Retningslinjer for brukerråd i Bodø kommune
1. Hjemmel for oppnevning
Helse- og sosialplan for Bodø kommune vedtatt i K.sak 32/87. Forskrift om sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. K.sak
23/99 (Tilsynsutvalg/beboerråd i Bodø kommune).

2. Oppnevning og sammensetning
2.1

Beboerrådene skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.
To av medlemmene oppnevnes av bystyret fortrinnsvis blant Bystyrets medlemmer.

2.2

Ett medlem velges av og blant de ansatte ved institusjonen/ boformen.
To velges blant beboere på institusjonen eventuelt blant beboernes pårørende.

2.3

Leder utpekes av Bystyret. Nestleder velges av brukerrådet i deres første møte. Medlemmer/varamedlemmer velges for
den kommunale valgperioden.

2.4

Beboerrepresentant velges ved at det avholdes et allmøte.

3. Målsetting
3.1

Brukerrådet skal være et bindeledd mellom beboere og personalet i sykehjemmet/boformen og kommunens politiske og
administrative ledelse.

3.2

Brukerrådet skal bidra til at beboerne får innflytelse på driften av sykehjemmet/boformen gjennom å ta opp aktuelle saker
i rådet og med sykehjemmets /boformens ledelse.

3.3

Brukerrådet skal medvirke til at sykehjemmet/boformen driftes etter lover, forskrifter og kommunens målsettinger vedtatt
i kommunens handlingsplan (budsjett/ økonomiplan).

3.4

Virksomhetsleder gir brukerrådene tilbakemelding på hvordan saker som blir tatt opp blir fulgt opp og på hvilken måte.

4. Organisering
4.1

Brukerrådet skal ha møter i sykehjemmet/ved boformen minst 4 ganger i året. Rådet skal i samråd med ledelsen avtale
møteformen. Leder av brukerrådet tar initiativ til møter.

4.2

Brukerrådene skal ha minimum 1 fellesmøte hvert år. Komiteleder i helse- og sosialkomiteen har ansvaret for å kalle inn til
slikt møte innen utgangen av september hvert år. - På disse møtene stiller også kommunaldirektøren.

4.3

I forhold til omgivelsene bør brukerrådet:
• Samarbeide med andre brukerråd
• Kontakte og /eller sende informasjon til helse- og sosialkomiteen
• Ved behov invitere politikere/kommunaldirektøren til møte
• Forvente å motta informasjon fra kommunaldirektøren om tema som berører virksomheten
• Fungere som høringsorgan for kommunaldirektøren i forhold til virksomhetens tjenesteområde

Vedtatt av bystyret 22.06.2006 i sak PS 06/98.
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