
 

Vedtægter for 

Bruger- og Pårørenderåd 

på Lindelse Plejecenter 

 

§ 1. Lovgrundlag 

Bruger- og pårørenderåd i Langeland Kommune er etableret i henhold til lov om social 

service § 17. 

Folketinget ophævede ved lov nr. L177 denne forpligtelse. 

I Langeland Kommune er der gode erfaringer med bruger-/pårørenderåd som ønskes bevaret. 

 

§ 2. Formål 

Rådet har til formål at være et forum for dialog mellem kommunen, brugerne og de 

pårørende. 

 

§ 3. Opgaver 

Rådets opgaver er at repræsentere beboernes og lejernes interesser, og rådet skal inddrages 

ved fastlæggelsen af retningslinjer for den daglige pleje og omsorgsindsatsen i de pågældende 

boligenheder, herunder retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v. 

 

§ 4. Sammensætning og valg 

Bruger- og pårørenderådet har mindst 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 er valgte brugere eller 

pårørende. 

 

Sammensætningen er således: 

5 brugere/pårørende 

Centerlederen 

1 medlem udpeget af personalet 

 

Valget foregår i forbindelse med et bruger- og pårørendemøde i oktober kvartal.  

På dette møde orienterer bruger- og pårørenderådet om sit arbejde i det forløbne år, samt 

eventuelle tiltag i det kommende år. 

 

Valgperioden for de valgte medlemmer er 2 år. Hvert år afgår halvdelen af de valgte 

medlemmer på skift. Der kan modtages genvalg. 

En pårørende der er valgt kan fortsætte, selv om dennes slægtning ikke længere er på 

plejecentret. 

 

På valgmødet vælges 2 suppleanter for brug brugere/pårørende. 
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§ 5. Konstituering 

Rådet konstituerer sig ved første møde efter valg med en formand og næstformand. 

Formanden og næstformanden skal findes blandt brugere og pårørende. 

Rådet fastsætter selv forretningsorden hvoraf bl.a. valgprocedure, dagsorden for rådet, metode 

til offentliggørelse af referater og beretning fremgår. 

Centerlederen er ansvarlig for de administrative opgaver og udpeger en sekretær. 

 

§ 6. Økonomi 

Centeret afholder udgifterne ved rådets virksomhed og stiller lokaler til rådighed. 

 

§ 7. Møder 

Rådet afholder ét møde i hvert kvartal. Der udfærdiges referat over møderne, der blandt andet 

tilsendes Ældrerådet. Det er formandens ansvar at indkalde til møde. Der kan aftales med 

centerlederen, at denne sørger for løsning af de praktiske opgaver såsom udsendelse af 

dagsorden m.v.  

Ekstraordinært møde kan afholdes, hvis et af rådets medlemmer har ønske herom. Der kan 

indkaldes til møder med en uges varsel. 

Der afholdes et årligt møde med Ældrerådet. 

 

§ 8. Medlemskab 

Medlemskab er frivilligt og ulønnet. 

Rådets medlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om indhentelse og videregivelse 

af oplysninger samt tavshedspligt m.v. 

Suppleanter tiltræder kun i tilfælde af et medlems udtræden af bruger- og pårørenderådet eller 

ved længerevarende fravær. 

 

§ 9. Godkendelse og ændring af vedtægter 

Ændringer i vedtægterne kan ske efter en forhandling i Bruger- og pårørenderådet. 

 

 

 

 

Ovenstående vedtægter er godkendt i Bruger- og pårørenderådet på Lindelse Plejecenter 
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