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Vedtægter og retningslinjer for Pårørenderåd på Bøgevej
1. Lovgrundlag

Lovgrundlaget for brugerinddragelse 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.
§ 17. Kommunalbestyrelsen skal nedsætte bruger- og Pårørenderåd i tilknytning
til plejehjem m.v. jf. § 191, plejeboligbebyggelser omfattet af lov om almene
boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap og andre
tilsvarende boligenheder. Kommunalbestyrelsen fastsætter sammensætningen af
rådet under hensyntagen til lokale forhold, dog således at brugere og pårørende
udgør et flertal i rådet. Rådets opgave er at repræsentere beboernes og lejernes
interesser, og 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 omfatter alene de beboere og lejere i de nævnte boligformer, der
modtager kommunale serviceydelser.
Stk. 2. kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med rådet vedtægterne
for dets arbejde. I vedtægterne fastsættes bl.a. regler for valg af medlemmer,
valgperiode samt rådets arbejdsområde og kompetence.

2. Pårørenderåd
Der skal etableres et Pårørenderåd i botilbud, hvor samtlige brugere ikke er i
stand til at varetage egne interesser og træffe beslutninger om fælles
anliggender.
Rådets opgaver er at repræsentere beboernes interesser. Rådet skal fungere som
et forum for dialog mellem botilbuddets beboere, pårørende, medarbejdere og
ledere om tilrettelæggelse af hverdagen for beboerne.
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3. Overordnede vedtægter for Pårørenderåd
§1. Pårørenderådet opgave.
Pårørenderådet opgave er at sikre størst mulig trivsel for brugerne ved at
repræsentere brugernes interesser og være deres talerør.
Pårørenderådet skal arbejde for at styrke samarbejdet mellem brugere,
pårørende og medarbejdere.
Pårørenderådet skal beskæftige sig med spørgsmål af betydning for det daglige
liv i og omkring tilbuddet.
§ 2. Pårørenderådets indflydelse.
Pårørenderådet skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for den
daglige pleje- omsorgs- støtte og udviklingsindsats i de pågældende tilbud –
herunder retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v.
Inddragelsen er i form af høring og dialog. Beslutningskompetencen ligger hos
tilbuddets leder.
Pårørenderådet skal høres om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse
med de kommunale tilsynsbesøg, der gennemføres i handicapafdelingens tilbud.
Pårørenderådet kan pege på, at der er behov for personale med specielle
kompetencer/ uddannelser, men rådsmedlemmerne skal ikke deltage i
ansættelsessamtaler, idet kommunen er ansættende myndighed.
Pårørenderåd kan – udover deres primære opgave som brugernes talerør – tillige
påtage sig andre opgaver – f.eks. arrangere aktiviteter i huset for brugerne og
ledsage ved ture/udflugter ud af huset.
§ 3. Pårørenderådets sammensætning
Pårørenderådet skal have 5-7 medlemmer.
Daglig leder og/eller forstander af tilbuddet deltager uden stemmeret i
Pårørenderådet møder.
Der vælges minimum 2 suppleanter.
§ 4. Valg af medlemmer til Pårørenderåd
Valg af pårørenderepræsentanter til Pårørenderådet sker på et møde, der
afholdes i årets 3. kvartal. Leder af tilbuddet er ansvarlig for, at pårørende
indkaldes skriftligt til mødet.
Valgbare er pårørende til brugere i tilbuddet. Pårørende kan vælges til
Pårørenderådet, uafhængig af om de har bopæl i Vesthimmerlands Kommune.
Som pårørende betragtes forældre, søskende, værge samt personer, som
brugeren selv betragter som pårørende.
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Stemmeberettigede er pårørende, der deltager i valgmødet.
Der kan kun afgives én stemme pr. bruger.
Kandidater, der har fået flest stemmer er valgt til Pårørenderådet.
Pårørenderådet tiltræder i mødet i september.
Valgperioden er 2 år fra 1. september – 31. august, således at ca. halvdelen af
repræsentanterne er på valg i ulige år, medens de øvrige medlemmer er på valg i
lige år.
Ved 1. valg tages stilling til, hvem der for første periode vælges for 1 år – og
hvem, der vælges for 2 år.
Pårørenderådet konstituerer sig med formand første møde i valgåret, der afholdes
inden udgangen af september måned.
§ 5. Pårørenderådets møder
Pårørenderådet afholder mindst 2 møder årligt, september og marts.
Pårørenderådet skal tilstræbe at nå til enighed gennem dialog. Hvis afstemning
en sjælden gang skulle blive nødvendig sker afgørelsen ved almindeligt
stemmeflertal blandt de tilstedeværende repræsentanter.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der skrives referat fra samtlige møder i rådet. Disse offentliggøres via
Bostedssystemet og sendes til pårørende.
Referater tilsendes psykiatri- og handicapchefen til orientering.
Sekretærbistand aftales med leder af tilbuddet.
§ 6. Ikrafttrædelsesbestemmelser
Nærværende overordnede vedtægter er godkendt af Sundhedsudvalget i
Vesthimmerlands Kommune, og er derved trådt i kraft.

