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Stk. 1.

§1. OVERORDNEDE MÅL
Omsorgscenteret Enggården, almene boliger, daghjem og køkken fungerer
under de mål og rammer Kommunalbestyrelsen fastlægger.

Stk. 1.

§2. BEBOER- OG PÅRØRENDERÅD (BOP)
Det er Beboer- og Pårørenderådets opgave at deltage i hverdagslivet for
beboere bosiddende på Omsorgscenteret Enggården.

Stk. 2.

Rådet består af 7 beboerrepræsentanter hvoraf den ene er formandsposten
og 4 medarbejderrepræsentanter, der alle har stemmeret.

Stk. 3.

I Rådets møder deltager Centerlederen samt et medlem af
Kommunalbestyrelsen, begge uden stemmeret. Enggården stiller
sekretærbistand til rådighed. Referatet fra mødet er et beslutningsreferat.

Stk.1.

§3. VALG TIL RÅDET
Beboerrepræsentanterne i Rådet og suppleanter for disse vælges på et lokalt
BOP møde, som afholdes inden udgangen af oktober kvartal. Valget er
skriftligt og indkaldes af det lokale BOP som har opstillede kandidater til det
centrale BOP. Der opstilles to repræsentanter fra hver omsorgsafdeling
undtagen Omsorgsafdeling D hvor der opstilles en repræsentant. Der vælges
en medarbejderrepræsentant fra hver afdeling.Efter valget indkaldes til
ekstraordinært etablerende møde med henblik på dagsorden, struktur og ny
møderække. Ved det første møde skal der udpeges en ny formand.
Der vælges beboerrepræsentanter hvert andet år i ulige år. Valgperioden
påbegyndes 1. oktober og løber i 2 år eller til nyvalg har fundet sted.
Suppleanter vælges for samme periode som repræsentanten.
Det tilstræbes, at alle afdelinger er repræsenterede, og mindst to medlemmer
er beboerrepræsentanter. Hvis et lokalt BOP ikke kan etableres grundet
manglende interesse, kan der stadig vælges beboerrepræsentanter fra denne
afdeling til det centrale BOP. Repræsentanterne vælges af beboerne ved
stemmeafgivning i afdelingen, jf. § 4, stk.1.

Stk.2.

Medarbejderrepræsentanterne i Rådet og suppleanter for disse vælges på et
fællesmøde for fastansatte på Enggården, bortset fra lederen. Fællesmødet
afholdes inden udgangen af oktober kvartal, dog skal
medarbejderrepræsentanterne være valgt inden mødet, hvor
beboerrepræsentanterne vælges.
Der vælges repræsentant i ulige år og valgperioden påbegyndes samtidig med
de nyvalgte beboerrepræsentanter. De fire suppleanter vælges for samme
periode som repræsentanten.
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Stk.1.

§4. VALGBARHED OG VALGRET
Beboerne på Omsorgscenteret er valgbare og har valgret med hensyn til
beboerrepræsentanter i Rådet. Ved beboere forstås de personer, der på
valgets tidspunkt har fast bopæl på Omsorgscenteret.
Beboerne kan med hensyn til valgret og valgbarhed lade sig repræsentere ved
sin ægtefælle, barn eller nærmeste slægtning.

Stk.2.

Hver beboer udløser 1 stemmeseddel med et antal stemmer svarende til det
antal medlemmer og suppleanter, der er på valg på den pågældende
Omsorgsafdeling.

Stk.3.

Fastansatte medarbejdere på Omsorgscenteret er valgbare og har valgret
med hensyn til medarbejderrepræsentanter i Rådet. Dog skal der være 1
medarbejderrepræsentant fra hver afdeling.

Stk.4.

Valg til Rådet af medarbejderrepræsentanter og beboerrepræsentanter sker
ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de personer med flest stemmer. I
tilfælde af stemmelighed anvendes reglerne i styrelseslovens § 24.

Stk.1.

Stk.3

Stk.1.

Stk.1.

