UDKAST TIL
Standardvedtægt for
Bruger- og pårørenderåd på Handicap, Psykiatri og Udsatte området i Viborg Kommune
I henhold til lov om social service § 16 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at brugere af tilbud indenfor bl.a.
området handicap, psykiatri og udsatte får indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene
indenfor området. I den forbindelse kan kommunalbestyrelsen nedsætte et eller flere råd, der rådgiver
kommunen vedrørende tilrettelæggelsen af indsatsen efter denne lov. Det er op til Kommunalbestyrelsen at
fastsætte rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.

1. Bruger- og pårørenderådets opgaver
•
•
•
•
•
•

At repræsentere brugernes interesser
At medvirke til, at kommunen lever op til de kvalitetsstandarder, der er gældende for handicap,
psykiatri og udsatte området
At bidrage konstruktivt til videreudvikling af området
At medvirke ved tilrettelæggelsen af aktiviteter, samvær m.v.
At medvirke til at styrke samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere
At drøfte tilsynsrapport vedr. det årlige kommunale uanmeldte tilsynsbesøg

Bruger- og pårørenderådet kan ikke behandle sager vedr. enkeltpersoner.

2. Bruger- og pårørenderådets sammensætning
Der etableres et bruger- og pårørenderåd indenfor hvert afdelingslederniveau i organisationen Handicap,
psykiatri og udsatte.
Rådene sammensættes af 1 bruger/pårørenderepræsentant fra hvert tilbud i afdelingen, 1 repræsentant for
medarbejdere i hele afdelingen og afdelingslederen. I de afdelinger hvor der kun er 1 eller 2 tilbud, vælges
der 3 bruger/pårørenderepræsentanter.
Antallet af bruger- og pårørenderepræsentanter skal overstige antallet af øvrige deltagere.

3. Valg til Bruger- og pårørenderåd
Valgbare er brugere og pårørende til brugere, der er tilknyttet i de enkelte tilbud.
Ophører en brugerepræsentant med at modtage hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til
udvikling af færdigheder afholdes nyt valg efter denne. Der indkaldes til ekstraordinært valgmøde. Fristen for
indkaldelsen er 1 måned. Nyvalget er for den resterende del af valgperioden.
Valgperioden for at sidde i rådene er 2 år. Perioden går fra d. 1. januar til 31. december, således at
halvdelen af bruger- pårørenderepræsentanterne vælges i ulige år, medens den anden halvdel vælges i lige
år.
Der vil i 2011 være en overgangsbestemmelse for valgperioden, således at halvdelen af bruger- og
pårørenderepræsentanterne er på valg med udgangen af 2013 og den resterende halvdel med udgangen af
2014.
Bestyrelsen ved selvejende tilbud kan deltage i valgmødet.

Til valgmødet for bruger- og pårørenderådet varetages mødeledelsen af den på mødet valgte dirigent.
Dagsorden for valgmødet indeholder følgende punkter:
• Valg af dirigent
• Orientering om rådets formål, opgaver m.v.
• Rådets beretning
• Valg af bruger og/eller pårørende til rådet
• Evt.
Rådet konstituerer sig med formand og næstformand på rådets første møde. Der konstitueres ny formand og
næstformand hvert år.
Såfremt det ikke er muligt at etablere et bruger- og pårørenderåd orienteres Handicap, psykiatri og
udsattechefen. Ligeledes orienteres denne om ændringer i rådets sammensætning.

4. Bruger- og pårørenderådets møder
Bruger- og pårørenderådet afholder som hovedregel:
• 1 møde i hvert kvartal
• 1 møde hvert halve år med de øvrige bruger- og pårørenderåd indenfor det strategiske
ledelsesniveau. Møderne afholdes før mødet med Socialudvalget
• 1 møde hvert halve år (forår og efterår) med Socialudvalget
Der udfærdiges referat fra møderne.
Det er formandens og lederen af det strategiske ledelsesområdes ansvar at indkalde medlemmerne af
bruger- og pårørenderådet/ne til møde. Formanden/lederen skal endvidere ved opslag på bostederne og i
støttecentrene indkalde punkter til dagsordenen fra bruger og pårørende senest 1 måned før mødet
afholdes. Punkter til dagsordenen skal indleveres senest 14 dage før mødets afholdelse. Referat fra mødet
opslås ligeledes på bostederne og i støttecentrene.
Ved ekstraordinære møder i rådet indkaldes med 14 dages varsel.
Invitation til de halvårlige møder med Socialudvalget udsendes af udvalget. alle bruger –
pårørendemedlemmer i de enkelte bruger- og pårørenderåd inviteres til dette møde.

5. Generelt
Deltagelse i bruger- og pårørenderåd er frivilligt og ulønnet. Bruger- og pårørenderådets medlemmer er
omfattet af forvaltningslovens regler om indhentning og videregivelse af oplysninger samt tavshedspligt m.v.

6. Godkendelser og ændringer af vedtægter
Vedtægterne er godkendt på Socialudvalgets møde den

.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter Socialudvalgets godkendelse.

