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Brøndby Kommune 

Social- og sundhedsforvaltningen 

Ældre og Omsorg 

Gildhøjhjemmet 

 

 

 

VEDTÆGTER  

 

FOR 

 

BRUGER- OG PÅRØRENDERÅD 

 

PÅ 
 

GILDHØJHJEMMET 
 

Indledning 

Brøndby Kommune kan jf. servicelovens § 17 stk. 2 oprette Bruger- og Pårørenderåd1 i 

tilknytning til plejehjemslignende boliger omfattende ældrecentrene Nygårds Plads, 

Gildhøjhjemmet og Æblehaven incl. boenheden Kisumparken. Kommunalbestyrelsen i Brøndby 

Kommune har i 2010 valgt, at der fortsat skal være Bruger – og Pårørenderåd på ældrecentrene. 

  

Bruger- og Pårørenderådets opgave er at repræsentere beboernes interesser, og rådene skal ind-

drages ved fastlæggelsen af retningslinierne for den daglige pleje- og omsorgsindsats i de pågæl-

dende boligenheder. 

 

Videre skal rådene høres om udfaldet af såvel kommunens som embedslægens tilsynsbesøg, og 

rådene skal have de skriftlige tilsynsrapporter forelagt til udtalelse. 

 

Bruger- og Pårørenderådets vedtægter tager udgangspunkt i Brøndby Kommunes 

standardvedtægter. 

 

  

 

§ 1  

 

Bruger- og Pårørenderådet kan sammensættes på følgende måde: 

 

    Lederen af ældrecentret 

  1 beboer for hver afdeling på ældrecentret, undtaget skærmet demensafsnit 

   1 pårørende for hver afdeling på ældrecentret 

   1 repræsentant fra Seniorrådet 

                                                 
1 Ref. Til lov om Social Service jf. § 17. stk 2 er af ældre dato. Loven er siden ændret ad flere omgange. Senest i Lov 

490 af 7. juni 2001 – kan muligheden for oprettelse af BP råd ses af §112 a. L 490 er historisk.  

I den nuværende Lov om social Service ( Serviceloven- gældende) LBK nr. 102 af 29/01/2018, Afsnit III om 

Brugerinddragelse, kap 5, fremgår det at kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd. Men det er ikke i LBK 

nærmere fastsat, hvad og hvordan. 
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Brugere og pårørende skal dog altid udgøre flertallet. Rådet udgør i minimum 2 repræsentanter 

fra beboer/pårørende. I alt kan der vælges 3 beboere og 4 pårørende. 

 

Lederen af ældrecentret er født medlem. Afdelingsleder eller andre medarbejdere på centret kan 

deltage ad hoc, alt efter emnet på dagsorden. 

 

Valg, genvalg og eller suppleringsvalg finder sted 3. uge i september hvert år.  

 

Valg af medlemmer til Bruger- og Pårørenderådet foretages for en to-årig periode.  

 

Konstituering foregår på 1. møde efter valget. Formanden vælges blandt de valgte beboere og 

pårørende. 

 

Der kan som udgangspunkt ligeledes vælges suppleanter svarende til det antal beboere og 

pårørende der er valgt(op til 7 medlemmer). Suppleanterne kan deltage på møderne. 

Suppleanterne har dog ikke stemmeret hvis de ordinære medlemmer er til stede. 

 

Formanden for rådet og lederen af ældrecentret indkalder beboere og pårørende til møde én gang 

årligt, hvor nyvalg til rådet foretages.  

 

Pårørende til beboere, der dør, fraflytter, eller hvis den pårørende ikke længere opfylder betingel-

serne, skal udtræde af rådet. Pårørende har mulighed for at sidde i rådet, frem til næste valg.  

Hvis dette ikke finder sted indtræder suppleanten som fuldgyldigt medlem. 

 

Der kan om nødvendigt foretages suppleringsvalg, når det samlede antal er mindre end 2 

beboer/pårørende.   

 

Der kan ske genvalg til rådet.  

 

§ 2 

 

Lederen af ældrecentret fungerer som sekretær for rådet. 

 

Bruger- og Pårørenderådet afholder møde mindst 3 gange årligt. 

 

 

§ 3 

 

Bruger- og Pårørenderådets opgave er at repræsentere beboernes interesser, og rådet skal inddra-

ges i en dialog om retningslinierne for den daglige pleje- og omsorgsindsats i boligenheden, 

herunder kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær m.v.  

 

 

§ 4 

 

Rådet høres i forbindelse med offentliggørelsen af tilsynsrapporterne for det årlige kommunale 

uanmeldte tilsyn, og kan med udgangspunkt i disse rapporter udvælge hvilke emneområder, 

rådet især ønsker at arbejde med i det efterfølgende halvår. 

 

Den årlige sundhedsfaglige redegørelse fra embedslægeinstitutionen sendes til høring i Bruger- 

og Pårørenderådet. 
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§ 5 

 

Der er fastlagt følgende procedurer for rådets arbejde: 

 

Formanden og sekretæren indkalder i samarbejde til møde og udarbejder i samarbejde med 

lederen af ældrecentret dagsorden til mødet.  

 

Der udfærdiges referat efter hvert møde. 

 

Referaterne offentliggøres på de enkelte afdelinger på ældrecentret og på hjemmesiden.   

 

§ 6  

 

Standardvedtægterne for Bruger- og Pårørenderådene ved ældrecentrene i Brøndby Kommune er 

godkendt på Socialudvalgets møde den 23. januar 2002. 

 

 

§ 7 

 

Der er oprettet en bankkonto i Den Danske Bank. Hæve berettiget til bankkontoen er to ansatte i 

administrationen på Gildhøjhjemmet, i forening, efter foreliggende beslutning fra Bruger- og 

Pårørenderådet. 

 

Overskud fra lotterier ved beboerfester og lignende arrangementer indsættes på bankkontoen. 

 

 

§ 8 

 

Midlerne på bankkontoen anvendes til arrangementer og andre tiltag, som er til gavn og glæde 

for beboerne i dagligdagen. 

 

 

 

 

 

Revideret i brugerrådet på ældrecentret Gildhøjhjemmet d.26. oktober 2010 

Revideret og godkendt i bruger og pårørenderådet på Gildhøjhjemmet d. 24. april 2018 

Revideret og godkendt i Bruger- og Pårørende Rådet 15. november 2022 

 


