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Vedtægter for Brugerrådet  
på psykiatri- og rusmiddelområdet i Brønderslev Kommune 

 
 
 
Organisatorisk 
Brugerrådet er et formelt godkendt brugerforum, der har til opgave at forbedre forholdene for 
voksne med psykosociale og misbrugsrelaterede problemstillinger i Brønderslev Kommune. 
 
Brugerrådet er organisatorisk forankret på psykiatri- og rusmiddelområdet under Fagenheden 
for Sundhed og Velfærd i Brønderslev Kommune. 
 
 
Brugerrådets formål er: 

 At arbejde for at forbedre forholdene for voksne med psykisk sårbarhed og 
misbrugsproblemer i Brønderslev Kommune. 

 At udbrede kendskabet til psykiske sygdomme og misbrugsproblemer og skabe 
forståelse for, hvad det vil sige at leve med psykisk sygdom og misbrug. 

 At arbejde med overordnede problematikker på psykiatri- og rusmiddelområdet. 

 At bidrage med idéer og forslag til en positiv udvikling og udbygning af tilbuddene på 
området. 

 At medvirke til, at der arbejdes systematisk med brugerinddragelse på et overordnet, 
stedligt og individuelt niveau. 

 At medvirke til at der på alle niveauer arbejdes med medinddragelse og ansvarliggørelse 
med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, drømme og behov for derved at sikre optimal 
personlig udvikling (empowerment/recovery). Fra beskyttet til støttet  

 At der er sparring, refleksion og idéskabelse mellem brugere, ledere og politikere både 
overordnet, stedligt og på sags-niveau. 

 At sikre at alle brugere af tilbud efter lovgivningen får indflydelse på organisationen og 
driften af tilbuddene. 

 
 
Brugerrådets sammensætning 
Sammensætningen af Brugerrådet tager afsæt i organiseringen af psykiatri- og 
rusmiddelområdet, således at 3 repræsentanter fra hvert lokalråd kan være med i Brugerrådet. 
Disse er suppleanter for hinanden. 
 
Kommer der nye tilbud på psykiatri- og rusmiddelområdet i Brønderslev Kommune optages 
disse i Brugerrådet. 
 
Psykiatriområdets repræsentant i Handicaprådet er samtidig medlem af Brugerrådet.  
 
Sammensætningen i brugerrådet er for nuværende: 

 1 repræsentant fra Social- og Sundhedsudvalget 

 1 repræsentant, der samtidig sidder i Handicaprådet 

 Op til 3 repræsentanter fra lokalrådet på Hedebo 

 Op til 3 repræsentanter fra lokalrådet på Thorvaldsensvej 

 Op til 3 repræsentanter fra lokalrådet i Det Blå Hus og § 103 

 Op til 3 repræsentanter fra værestedet i Fredensgade, Dronninglund 
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 Op til 3 repræsentanter fra Hedelundsgade  

 Op til 3 repræsentanter fra lokalrådet i Broen 

 Områdelederen for psykiatri- og rusmiddelområdet 

  2 repræsentant for afdelingslederne på psykiatri- og rusmiddelområdet 
 
Der vælges som udgangspunkt en formand blandt brugerrepræsentanterne. Det er også muligt 
at vælge en formand, der ikke er medlem af Brugerrådet, men som er bruger af et tilbud på 
psykiatri- og rusmiddelområdet i Brønderslev Kommune. Vælges formanden udenfor 
Brugerrådet, er denne efterfølgende medlem af Brugerrådet. 
Næstformand er områdelederen for psykiatri- og rusmiddelområdet. 
 
Ved særlige behov eller dagsordenspunkter, som vedrører et bestemt område, kan en eller flere 
af de andre afdelingsledere på psykiatri- og rusmiddelområdet inviteres til at deltage i 
brugerrådsmødet.  
Deltagelse af en medarbejder aftales individuelt med pågældende afdelingsleder, såfremt en 
brugerrepræsentant har brug for støtte i forhold til sin deltagelse i brugerrådet. 
 
 
Valg til Brugerrådet 
Medlemmer vælges som udgangspunkt for 1 år ad gangen. Valget tager afsæt i det enkelte 
steds procedure for valg til lokalrådet. 
 
 
Brugerrådets opgaver: 

 At afholde minimum 4 møder om året. 

 Formand og næstformand laver dagsorden og sender denne ud. 

 Formanden for Brugerrådet er mødeleder. 

 Referent aftales ved mødet. 

 At holde sig opdateret på psykiatri- og rusmiddelområdet. Dette både i forhold til status 
på igangværende sager og orientering om nye tiltag. 

 At inspirere området i forhold til nye tiltag, nye tendenser, nye faglige vinkler mv. 

 At sikre relevant brugerrepræsentation i arbejdsgrupper. 

 Orientering fra stederne om, hvad der sker. 

 Andet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovenstående vedtægter er godkendt i Brugerrådet den 7. december 2017. 


