Vedtægter for Beboer- og pårørenderåd ved Fanø Plejecenter i Fanø
Kommune
§1 Lovgrundlag
I henhold til serviceloven § 16, skal Kommunal bestyrelsen sørge for, at brugerne af
tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og
udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for
brugerindflydelsen. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af
rådets opgaver.
§ 2 Formål
Beboer- og pårørenderåd ved Fanø Plejecenter skal
•

•

•
•
•

Være et forum for dialog mellem Fanø Kommune, beboerne og
pårørende.
Følge og påvirke det daglige liv på Fanø Plejecenter.
Under hensyntagen til Domea, Adelgade 7 1304 København K, herunder
Fanø Boligselskab, afd.1´s vedtægter bemærkes, at beboer- og
pårørenderåd ikke vil få nogen kompetence i relation til de beslutninger,
som beboerdemokratiet kan træffe i medfør af By - og Boligministeriets
lovgivning,
Dette skal ses i sammenhæng med beboerdemokratiet på dette område,
og som således ikke berøres af det råd der nedsættes nu.
Inddrages ved fastlæggelse af retningslinjer for, arbejdsrutiner, aktiviteter
og for den daglige pleje og omsorgsindsats i leve-bo- miljøerne.
Sikre beboerne mulighed for indflydelse på Fanø Plejecenters dagligdag.
Være medvirkende til at der skabes de bedst mulige rammer
for samarbejdet mellem beboere, pårørende og personalet.

§ 3 Kompetence
Stk. 1.
Beboer- og pårørenderådet skal sammen med ledelse og medarbejdere medvirke til at
igangsætte, fastholde og udbygge Fanø Plejecenters tilbud til beboerne, således
ressourcerne udnyttes bedst muligt og medvirker til, at der leves op til de vedtagne
politiske mål for området.
Stk. 2.
Beboer- og pårørenderådet skal have adgang til de relevante oplysninger om
forholdene i de 4 leve-bo-miljøer, der er tilknyttet Fanø Plejecenter, under
hensyntagen til lov om patientens retsstilling.
Beboer- og pårørenderådet skal have mulighed for at komme med bemærkninger til
Kommunens lovpligtige tilsynsrapporter for Fanø Plejecenter.
(Embedslægens tilsyn, Fanø Kommunes tilsyn, Fødevarestyrelsens tilsyn).
Stk. 3.
Beboer- og pårørenderådet kan ikke deltage i behandlingen af sager vedrørende
enkelt personer og konkrete klagesager, person eller personsager og har ikke adgang
til oplysninger om den enkelte bruger.
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§ 4 Valg og Rådets sammensætning
Der er valg til Beboer- og pårørenderådet hvert år i september måned.
Beboer- og pårørenderådet består af 12 medlemmer og sammensættes således:
1 beboer fra hvert leve-bo-miljø
1 pårørende fra hvert leve-bo-miljø
2 medarbejdere (1 fra Hyben/Enghuset og 1 fra Kerne/Digehuset)
Teamlederen ved Fanø Plejecenter
2 suppleanter på pårørende
Rådet konstituerer sig efter hvert valg og fungerer frem til september næste år.
Pårørenderepræsentanter vælges til rådet som pårørende til en navngiven beboer. En
pårørende der er valgt kan sidde valgperioden ud, selv om dennes slægtning ikke
længere er på centret.
Fanø Plejecenters teamleder fungerer som sekretær.
§ 5. Forretningsorden
Beboer- og pårørenderådet fastsætter selv forretningsorden, hvoraf bl.a. dagsorden
for beboer- og pårørenderådsmøder, metoder til offentliggørelse af referater og
beretning fremgår.
Der afholdes møde i Rådet 2 gange årligt henholdsvis marts og september måneder.
Ekstraordinært møde kan afholdes, hvis et af rådets medlemmer har ønske herom.
Besked herom gives til teamlederen.
Der kan indkaldes til møde med en uges varsel.
§ 6. Økonomi
Der afsættes ikke særskilte midler til beboer- og pårørenderådets virksomhed, da
dette forudsættes dækket via Fanø Plejecenters drift, der ligeledes stiller lokaler til
rådighed.
§ 7. Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter forhandling mellem beboer- og
pårørenderådet og social- og sundhedsudvalget.
Vedtægterne er godkendt på Ældre- og socialudvalgsmødet den 19.6. 2002.
Revideret oktober 2008.
Revideret september 2011
Revideret foråret 2015
Ovenstående vedtægter er godkendt på beboer- og pårørenderådets møde i januar
måned 2015
Vedtægterne drøftet og godkendt på Social- og sundhedsudvalgets møde den 16. juni
2015.

2015-28451