§5. UDTRÆDELSE AF RÅDET
Et beboervalgt medlem udtræder af Rådet, når medlemmet eller den beboer
medlemmet repræsenterer ikke længere bor på Omsorgscenteret, hvorefter
suppleanten indtræder i dennes sted.
En medarbejderrepræsentant udtræder af Rådet med øjeblikkelig virkning fra
det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til kommunen
eller har modtaget sin opsigelse fra kommunen. Suppleanten indtræder
herefter i Rådet.
§6. RÅDETS KONSTITUERING
Rådet konstitueres på det førstkommende møde efter nyvalg. Formanden og
næstformanden vælges blandt beboerrepræsentanterne i Rådet.
Centerlederen indkalder til det ekstraordinære etablerende møde, som skal
finde sted inden 8 dage efter valget.
§7. RÅDETS OPGAVER
Rådet har indflydelse på følgende områder:
1. Principperne for frivilligheds aktiviteter der kan arrangeres af frivillige som
indebærer aktiviteter for Omsorgscenterets beboere.
2. Principperne for ansøgninger om legater og midler testeret til
Omsorgscenteret Enggården.
3. En dialog om opgaveporteføljen i forbindelse med værdier – og
værdigrundlag for Omsorgscenteret Enggården.
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4. Mål som tager udgangspunkt i kerneopgaven ”Bedst muligt kvalitet i levede
ældre liv” for borgere bosiddende på Omsorgscenteret Enggården.
Kerneopgaven skal forstås som institutionens pejlemærke indenfor
ældreområdet i Dragør Kommune.Kerneopgaven er det overordnede begreb
der ikke har et specifikt fagligt fokus. Kerneopgaven underbygges af de
kommunalekerneydelser og det kommunale serviceniveau, som afspejles i de
politisk vedtagne kvalitetsstandarder.
Stk.1.

§8. RÅDETS VIRKSOMHED
Formanden og Centerlederen fastsætter dagsorden. Forslag til dagsorden
skal være Formanden i hænde 3 uger før fastsat mødedato.

Stk.2.

Rådet udøver sin virksomhed i møder. Beslutninger træffes ved almindeligt
stemmeflertal. Der kan træffes beslutninger og handles på Rådets vegne i
møderne. Et enkelt eller flere medlemmer kan således ikke træffe beslutninger
på Rådets vegne uden for Rådets møder.

Stk.3.

Rådet er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

Stk.1.

Stk.1.

Stk.2.

Stk. 1.

Stk. 2.

§9. MØDEVIRKSOMHED
Rådets møder afholdes for lukkede døre i det omfang at der behandles
følsomme data. Rådet kan indbyde andre til at deltage i møderne. Der
afholdes et ordinært møde i kvartalet med mulighed for indkaldelse til
ekstraordinært møde ved behov.
§10. ÆNDRING AF STYRELSESVEDTÆGTEN
Kommunalbestyrelsen kan ændre vedtægten med 3 måneders varsel.
Ændring med kortere varsel kan ske, hvis Rådet og Kommunalbestyrelsen er
enige herom.
Denne vedtægt er godkendt af Dragør Kommunalbestyrelse december 2013.
Ændringer kan kun foretages af Kommunalbestyrelsen efter forudgående
høring af Beboer- og Pårørenderådet.
§ 11 IKRAFTTRÆDEN OG OVERGANGSBESTEMMELSE
Denne vedtægt træder i kraft 3 måneder efter Kommunalbestyrelsens
godkendelse. Samtidig ophæves Styrelsesvedtægten for Enggården godkendt
af Kommunalbestyrelsen1996, 1998,2002 og 2009 med flere ændringer.
Når der har været foretaget valg til Beboer- og Pårørenderådet efter denne
vedtægt ophæves bestyrelsen for Enggården.
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VEJLEDNING TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG 1

Etablering

Centerlederen indkalder til et konstituerende møde, som skal finde sted senest 14
dage efter valget.

Der vælges formand og næstformand af og blandt beboerrepræsentanterne.

På mødet fastsættes en forretningsorden for Rådets arbejde med formanden som
mødeleder og sekretæren som referent.

