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Fælles vedtægter for Beboer- og 

Pårørenderådene ved plejecentrene i 

Lejre Kommune 

Omfang 

• Bøgebakken Sundheds- og Plejecenter 

• Hvalsø Ældrecenter 

• Ammershøj Ældrecenter 

Der nedsættes ét Beboer- og Pårørenderåd i tilknytning til hvert af 

de tre plejecentre. 

   

§1 Formål for Beboer- og Pårørenderådene 

Stk. 1.   

Beboer– og Pårørenderådene har til formål at understøtte pleje og omsorg samt 

meningsgivende aktivitetstilbud, der bedst muligt lever op til den enkeltes 

beboers ønsker og behov i overensstemmelse med gældende kvalitetsstandarder 

og lovkrav. Rådene er et forum for dialog mellem beboere, pårørende og 

personale.  

    

§ 2 Beboer- og Pårørenderådenes arbejdsområder 

Stk. 1  

Beboer- og Pårørenderådene informeres og inddrages i dialog om overordnede 

retningslinjer for den daglige pleje- og omsorgsindsats i centrene.  

 

Som udgangspunkt informeres og inddrages Beboer- og Pårørenderåd i 

spørgsmål vedrørende:  

· Fastlæggelse af retningslinjer for den daglige pleje– og omsorgsindsats i 

bo enhederne 

· Retningslinjer for centrets ernærings- og kostplan 
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· Orientering om kostkasseregnskaber 

· Plejecentrets samværs – og aktivitetstilbud til beboer og pårørende  

· Holdes orienteret om gældende kvalitetsstandarder 

· Planlagte ændringer af centerets fysiske rammer  

· Ændringer i den daglige drift og om udviklingstiltag 

· Samarbejdet med centrets frivillige aktører 

 

Stk. 2  

Beboer- og Pårørenderådene er høringsberettigede i forhold til lovpligtige 

tilsyn 

· Rapporter fra årligt ”Uanmeldt kommunalt tilsyn” 

· Rapporter fra udførte ”Risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed” 

· Områdets budgetter 

 

Stk. 3  

Beboer- og Pårørenderådene kan behandle generelle sager på opfordring fra 

beboere, pårørende og brugere af plejecentrene, og kan selv tage sager op til 

debat.  

Beboer- og Pårørenderåd kan alene behandle sager af principiel og generel 

karakter.  

Rådet kan ikke behandle personsager.  

 

Stk. 4 

Der afholdes årligt dialogmøde med det politiske udvalg, der repræsenterer 

ældreområdet i kommunen. Mødet koordineres i forhold til de enkelte råds 

ønsker om fælles- eller individuelle møder med udvalget. På mødet er der 

mulighed for at komme i direkte dialog med kommunens politikere om forhold, 

som har betydning for plejecentrenes beboere.  

   

Stk. 5  

Forhold omfattet af almenboliglovgivningen og lejekontrakten vedrørende 

boligen henvises til afdelingsmøder, der afholdes af boligadministrationen.  
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Stk. 6 

Beslutninger om den enkelte beboers pleje og den daglige 

arbejdstilrettelæggelse ligger uden for rådets kompetence.  

 

Aftaler om den planlagte pleje og omsorg indgås i et tæt samarbejde imellem 

den enkelte beboer, evt. dennes pårørende og plejecentrets ledelse og ansatte.  

 

Plejecentrets ledelse er ansvarlig for den daglige personaleadministration.  

 

Stk. 7 

Beboer– og Pårørenderådenes medlemmer er omfattet af forvaltningslovens 

regler om tavshedspligt. Det betyder, at kendskab til evt. personsager eller 

sager om offentlige anliggender, der betegnes som fortrolige ikke må deles med 

andre udenfor rådet. Tavshedspligten er fortsat gældende efter udtrædelse af 

rådet. 

