
                                         Vedtægter for lokalrådet for Skanderborg Støttecenter 

 

§ 1 Navn: 

Rådets navn er: Lokalrådet for Støttecentret i Skanderborg. 

§ 2 Hjemsted: 

 Lokalrådets hjemsted er Skanderborg Kommune 

§ 3 Formål: 

Rådets formål er at skabe størst mulig kvalitet i den indsats, der ydes overfor 

Støttecentrets borgere. Redskabet til dette er samarbejde og åben dialog mellem 

alle implicerede: borger-personale-ledelse-pårørende. Støtten til borgerne skal 

fremme borgernes mulighed for indflydelse på egen tilværelse. Desuden varetager 

rådet borgernes interesser overfor omverdenen blandt andet gennem PRISK 

(PårørendeRåd I Skanderborg Kommune).  

En forudsætning for pårørenderådets arbejde er, at det får indblik i stedets drift 

og arbejdsmetoder. 

Der henvises til ”Aftale for det formaliserede samarbejde mellem ledelse og 

Pårørendeforeningen ved Bostederne Skanderborg” fra 2013, som er knyttet til 

disse vedtægter. 

§ 4 Medlemmer: 

Pårørenderådet vælges blandt borgernes familiemedlemmer og andre med en 

personlig tilknytning til borgeren. Det er en forudsætning at rådsmedlemmet vil 

arbejde i overensstemmelse med rådets formlerede formål. 

§ 5 Årsmødet: 

Årsmødet afholdes hvert år i omkring 1. oktober. Indkaldelse til Årsmødet 

udarbejdes af rådet og udsendes til alle pårørende via afdelingernes ledelse. 

Dagsorden for Årsmødet: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Året der gik – beretning fra rådet. 

3. Indkomne forslag fra råd og medlemmer. Forslag til dagsordenen skal 

være rådet i hænde senest en uge før Årsmødet. 

4. Valg af rådsmedlemmer og suppleanter 

5. Eventuelt 

Beslutninger på Årsmødet træffes ved simpelt flertal (1 stemme = 1 beboer). 

 

 



§ 6 Pårørenderådet:  

Valg: 

Årsmødet vælger 3-7 medlemmer og evt. 2 suppleanter til pårørenderådet, som 

konstituerer sig selv med formand og sekretær/næstformand på det første 

rådsmøde efter Årsmødet. Desuden vælges repræsentant til det centrale råd og 

PRISK Rådets medlemmer vælges for to år af gangen. Suppleanter vælges for 1 

år af gangen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget 

ved lodtrækning. 

Møder: 

Der afholdes minimum 4 rådsmøder årligt. Støttecentrets ledelse deltager i 

møderne eller en del af møderne. 

Rådet er beslutningsdygtigt, når flere end halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær sekretær/næstformand. 

Beslutninger træffes ved simplet stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 

mødelederens stemme afgørende. 

Opgaver:  

Rådets opgaver kan være: 

Drøftelser af værdimæssige og etiske spørgsmål.                                                                                                               

Formidling af information fra og til den lokale ledelse.                             

Formidling af information fra og til det centrale råd og PRISK.                      

Sociale aktiviteter i den aktuelle afdeling. Disse aktiviteter besluttes og udføres 

lokalt og kan være f.eks. fester, arbejdsdage, aktivitetsdage, temadage/foredrag.  

    

 

Vedtaget på mødet den 27. april 2016 

…………Tove Jørgensen…………………. 

(ordstyrer) 

 

 

 

 

 

 



 

Uddrag af   Aftale for det formaliserede samarbejde mellem  

ledelse og Pårørendeforeningen ved Bostederne Skanderborg.  

 

I forbindelse med at ’Pårørenderådet ved Bostederne i Skanderborg’ omdannedes til 

’Pårørendeforeningen ved Bostederne i Skanderborg’, indgik Bostedernes ledelse og 

foreningens repræsentanter den 19.09.2013 aftale om det kommende formaliserede 

samarbejde. Foreningen er nu erstattet af lokale råd plus det centrale råd – men formuleringen 

nedenfor er stadig aktuel. 

 

Indledning: 

Bostedernes beboere er myndige personer. Bostedernes opgave er at hjælpe og støtte dem i 

varetagelsen af deres liv. Dette skal ske på en sådan måde, at den enkelte selv får mest mulig 

indflydelse på egen tilværelse. 

Den pårørende er en central kilde til information og spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre en 

helhedsorienteret indsats. Den pårørende kan sidde med vigtige brikker til at forstå brugerens 

livssituation - brikker som kan være afgørende i forhold til at planlægge den rigtige, 

fremadrettede indsats. Bostederne betragter de pårørende som værdifulde 

samarbejdspartnere, der kan være en støtte for beboerne i hverdagen. 

 

 

Arbejdsområde: 

Pårørendeforeningen kan bl.a. bruges til værdimæssige og etiske drøftelser. I bestyrelsen kan 

alle emner, der har betydning for borgerens hverdag tages op på et generelt niveau. På 

samarbejdsmøder med ledelsen må der ikke drøftes forhold eller oplysninger, som vedrører 

den enkelte bruger, og de temaer, som drøftes, må ikke krænke brugerens selvbestemmelse 

Foreningens opgaver er – på et overordnet plan – at drøfte Bostedernes samlede aktiviteter, 

herunder 

Drift: Økonomi, organisering, bygningsændringer, indretning, udefrakommende beslutninger 

m.v. 

Pædagogik: Pædagogiske arbejdsmetoder, retningslinjer, omgangsform, etik, motion, kost, 

ferie m.v. 

Personale: Arbejdstilrettelæggelse, arbejdsmiljø, faglige kompetencer m.v. 

Pårørende: samarbejde, information m.v. 

Andre opgaver kan være i fællesskab at tage initiativ til og gennemføre sociale arrangementer, 

aktiviteter af enhver slags, søge fonde m.v. De enkelte opgaver kan eventuelt gennemføres 

ved nedsættelse af ad hoc udvalg. 

 

 

 

 