På mødet vedtages mødeplan for det kommende års ordinære møder således, at der
afholdes 4 ordinære møder årligt med 1 møde pr. kvartal.
Mødevirksomhed

Rådets møder afholdes for lukkede døre såfremt der behandles følsomme data.

Suppleanter kan deltage i møderne uden stemmeret.

Formanden fastsætter tid og sted for møderne i samarbejde med centerlederen.

Formanden indkalder til møde med 14 dages varsel.

Formanden og Centerlederen fastsætter dagsorden for møderne og udsender senest
en uge før mødet en dagsorden med evt. bilag til medlemmerne.

Såfremt et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal dette meddeles formanden
skriftligt senest 3 uger før mødets afholdelse.

Ekstraordinære møder kan indkaldes af formanden, og skal indkaldes, hvis mindst
1/3 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker og begrunder det. De normale
indkaldelsesfrister skal så vidt muligt overholdes, men kan fraviges i ekstraordinære
tilfælde, der i så fald skal fremgå af mødeindkaldelsen.

Rådet er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede
beboerrepræsentanter er til stede.

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Dagsorden

Dagsorden ophænges på Omsorgscenteret samtidig med udsendelse til Rådets
medlemmer samt suppleanter.

Det skal fremgå af dagsordenen, hvilke punkter der er.
1) Meddelelser.
2) Punkter til drøftelse / orientering.
3) Punkter til beslutning.

Rådet kan kun træffe beslutninger om de emner, der er optaget på dagsordenen.
Beslutningsreferat
 Beslutninger tages til referat.
 Beslutningsreferat skrives af sekretæren og godkendes på næste møde i Beboer- og
Pårørenderådet.
 Alle beslutningsreferater lægges ud så beboere og personale informeres om Rådets
arbejde og beslutninger.
 Det udsendte referat må ikke indeholde omtale af sager af fortrolig karakter.
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BILAG 2
LEDERENS FUNKTION I FORHOLD TIL KOMMUNALBESTYRELSEN OG BEBOEROG PÅRØRENDERÅDET
Lederen er undergivet Kommunalbestyrelsens beføjelser.
Lederen har den administrative og faglige ledelse af Enggården og er ansvarlig for
Enggårdens virksomhed overfor Kommunalbestyrelsen.
Lederen bliver forbindelsespunktet mellem den overordnede politiske / administrative
ledelse, personale og beboere på Enggården.
Beslutninger, der vedrører den praktiske og faglige tilrettelæggelse af arbejdet, træffes af
lederen.
Udviklings – og uddannelsessygeplejersken er indsat som sekretær i det Centrale BOP.
Dette indebærer udarbejdelse af beslutningsreferatet og distribueringen til rådet og
Omsorgsafdelingerne.
Lederen står som garant for, at der ikke udføres ulovlige beslutninger på Enggården.
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BILAG 3
RÅDETS KOMPETENCE
Principperne for frivilligheds aktiviteter der kan arrangeres af frivillige som indebærer
aktiviteter for Omsorgscenterets beboere.
Dette er følgende:

Retningslinjer for aktiviteter og udflugter under frivillighedsprincippet.

Retningslinjerfor beskæftigelsesmaterialer under frivillighedsprincippet.

Samarbejde mellem Enggården og beboerne.

Samarbejde med lokalområdet.

Information til og fra beboerne.

Beboernes og deres pårørendes egen medvirken i hverdagen.
Det skal understreges, at Rådet ikke kan træffe beslutninger, der har karakter af tjenstlige
instrukser for de ansatte eller lederen. Rådet kan endvidere ikke drøftekonkrete
medarbejderes eller lederens indsats.
Rådet kan ikke gå ind i vurderingen af plejen til de enkelte beboere eller hvad der i øvrigt
skal foretages for at varetage den enkeltes behov.
Den økonomiske ramme
Rådet skal indgå i beslutningen om anvendelse af de beløb, der vedrører
frivillighedsprincippet i forhold til:
 Beskæftigelsesmaterialer.
 Aktiviteter og arrangementer.
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