 

§ 3 Beboer- og Pårørenderådenes sammensætning  

Stk. 1  

Beboer- og Pårørenderådene sammensættes efter nedenstående retningslinjer:  

 

Valgte medlemmer 

· På hvert plejecenter kan der, i hver afdeling/hvert hus, vælges op til 

to repræsentanter, én beboer og én pårørende.  

· Ledige pladser kan tilbydes interesserede beboere og pårørende i 

samme eller fra andre afdelinger/huse.  

 

Udpegede medlemmer 

· Der udpeges et medlem fra ældrerådet til hvert enkelt Beboer – og 

pårørenderåd. Udpegningen foretages i Ældrerådet og meddeles 

udvalgets sekretær. 

· Én repræsentant fra de frivillige ved plejecentret. Aftales på de møder 

ledelsen afholder med de frivillige. 

 

Fødte medlemmer 

· Plejecenterlederen på det enkelte plejecenter 
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· Teamleder fra plejecenteret 

· 2 medarbejderrepræsentanter fra plejecenteret, gerne en med 

aktivitetsfokus og en med kost – og ernæringsfokus 

 

Suppleanter 

Der kan udpeges suppleanter for rådets valgte og udpegede medlemmer i det 

omfang, det er muligt.  

Der udpeges ikke suppleanter for rådets fødte medlemmer. 

 

Suppleanter indtræder i rådet ved et medlems udtræden eller ved forfald til 

planlagte møder.  

 

Stk. 3 

I de tilfælde, hvor beboeren eller den pårørendes tilknytning til institutionen 

ophører, overtager evt. suppleant pladsen ved næstkommende ordinære møde i 

rådet. 

 

Efter aftale i rådet, kan det udgående medlem fortsætte i rådet indtil næste valg 

  

Stk. 4  

Pårørende tolkes ikke alene som familie, men kan også være andre i beboerens 

netværk, som har en særlig tæt tilknytning til beboeren. Beboerens ønsker 

efterkommes i denne sammenhæng. 

  

§ 4 Valg til Beboer- og Pårørenderådene  

Stk. 1  

Valg: 

Valgperioden er 2 år. Der afholdes valg til Beboer- og Pårørenderådene i ulige år 

i årets 1. kvartal. Der vælges samtidig suppleanter til rådet. Rådet konstituerer 

sig umiddelbart efter valget. 

 

Valget annonceres i alle bo enheder 4 uger før valgmødet samt i plejecentrenes 

husaviser. Personalet er ansvarlig for, at information om valget når ud til 

beboernes pårørende/kontaktperson ved personlig udlevering af indkaldelse til 

valgmøde/opstilling af kandidatliste eller alternativt via mail til beboerens 

kontaktperson. 



 

5 
 

Dato: 17-01-2022 

Sagsnummer: 18/6255 

Reference: Charlotte Thygesen  

Center: Center for Velfærd og Omsorg  

Afdeling: Plejecentrene  

 

f 

 

 

Derudover annonceres valget på kommunens hjemmeside under hvert enkelt 

plejecenter. 

 

Under valgperioden, kan evt. ledige pladser i rådet besættes af beboere eller 

pårørende, som er interesseret i at indgå i rådets arbejde. Ledige pladser under 

valgperioden annonceres indledningsvist i det hus/den afdeling, hvor en plads er 

ledig. Dette gøres ved udlevering af skriftlig orientering til beboere og 

pårørende. Er der ikke fundet en afløser til pladsen efter 2 uger, udleveres den 

skriftlige orientering om en ledig plads til beboere og pårørende i alle 

afdelinger/huse på plejecentret. 

 

Mulige kandidater til ledige pladser vil ved enighed i det gældende råd blive 

tildelt en plads i rådet. Medlemmer, der indtræder i rådet i forhold til 

foranstående vil være på valg i lighed med rådet i øvrigt, ved næstkommende 

ordinære valg - eller ekstraordinære valg(valg ved stort frafald, som beskrevet 

herunder). 

