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VEDTÆGTER FOR 
BRUGER- OG PÅRØRENDERÅD 

På PLEJECENTRE I 
SVENDBORG KOMMUNE 

 
 

1. Navn og hjemsted 
   

Rådets navn er "Bruger- og pårørenderåd på plejecentre i Svendborg 
Kommune." 

  
Bruger- og pårørenderådet, der er et partipolitisk neutralt samarbejdsorgan, 

har hjemsted i Svendborg Kommune, og tilknyttet et specifikt 
plejecenter. 

 
2. § 1 Lovgrundlag 

 
I henhold til lov om social service Kap. 5, § 16:  
Kommunalbestyrelsen skal 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. 

   
3. Formål 

  
Social- og Sundhedsudvalget ønsker at skabe et forum for dialog mellem 

brugere, pårørende og Svendborg Kommune. 
 
Bruger- og pårørenderådet skal fungere som talerør for brugere og deres 

pårørende på plejecenteret og tilknyttede ældreboliger omkring 
tilrettelæggelse af hverdagen.  

  
4. Kompetence og opgaver 

  
Bruger- og pårørenderådet inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne 

for den daglige pleje- og omsorgsindsats på plejecentret, herunder 
retningslinjerne for kostplaner, arbejdsrutiner og aktiviteter i de enkelte 
boligenheder. 

  
Bruger- og pårørenderådet skal inddrages i beslutninger omkring, hvad der 

skal høre under fællesudgifter i bofællesskaber og anvendelsen af disse. 
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Bruger- pårørenderådet skal orienteres om de tilsynsrapporter, der 
udarbejdes i forbindelse med de kommunale tilsyn og tilsyn fra styrelsen 
for patientsikkerhed. 

  
5. Sammensætning og valg 

  
Det tilstræbes, at bruger- og pårørenderådet består af 4 medlemmer. 

Sektionslederen for plejecentret og 3 brugere/pårørende. Det tilstræbes 
at både brugere og pårørende er repræsenteret, samt at den enkelte 
bruger kun er repræsenteret ved en stemme i rådet. 

 
Begrebet pårørende skal forstås bredt, en ikke-beslægtet nærtstående som 

har sin gang på plejecentret og som en bruger ønsker at pege på som sin 
repræsentant, vil kunne vælges ind i rådet. 

 
Bruger- og pårørenderådet kan inddrage andre i rådsarbejdet, f.eks 

personalerepræsentant fra plejecentret eller andre med relation til 
plejecentret, ad hoc eller kontinuerligt, dog uden stemmeret. 

  
Hvert år i 1. kvartal indkaldes til vælgermøde/generalforsamling på 

plejecentret. På mødet vælges, ved direkte valg, 3 medlemmer til 
Bruger- og pårørenderådet samt 2 suppleanter. Valgbare er brugere og 
pårørende til brugere på plejecentret og tilknyttede ældreboliger. 
Brugere og pårørende kan stemme ved valget. 

   
Valget er gældende for en 1-årig periode fra 1/4 til 31/3 det næstfølgende 

år. 
  
Ved udtræden, der betyder, at rådet ikke kan være fuldtalligt, kan der 

afholdes suppleringsvalg. 
  
6. Konstituering og organisation. 
  
Bruger- og pårørenderådet vælger på sit første møde efter valgmødet en 

formand. 
 
Lederen fungerer som sekretær. Genvalg kan finde sted. 
  
Såfremt et medlem ikke gennemfører valgperioden indkaldes suppleanten. 
  
I tilfælde af fraflytning eller dødsfald udtræder dennes pårørende senest ved 

næste valg. 
  
I tilfælde af fravær i Bruger- og pårørenderådet indtræder den valgte 

suppleant. 
  



Side 3 

 
6. Arbejdsform 

  
Bruger- og pårørenderådet afholder møder efter behov, dog mindst en gang 

hvert halvår eller når mindst to medlemmer ønsker det. 
  
Det er sektionslederen på plejecentrets ansvar at indkalde bruger- 

pårørende råd samt udsende dagsorden og referat af mødet. 
  
Bruger- og pårørenderådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af 

medlemmerne inkl. formanden eller næstformanden er til stede. 
  
Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de 

tilstedeværende rådsmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens - i 
dennes fravær den fungerende formands - stemme afgørende. 

  
Bruger- og pårørenderådets møder er ikke offentlige og medlemmerne har 

tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler. 
  
Hvervet som medlem af Bruger- og pårørenderådet er ulønnet. 
  
7. Ikrafttræden 

  
Vedtægten træder i kraft fra den dato den er godkendt af 

kommunalbestyrelsen. 
 

Nærværende vedtægter er godkendt i Social-og Sundhedsudvalget d.  
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