
 

 
 
 
 

 
Vedtægter for 

 
beboer- og pårørenderåd 

ved  
Hjørring Kommunes ældrecentre 

 

Vedtaget i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget den 19. december 2018. 

 

 

§ 1. Formål 
Stk. 1. Beboer- og pårørenderådet skal medvirke til at styrke dialogen og 
samarbejdet mellem beboere, pårørende, medarbejdere og ledelse på ældrecentret.  

Stk. 2. Beboer- og pårørenderådet skal understøtte, at ældrecentret et attraktivt 
tilbud til borgere, der ikke længere kan klare sig i eget hjem. Herunder 

a) understøtte ældrecentret i at sikre beboere og pårørende en 
sammenhængende og tryg hverdag 

b) understøtte ældrecentret i forhold til at kunne efterkomme beboernes 
ønskede livsstil, så beboerne oplever højst mulig livskvalitet 

c) medvirke til at sikre, at beboerne får den hjælp, de har ret til, i forhold til de 
politisk vedtagne kvalitetsstandarder. 

 

§ 2. Arbejdsområder 
Stk. 1. Beboer- og pårørenderådet skal indgå i en dialog om dagligdagen på 
ældrecentret i forhold til de overordnede retningslinjer for den daglige pleje og 
omsorgsindsats, eksempelvis kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v. 

Stk. 2. Beboer- og pårørenderådet skal inddrages i samarbejdet om generelle 
forhold af betydning for beboernes trivsel.  

Stk. 3. Beboer- og pårørenderådet kan udtale sig om rapporterne udarbejdet i 
forbindelse med uanmeldte tilsynsbesøg.  

Stk. 4. Beboer- og pårørenderådet er et samarbejdsorgan og kan derfor ikke ændre 
de kompetencer, som er tillagt ældrecentrets ledelse.  
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§ 3. Omfang og sammensætning 
Stk. 1. Det enkelte beboer- og pårørenderåd består af højst syv faste medlemmer, 
hvoraf op til fem repræsenterer beboere og pårørende fra det pågældende 
ældrecenter. De øvrige medlemmer udgøres af en medarbejderrepræsentant fra det 
pågældende ældrecenter samt ældrecentrets afdelingsleder. 

Stk. 2. Pårørende kan være; ægtefælle, samlever, søskende, børn, svigerbørn, 
børnebørn og forældre. Der kan kun vælges én pårørende pr. beboer.  

Stk. 3. For hvert medlem, der repræsenterer beboere eller pårørende, vælges en 
suppleant, der ikke er personlig. For øvrige medlemmer vælges personlige 
repræsentanter. 

Stk. 4. Afdelingslederen og ansatte på ældrecentret kan ikke vælges som 
repræsentant for beboere eller pårørende. 

Stk. 5. Hvert ældrecenter nedsætter ét beboer- og pårørenderåd. For at et beboer- 
og pårørenderåd kan oprettes, skal rådet bestå af minimum tre repræsentanter for 
beboere og pårørende. Er der ikke tilstrækkeligt med kandidater blandt beboere og 
pårørende på et ældrecenter, fungerer ældrecentret i valgperioden uden beboer- og 
pårørenderåd. Ledelsen på ældrecenteret vil så på anden vis sikre god information, 
dialog og samarbejde med beboere og pårørende på ældrecentret.  

 

§ 4. Valg og valgperiode 
Stk. 1. Valg til beboer- og pårørenderåd gælder for to år af gangen. Halvdelen af 
medlemmerne er på valg i lige år og den anden halvdelen i ulige år. 

Stk. 2. Beboer- og pårørenderådet træffer på sit første møde afgørelse om, hvem 
der er på valg i lige og i ulige år. 

Stk. 3. Afdelingslederen indhenter, så vidt muligt, forslag til kandidater og afholder 
valg efter skriftlig information til beboerne samt på ældrecentrets opslagstavle. Valg 
skal varsles minimum 14 dage før afholdelse. 

Stk. 4. Personalets tillidsvalgte er ansvarlig for valg af personalerepræsentant. 

Stk. 5. Ved valget har hver beboer én stemme. Stemmen kan enten afgives af 
beboeren eller af en pårørende. 

Stk. 6. Ved valget vælges for samme periode det antal stedfortrædere, der svarer til 
rådets sammensætning og antal.   
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Stk. 7. Rådet konstituerer sig med en formand og næstformand blandt 
beboerne/pårørende. Afdelingslederen er sekretær, men kan uddelegere 
sekretæropgaven til et andet medlem. 

Stk. 8. Første møde afholdes senest i januar i det efterfølgende år. Der er valg hvert 
år i november, og det nye råd tiltræder pr. 1. januar det kommende år. 

Stk. 9. Såfremt en beboer, der er repræsenteret med en pårørende, dør, udtræder 
den pårørende, og en suppleant indtræder. 

 

§ 5. Møder og forretningsorden  
Stk. 1. Beboer- og pårørenderådet udfører deres virksomhed i møder, som 
indkaldes og ledes af formændene eller, i deres fravær, af næstformændene.  

Stk. 2. Som hovedregel afholder beboer- og pårørenderådet møde én gang i 
kvartalet. Der afholdes ekstraordinære møde, hvis formanden eller mindst to 
tredjedele af rådets medlemmer fremsætter ønske herom. 

Stk. 3. Rådet er beslutningsdygtigt, når mere en halvdelen af de stemmeberettigede 
er til stede. 

Stk. 4. Ved stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende.  

Stk. 5. Beboer- og pårørenderådet fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 6. Beboer- og pårørenderådet kan ikke behandle sager vedrørende 
enkeltpersoner.  

Stk. 7. Øvrige relevante parter kan efter behov deltage ad hoc i møderne. 

Stk. 8. Afdelingslederen sørger for lokaler m.v. i forbindelse med afholdelse af 
møderne. 

Stk. 9. Formanden udsender dagsorden mindst en uge før mødets afholdelse. 
Såfremt medlemmerne ønsker punkter på dagsordenen, skal disse være formanden 
i hænde senest 14 dage før mødet. 

Stk. 10. Efter hvert møde laves et beslutningsreferat, som senest en uge efter 
mødets afholdelse udsendes til rådets medlemmer og områdelederen for 
ældrecentrene samt ophænges på opslagstavler på ældrecentret. 

Stk. 11. Beboer- og pårørenderådets medlemmer har tavshedspligt vedrørende 
fortrolige oplysninger, som de erfarer som led i deres hverv, jf. forvaltningsloven § 
27.  

 