 

Rådet kan i tilfælde af stort frafald (50 % og derover) under valgperioden 

afholde suppleringsvalg for de enkelte poster. Indkaldelse til suppleringsvalg 

foretages på sammen måde som ved ordinære valg beskrevet herover.  

  

Stk. 2  

Kandidater  

Opstilling af kandidater på valg til Beboer– og Pårørenderådene sker på et 

offentligt indkaldt valgmøde på plejecentrene i forbindelse med første ordinære 

kvartalsmøde i ulige år. Kandidater til rådet opstilles i henhold til, hvem de 

repræsenterer.  

  

Alle beboere og pårørende på plejecentret har stemmeret i forhold til, hvem de 

repræsenteres af.  

 

Hver beboer og pårørende har én stemme. Såfremt beboeren af 

helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at stemme, kan en pårørende påtage 

sig stemmeretten på beboerens vegne.  
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Stk. 3 

Afstemningsmetoder: 

a) Fredsvalg af opstillede kandidater. Ved almindelig tilkendegivelse af, at 

alle opstillede vælges. 

b) Afstemning sker skriftligt. 

 

Stk. 4  

Fast dagsorden til valgmødet: 

• Beretning fra formanden og lederne om arbejdet i rådet i seneste 

valgperiode 

• Gennemgang af valgregler 

• Endelig opstilling af kandidatliste 

• Afstemningsmetode besluttes 

• Valget gennemføres 

  

§ 5 Konstituering i Beboer – og Pårørenderådene 

Beboer- og Pårørenderådet konstituerer sig med formand og næstformand ved  

valghandlingen i 1. kvartal (ulige år). Posterne kan alene besættes af valgte 

medlemmer blandt beboere og pårørende. Såfremt formandsposten i rådet ikke 

kan besættes, koordineres møderne af rådets sekretariat (plejecentrets ledelse). 

   

§ 6 Arbejdsform i Beboer– og Pårørenderådene 

Stk. 1  

Sekretariatsbetjening  

Plejecenterleder og teamleder deltager i møderne og varetager 

sekretariatsbetjeningen. Dette omfatter koordinering af dagsorden i samarbejde 

med formanden, udsendelse af dagsordener og referater. Derudover er det 

ledernes opgave at sikre, at rådet har relevant information og at give inspiration 

til rådets virke.  

 

Stk. 2 

Mødeafholdelse 

Der afholdes 2 ordinære møder om året, 1 budgethøringsmøde, 1 årligt 

dialogmøde med Udvalget for Social, Sundhed og Ældre og 1 ”Åbent Hus møde”  
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for alle beboere og pårørende. Mødet med Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 

koordineres årligt i forhold til de enkelte råds ønsker om fælles- eller individuelle 

møder med udvalget. 

 

1. kvartal: Ordinært møde. Inkl. valgmøde i ulige år. Udvalget konstituerer 

sig umiddelbart efter valghandlingen. Mødet afholdes i februar/marts 

måned.  

2. kvartal:  

a) Årligt dialogmøde med Udvalget for Social, Sundhed og Ældre. 

Afholdes i april/maj måned. 

b) Budgethøringsmøde. 1. høring kommende års budget. Høringsfrist 

i juni måned. Dette møde kan efter aftale i rådene afholdes som et 

fællesmøde eller evt. via mail. Der er ikke andre punkter på 

dagsordenen. 

 

3. kvartal: Ordinært møde. Dagsordenen indeholder 2. høring kommende 

års budget. Høringsfrist i september måned, hvor mødet således 

afholdes. 

4. kvartal: Afholdes ”åbent hus møde” for alle beboere og pårørende på 

hvert plejecenter. På mødet orienteres om dagligdagen på plejecentret, 

beboer – og pårørenderådets arbejde (rekrutteringsvindue). Mødet 

afholdes som et gensidigt dialogmøde, hvor alle beboere og pårørende 

kan komme med forslag til såvel generelle udviklingsemner som konkrete 

forslag til kommende aktiviteter. Mødet afholdes i november/december. 

