Lokalråd i Socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune
Vedtægter:
Indledning.
Der oprettes et lokalråd i hvert af de tilbud, der findes under socialpsykiatrien og Rusmiddelområdet i
Brønderslev kommune p.t.:
 Det socialpædagogiske botilbud Hedebo
 ”Det Blå Hus”
 Thorvaldsensvej
 Hedelundsgade
 Broen
Formål.
Formålet med lokalrådene er:
 At fastholde og udvikle kvaliteten af brugerindflydelse i socialpsykiatrien i kommunen.
 At øge brugernes interesse i forhold til eget liv, herunder sociale relationer.
 At anvende brugernes oplevelser og vurderinger til at udvikle ydelsernes indhold og kvalitet.
 At man ved brugerinddragelse arbejder ud fra ligeværdighed, respekt og lige muligheder – om at
blive set, hørt og forstået.
Målsætning
Målsætning for brugerindflydelse er:
 At der sker en formaliseret øget brugerinddragelse i hverdagen i forhold til aktiviteter indenfor eget
område
 At sikre medindflydelse ved nyansættelse af personale, leder, frivillige. Formen aftales individuelt i
det enkelte lokalråd.
 At brugerindflydelse fører til øget engagement for brugerne.
 At udnytte den enkeltes stærke sider og understøtte de mindre stærke sider.
Lokalrådets sammensætning.




3 brugerrepræsentanter (Hedebo dog 4 repræsentanter)
1 medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)
1 leder

Sekretæren vælges i blandt brugere/beboere.
Medarbejderrepræsentanten på Hedebo vælges af beboerne. I de øvrige områder vælger medarbejderne selv
iblandt personalet, hvem der skal repræsentere medarbejderne. Personale medlemmet er på valg hvert år.
Der vælges 2 suppleanter iblandt brugere/beboere. De valgte suppleanter gives mulighed for at deltage i
lokalrådets møder, selvom et af de faste medlemmer ikke er fraværende, men er ikke forpligtet hertil. Der
skal vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant. Suppleanterne har ikke stemmeret på møderne, medmindre de
deltager på grund af fravær fra et af de faste medlemmer af lokalrådet.
Bruger/beboer repræsentanter vælges for et år af gangen. Der er hvert år 2 medlemmer (beboere) på valg på
Hedebo. De øvrige områder har nyvalg af 1 medlem.
De medlemmer der vælges til lokalrådet, for Det Blå Hus skal være personer, der jævnligt kommer på stedet
og deltager i de aktiviteter, der er i huset.

Lokalrådets opgaver.







Deltage ved ansættelse af medarbejdere, ledere og frivillige.
Komme med forslag til hvilke udflugter, temadage, ferieture og fester, der skal afholdes under
hensyntagen til de økonomiske rammer.
Medinddragelse ved indkøb af nye møbler og lignende til fællesarealer.
Medinddrages ved udarbejdelse af retningslinjer for huset i forhold til brugerne og andre forhold
som er relateret til aktiviteter for brugerne.
Drøfte nye tiltag på området og komme med bidrag til brugerrådet.
Der holdes møde hver måned, bortset fra juli måned.

Generelt.
Godkendt i Brugerrådet 7. december 2017.

