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Vedtægter for Beboer- og pårørenderåd i  
Vallensbæk Kommune  

 
§ 1. Formål 
Beboer- og pårørenderåd skal fungere som et forum for dialog og samarbejde i plejeboligerne. Beboere og 
pårørende kan i Beboer- og pårørenderådet deltage i planlægningen af aktiviteter for beboerne. 
 
Formålet er:  
 

- At repræsentere og varetage interesser for beboerne i plejeboligerne. 
- At inddrage pårørende og andre frivillige i aktiviteter og arrangementer til gavn og glæde for 

beboerne i plejeboligerne. 
- At fremme trivsel og velvære for beboerne i plejeboligerne. 
- At styrke den gensidige information mellem ledelsen og beboere og pårørende. 
- At medvirke ved udarbejdelse af retningslinjer for traditioner, højtider, fester, aktiviteter, samvær m.v. 

 
§ 2. Kompetence 
Beboer- og pårørenderådet er et samarbejdsorgan og er derfor ikke tillagt konkret kompetence. Rådene skal 
inddrages i væsentlige emner i relation til livet i plejeboligerne, og kan selv tage emner op til drøftelse. 
 
§ 3. Opgaver 
Beboer- og pårørenderådets opgave er at repræsentere beboernes interesser i sager eller forhold som 
vedrører fællesskabet og de kommunale serviceydelser  
 
Beboer- og pårørenderådet skal igennem dialog og samarbejde virke understøttende for plejeboligernes 
beboere. Rådets virke skal udøves med respekt for den enkelte beboers ret til selvbestemmelse, herunder 
respekt for den enkeltes private bolig. 
 
Beboer- og pårørenderådet skal inddrages ved fastlæggelse af de overordnede retningslinjer for det daglige 
liv i og omkring boligerne.   
 
Beboer- og pårørenderådet kan udpege medlemmer til f.eks.  aktivitetsudvalg eller andre udvalg, som 
nedsættes i samarbejde med ledelsen  
 
Endvidere skal Beboer- og pårørenderådet høres, dels om kommunale tilsynsrapporter, der udarbejdes efter 
§ 151 i Lov om Social Service, dels om tilsynsrapporter, som udarbejdes af Styrelsen for Patientsikkerhed.  
Rådet skal derudover medvirke til relevant opfølgning på tilsynsrapporterne og de tilhørende 
fokusområder/handleplaner.  
 
Beboer- og pårørenderådet skal arbejde for et givende samarbejde mellem beboere, de pårørende og 
stedets personale.  
 
§ 4. Antal og sammensætning 
Der er ét Beboer- og pårørenderåd i Vallensbæk Kommune.  Rådet sammensættes af 7 medlemmer 
således: 
 

- 4-5 beboere eller pårørende, således at alle etager i Højstruphave og Rønnebo er repræsenteret i 
rådet. 

- Afdelingslederen (sekretær for rådet) fra Højstruphave og Teamleder fra Rønnebo deltager i 
møderne.  

 
Beboere og pårørende skal altid udgøre flertal i rådet. En beboer kan kun være repræsenteret ved et 
medlem i rådet. 
 
Medlemmerne vælges ved direkte valg blandt beboere og disses pårørende. Der kan ikke ske 
listeopstillinger eller indgås valgforbund.  
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Rådet konstituerer sig med en formand som leder møderne. I formandens fravær ledes møderne af en 
afdelingsleder eller teamleder. 
 
Afdelingslederen og teamlederen er automatisk medlem af rådet og disse er ikke på valg.  
 
Alle medlemmer har tavshedspligt med hensyn til eventuelle personfølsomme oplysninger, som den 
pågældende måtte få igennem rådets arbejde, jf. straffelovens § 152. Tavshedspligten er også gældende 
efter hvervets ophør. 
 
 
§ 6. Årsmøde 
Årsmødet er et årligt møde, hvor Beboer- og pårørenderådet mødes med Social- og Sundhedsudvalget samt 
to repræsentanter fra Ældrerådet. Mødet afholdes hvert år i juni måned og koordineres af Pleje- og 
Omsorgschefen.  
 

- Der indkaldes til årsmødet med 14 dages varsel og dagsordenen skal som minimum indeholde 
følgende punkter: 
Præsentation af deltagerne 

- Beretning fra Beboer- og pårørenderådet ved formanden 
- Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget 
- Orientering fra Pleje- og Omsorgschefen 
- Indkomne forslag 
- Eventuelt 

 
Forslag, som Beboer- og pårørenderådet ønsker behandlet på årsmødet, skal være Center for Pleje og 
Omsorg i hænde senest 8 dage før årsmødet. 
 
 
§ 7. Afholdelse af valg 
Valget afholdes i september måned på ulige år.  Afdelingslederen og teamlederne opfordrer beboere og 
pårørende til at opstille ved opslag i afdelingerne, og beboerne får mulighed for at afgive stemme, hvis der er 
flere interesserede på hver etage. 
 
Rådets medlemmer vælges for en periode på 2 år. 
 
Hvis et medlem udtræder i valgperioden, gennemføres suppleringsvalg efter samme procedure som ovenfor. 
 
Et pårørendemedlem udgår af rådet, hvis dennes slægtning ikke længere er i plejeboligerne. 
 
Beboer- og pårørenderådet vælger formand på førstkommende møde.  
 
 
 
§ 5. Møder 
Som hovedregel afholdes 4 møder om året. Mødet indkaldes skriftligt af 
sekretariatsfunktionen/afdelingsleder med 14dages varsel og dagsordenen fastlægges efter aftale med 
formanden.  
 
Dagsordenen kan for eksempel indeholde følgende: 
 

- Godkendelse af dagsorden 
- Godkendelse af sidste referat 
- Evt. forelæggelse af tilsynsrapport og opfølgning på handleplan/fokusområder mv. 
- Drøftelse af aktiviteter/den daglige hverdag 
- Forslag til drøftelse af retningslinjer 
- Evt. 
- Dato for næste møde 
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Referatet sendes til rådets medlemmer, formanden for Social- og Sundhedsudvalget og ældrerådets to 
repræsentanter (som ligeledes deltager i årsmødet), samt Pleje- og Omsorgschefen. . Referatet skal 
opsættes på opslagstavlen på alle etager i Højstruphave og Rønnebo senest 10 dage efter mødets 
afholdelse. 
 
Der kan være behov for indkaldelse af ekstraordinære møder.  
 
 
Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 16. juni 2021. 


