Februar 2021

Vedtægter for centerråd ved plejecentre i Odsherred Kommune
§ 1. Formål
Rådet skal fungere som et forum for dialog og gensidig orientering mellem
beboere, pårørende, frivillige, Ældrerådet og personalet om hverdagslivet
på plejecentret.
Rådets opgaver kan bestå i at udvikle ideer til at understøtte beboernes
trivsel og oplevede livskvalitet.

§ 2. Sammensætning
Rådet består af op til 10 personer og sammensættes på følgende måde:







2 beboere
2 pårørende
2 frivillige
2 personalerepræsentanter
Centerlederen
1 repræsentant for Ældrerådet

Det er beboeren selv, der udvælger sin pårørende. ’Pårørende’ behøver
ikke være beslægtet med beboeren.
Personalerepræsentanter vælges af og blandt personalet
Beboere, pårørende og frivillige skal udgøre flertallet i centerrådet.

§ 3. Valg og valgperioder
Der afholdes valg til centerrådet 1 gang årligt i efteråret.

Centerrådet vælges af og iblandt beboere, pårørende og frivillige på
plejecenteret. En stemme pr. stemmeberettiget.
Valget foregår ved en mundtlig valghandling medmindre én eller flere
stemmeberettigede ønsker en anonym afstemning. I tilfælde af
stemmelighed trækkes der lod.
Er beboeren ikke selv i stand til at afgive sin stemme, kan beboeren
afgive stemmeretten til en pårørende.
Stopper et medlem af centerrådets tilhørsforhold til plejecenteret i
valgperioden, kan medlemmet fortsætte i centerrådet valgperioden ud
eller stoppe i rådet.
Centerlederen orienterer om hvornår, der er valg til centerrådet.
Centerlederen orienterer beboere og lægger skriftlig information
tilgængeligt ved beboere, så pårørende også orienteres. Derudover
annonceres om valget på plejecenterets opslagstavle.
§ 4. Centerrådets opgaver
 Rådet kan bidrage ved, at sætte fokus på forhold af betydning for
beboernes hverdag og trivsel.
 Rådet kan i samarbejde med ledelsen af plejecentret planlægge,
forestå og koordinere aktivitetstilbud på baggrund af beboernes ønsker
og behov.
 Rådet orienteres af centerlederen om aktuelle tiltag og indsatser på
det enkelte plejecenter. Rådet kan drøfte det planlagte tiltag og
indsatser og komme med forslag.
 Rådet drøfter overordnede tiltag i kommunen.
 Rådet kan indbringe forslag, der relaterer sig til deres arbejde, til
Social og Forebyggelsesudvalget.
 Rådet orienteres om og drøfter tilsynsrapporter.
 Rådet medvirker til formidling af plejecentrets tilbud både på
plejecenteret og i lokalsamfundet og medvirker til at inddrage nye
beboere og disses pårørende i aktivitetstilbuddene.
 Rådet har ikke økonomiske beføjelser.
 Rådet kan ikke drøfte sager om enkeltpersoner - hverken beboere eller
personale.

 Rådet har hverken personalemæssige eller ledelsesmæssige beføjelser.
 Alle rådsmedlemmer har ansvaret for, at dialogen og samarbejdet i
rådet er konstruktivt og bidrager til centrets positive udvikling.
§ 5. Mødevirksomhed
Rådet holder møde 4 gange årligt.
Rådet kan indkaldes til ekstra møder, hvis formanden og/eller
centerlederen vurderer et behov for det.
§ 6. Konstituering
Rådet vælger formand på det konstituerende møde.
§ 7. Dagsorden og referat
Formanden er i samarbejde med centerleder ansvarlig for forberedelse og
skriftlig indkaldelse til rådets møder.
Ethvert medlem af centerrådet kan begære et punkt på dagsordenen.
Begæringen skal ske ved henvendelse til formanden eller centerlederen
senest 10 dage inden mødets afholdelse.
Centerlederen er sekretær for rådet og står for indkaldelse til møde,
udsendelse af dagsordener og referater samt planlægning af valg til
centerrådet.
Referater godkendes på næstkommende møde.
§ 8. Vedtægter
Vedtægtsændringer skal i høring i Ældrerådet og godkendes i Social – og
Forebyggelsesudvalget.
§ 9. Diæter m.v.
Medlemskab af rådet er et frivilligt og ulønnet hverv.

Vedtægterne blev godkendt i Social- og Forebyggelsesudvalget d. 3. februar 2021.

