Valg af medlemmer til Borger- Pårørenderåd.
Valg af repræsentanter til borger - pårørende rådet sker på et møde, der afholdes i tilbuddet i
årets 4. kvartal.
Leder af tilbuddet er ansvarlig for, at borgere og pårørende indkaldes skriftligt til mødet.
Valgmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Orientering om Borger-pårørende Rådets formål, opgaver mv.
3. Borger-pårørenderådet beretning for det forgangne år.
4. Godkendelse af lokale vedtægter for Borger-pårørende rådet for det kommende år
5. Valg af Borgere/pårørende til rådet
6. Eventuelt
Valgbare er borgere eller pårørende til borgere, som bor på Vadgård, Kærvej 30, 9500 Hobro.
Stemmeberettigede er borgere bosat Kærvej 30, der deltager i valgmødet. Hver borger har én
stemme.
Kandidater, der har fået flest stemmer er valgt til Borger-pårørenderådet.
Øvrige kandidater vælges som suppleanter og indtræder som ordinært medlem i forhold til antal
af stemmer.
Borger-pårørenderådet tiltræder 1. januar.
Valgperioden er 2. år fra 1. januar – 31. december, således at ca. halvdelen af repræsentanterne er
på valg i ulige år, medens de øvrige medlemmer er på valg i lige år.
Der vælges et tilsvarende antal suppleanter – hvis muligt.
Borger-pårørenderådet konstituerer sig med leder som født formand.
Der skal konstitueres ny næstformand hvert år.
Årets første møde afholdes inden udgangen af januar måned.
Borger-pårørenderådets sammensætning meddeles til fagchefen til orientering.
§ 5. Borger-pårørenderådet møder
Borger-pårørenderådet afholder mindst 4 møder årligt, og beslutter selv sin forretningsorden, der
vedtages på 1. møde.
Borger-pårørenderådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne samt
formanden eller næstformanden – er til stede.

Baggrund for bruger pårørende råd.
Lovgrundlaget for brugerinddragelse til § 107 botilbud ifølge Servicelovens afsnit III § 16.:
Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse
på tilrettelæggelsen og udnyttelse af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer
for brugerindflydelsen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende
tilrettelæggelsen af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget
af rådenes opgaver.

Lovgrundlaget for brugerinddragelse til § 67 døgninstitution:
Ingen lovfæstede krav om mulighed for bruger/pårørendeinddragelse. Men i Pjecen:
”Ansvarsfordeling mellem institutionsleder og brugerbestyrelse og bruger- og pårørende råd”
udgivet af indenrigs- og socialministeriet Juni 2009, anbefales det at brugeren bør have ret til at
udtale sig.
”Ansvarsfordeling mellem institutionsleder og brugerbestyrelse og bruger- og pårørende råd”
udgivet af indenrigs- og socialministeriet Juni 2009 side 10-11

1.4 Brugerbestyrelsens og bruger- og pårørenderådets rolle
Brugerbestyrelser og bruger- og pårørenderåd har meget forskellige roller inden for de forskellige
velfærdsområder. Der er grundlæggende to former for brugerbestyrelser og bruger- og pårørenderåd.
Den første gruppe er på folkeskole- og dagtilbudsområdet, hvor bestyrelserne har direkte indflydelse på
institutionernes ledelse og dermed indflydelse på institutionslederens ledelsesrum og institutionens drift. På
disse områder er der lovfæstede bestemmelser om ansvarsfordelingen mellem kommunalbestyrelse,
brugerbestyrelse og institutionsledere.
Den anden gruppe er de bruger- og pårørenderåd, der findes på ældre-, udsatte- og handicapområdet. Disse
har i højere grad karakter af at være talsmandsorganer for brugere og pårørende og har ikke på samme
måde som forældrebestyrelser og brugerbestyrelser indflydelse på tilbuddenes daglige drift. På disse
områder er der færre lovfæstede bestemmelser om ansvarsfordelingen mellem kommunalbestyrelse,
brugerbestyrelse og institutionsledere, end der er på folkeskole- og dagtilbudsområdet.
Der er stor forskel på, i hvor høj grad brugerbestyrelserne og bruger- og pårørenderådene kan øve
indflydelse på institutionslederens ledelsesrum og institutionens drift. Der er i langt de fleste tilfælde
mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan udlægge endnu mere kompetence til brugerbestyrelserne og
bruger- og pårørenderådene, end de kompetencer der er fastsat ved lov. Det er i høj grad op til et
samarbejde mellem kommunalbestyrelsen, institutionslederen og brugerbestyrelsen og bruger- og
pårørenderådet at udfylde de rammer, der er for indflydelse. 11
Det er dog ikke muligt for institutionsledere og brugerbestyrelser og bruger- og pårørenderåd at ændre
kommunalbestyrelsens rammer for de enkelte områder.

Udvalget for Sundhed og Omsorg i Mariagerfjord kommune vedtog den 4. juni 2008 følgende
retningslinier for brugerindflydelse:
”Brugerindflydelse og bruger råd.
Der oprettes som udgangspunkt bruger råd på Mariagerfjord kommunes botilbud.
Hvor det skønnes, at Borgerne ikke er i stand til at varetage indflydelsen gennem rådet kan oprettes
pårørende råd.

Rådets opgave er at repræsentere borgerne bosiddende Kærvej 30’s interesser.i
Rådet skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for den daglige pleje- og omsorgsindsats i de
pågældende boligenheder, herunder retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v.
Bestemmelsen gælder Borgere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser.
Det enkelte botilbud fastsætter under hensyntagen til lokale forhold og i samarbejde med rådet
vedtægterne for dets arbejde.
I vedtægterne fastsættes bl.a. regler for valg af medlemmer, valgperiode samt rådets arbejdsområde og
kompetence.”

Som konsekvens af ovenstående er der nedsat et bruger-pårørenderåd på Vadgaard
i

selve adressen Kærvej 30 står naturligvis ikke i Byrådsbeslutningen, der står i stedet: på adressen.

