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Vedtægter for Plejehjemsråd i Aarhus Kommune  
 

 

Formål og opgaver: 

Plejehjemsrådet består af pårørende og beboere. Rådets opgave er at varetage beboernes interesser i 

forhold til hverdagen og det levede liv på plejehjemmet - samt at understøtte og berige det gensidige 

samarbejde og dialogen mellem plejehjemmet, beboere og pårørende. 

 

Plejehjemsrådet erstatter beboer-pårørenderådet, der siden 2010 ikke har været lovpligtigt. 

 

Faste opgaver: 

• Fire årlige møder, hvor forstander og medarbejderrepræsentant – gerne TR – deltager. Derudover 

har rådet mulighed for at holde egne formøder, hvis der er behov for det. 

• Planlægning og afholdelse af ét årligt møde i samarbejde med forstander, hvor alle beboere og 

pårørende inviteres ind til drøftelse af hverdagen og status på plejehjemmet 

 

Rådet kan løbende drøfte: 

• Aftaler omkring information og kommunikation mellem plejehjem, beboerne og familier og netværk 

• Status fra forstander: Plejehjemmets overordnede budget, aktuel rekrutteringssituation og 

overordnet status på eventuelle klager 

• Opfølgning på opmærksomhedspunkter vedrørende årlige beboer- og pårørendeundersøgelser 

• Drøfte resultater af tilsyn 

• Drøfte madordninger og det gode måltid 

• Plejehjemsrådet kan stille med en eller to deltagere i ansættelsesudvalg ved ansættelse af ledelse på 

plejehjemmet som vejledende stemme. 

 

Rådet fungerer som vejledende sparringspartner for forstanderen via gensidig konstruktiv dialog og 

samarbejde omkring relevante, lokale forhold på plejehjemmet. Enkeltpersonsager og  sager, som ligger uden 

for plejehjemmet indflydelsesområde f.eks. det politisk tildelte serviceniveau og politisk tildelte normering, 

behandles som principsager. Beboernes interesser varetages i overensstemmelse med gældende 

kvalitetsstandarder og lovkrav.  

 

Rådsmedlemmer og valg:  

• Opstillingsberettiget er beboere, der ikke er umyndiggjort (i så fald er værge opstillingsberettiget), 

samt pårørende til beboerne 

• Ved dødsfald kan pårørende til afdøde sidde i rådet perioden ud, men ikke genvælges. Der er dog 

fortsat mulighed for at være frivillig eller deltage i et eventuelt aktivitetsudvalg 

• Medlemmer til rådet kan vælges ved det årlige fælles statusmøde for alle beboere og pårørende. 

• Rådmanden kan beslutte, at op til to pladser i rådet kan gives til repræsentanter for det lokale 
erhvervsliv, lokale foreninger eller andre aktive borgere for en et årig-periode ad gangen, så den 
lokale forankring styrkes. Genudpegning er muligt. Udpegning sker i samarbejde med 
Plejehjemsrådet og evt. Ældrerådet, hvis der er behov for det. 

• Valg til rådet skal varsles minimum to uger inden afholdelse 
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Der ønskes fem medlemmer og evt. to suppleanter.  Dog skal rådet minimum bestå af 3 medlemmer. 
Medlemmer - herunder også suppleanter - vælges for 1 år ad gangen. Der kan ske genvalg.  

Rådet konstituerer sig med en formand og evt. næstformand.  
 

Mødeaktivitet: 

Der afholdes minimum fire årlige møder i rådet, hvor der kan tages afsæt i følgende dagsordensskabelon: 

• Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelsen af dagsorden 

• Valg af ordstyrer 

• Valg af referent 

• Nyt fra rådet siden sidst 

• Nyt fra forstander siden sidst 

• Drøftelse af diverse forhold vedrørende plejehjemmet 

 

Ansvarsfordeling i det enkelte råd i forhold til indkaldelse til møder, planlægning af dagsorden og referat 

aftales lokalt. 

 

Samarbejde: 

Samarbejde og kontakt med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg sikres ved deltagelse i møderne 

af forstanderen og medarbejderrepræsentant. Rådet kan efter aftale med forstanderen indbyde relevante 

medarbejdere og andre samarbejdspartnere til drøftelse og belysning af forskellige emner. Rådet 

samarbejder i det omfang det giver mening med de råd, der er oprettet ved Folkehusene i nærområdet, 

eventuel afdelingsbestyrelse på plejehjemmet samt aktivitetsudvalget på plejehjemmet.  

 

Økonomi: 

Rådet har ikke egen økonomi. Rimelige udgifter i forbindelse med rådets arbejde afholdes af plejehjemmet 

(herunder dækkes lettere forplejning ved de fire årlige møder).  

 

 

 

 