 

Der udarbejdes mødeplan én gang om året og møderne afholdes på de 

respektive plejecentre.  

 

Møderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.  

 

Ved valgmødet i 1. kvartal i ulige år ledes valgmødet af formanden. I 

forlængelse af valgmødet konstituerer det nyvalgte udvalg sig. Denne del af 

mødet ledes af plejecenterlederen.  
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Afholdes der fællesmøde imellem de respektive beboer – og pårørenderåd i 

forbindelse med 1. høring af kommende års budget, udpeges mødeleder blandt 

de respektive råds formænd. Det er en forudsætning for afholdelse af 

fællesmøder, at der kan opnås enighed om denne udpegning. Dette afklares 

forud for mødet via mail til de tre formænd. Opnås der ikke enighed afholdes 

individuelle møder.   

 

Efter behov kan der til enhver tid indkaldes til ekstraordinære møder i rådet. 

 

Stk. 3 

Dagsorden og referater: 

Dagsorden udarbejdes i samarbejde mellem sekretariatsfunktionen og 

formanden for rådet og udsendes 1 uge inden mødeafholdelse. 

 

Referatet udarbejdes af sekretariatsfunktionen og udsendes til godkendelse hos 

alle rådets medlemmer 2 uger efter mødets afholdelse.  

 

Endeligt referat med indarbejdede tilbagemeldinger og godkendt af formanden 

udsendes 3 uger efter mødeafholdelsen. Referatet udsendes til medlemmerne i 

Beboer – og pårørenderådet, alle beboere og beboernes 

pårørenderepræsentant/kontaktperson.  

Derudover lægges både dagsordner og godkendte referater løbende ud på 

kommunens hjemmeside. 

 

Stk. 4 

Afstemninger i rådet:  

Ved afgørelser der kræver afstemning, er det alene rådenes valgte medlemmer, 

som er stemmeberettigede og afstemningen afgøres ved almindeligt flertal. I 

tilfælde af stemmelighed er formandens - og ved dennes fravær, 

næstformandens stemme udslagsgivende.  

Afstemninger skal som udgangspunkt afholdes på et ordinært møde i rådet. Dog 

kan medlemmer, som ikke kan være tilstede afgive deres stemme skriftligt til 

rådets formand inden mødet. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen 

af rådet har afgivet stemme inkl. formanden eller næstformanden. 
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Stk. 5  

Udtrædelse af rådet: 

Ønsker et medlem at udtræde af rådet meddeles dette skriftligt til formanden. 

Formanden orienterer rådet ved næstkommende møde. 

Udtræder formanden eller næstformanden af rådet, konstituerer rådet sig med 

ny formand eller næstformand på næstkommende møde. Ved formandens 

udtræden leder næstformanden det næstkommende møde. 

  

§ 7 Økonomi  

Udgifter til rådets arbejde afholdes af plejecentrets budget. Plejecentret stiller 

mødelokale til rådighed.  

Ingen af rådets deltagere får kørselsgodtgørelse eller diæt for deltagelse i 

møderne. 

 

§ 8 Godkendelse og ændring af vedtægter  

Center for Velfærd og Omsorgs ledelse bemyndiges til at godkende eventuelt 

ændring af vedtægterne.  

 

En vedtægtsændring fordrer dog, at samtlige Beboer - og pårørenderåd kan 

tilslutte sig ændringen.  

 

Hvis der ikke kan opnås enighed om eventuel vedtægtsændring, fremsendes sag 

til politisk beslutning i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre.  

   

Tiltrådt af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre i Lejre Kommune den 5. 

december 2018.  

Godkendt af Beboer- og Pårørenderådene i Lejre Kommune den 19. 

november 2018.  

Tilrettet i CVO efter implementering af ny lederorganisering på 

plejecentrene pr. 1. januar 2021 
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