
Vedtægter for Borger- og Pårørenderådet på Trepas i Viborg Kommune 

1. Formål 
Rådet fungerer som et dialog- og samarbejdsråd mellem borgere, pårørende, medarbejdere og ledelse i 
Trepas. Rådet indgår aktivt i arbejdet med at sikre, at den beskyttede beskæftigelse Trepas lever op til 
kravene i Det sociale Tilsyns kvalitetsmodel. 

2. Kompetencer og opgaver 
Rådets opgaver er, at: 

• repræsentere de beskyttede medarbejderes interesser. 
• bidrage konstruktivt til udvikling af området. 
• bidrage konstruktivt med ressourcer i forbindelse med frivillige aktiviteter. 
• medvirke til at styrke dialogen og samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere. 

Rådet drøfter de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med det kommunale tilsynsbesøg.  

Borger- og Pårørenderådet kan ikke behandle sager vedrørende enkeltpersoner eller vedr. personaler. 

Der kan efter behov afholdes møde med repræsentanter for socialområdet og arbejdsmarkedsområdet, 
hvis medlemmerne af borger- og pårørenderådet rejser emner, der ikke hører hjemme i et allerede 
etableret regi som eksempelvis Handicapråd eller andre borger-/pårørenderåd. 

3. Sammensætning og valg 

Borger- og Pårørenderådets sammensætning 
Der etableres et Borger- og Pårørenderåd på Trepas analogt med rådene på socialområdet. 

Rådet sammensættes af: 
• Én borger fra hver afdeling i Trepas 
• Tre repræsentanter for pårørendegruppen 
• To repræsentanter for personalet i Trepas 
• Leder af Trepas 

 
Såfremt en afdeling ikke kan stille med en repræsentant, træffer Rådet selv beslutning om, hvordan den 
pågældende afdeling skal inddrages i relevante temaer. 
 
Valg til Borger- og Pårørenderådet 
Borgere samt pårørende til borgere, der er tilknyttet de enkelte afdelinger, er valgbare til rådet. 

Der afholdes valgmøde hvert andet år. 

På valgmødet vælges en dirigent, der står for mødeledelsen. 

Dagsorden for valgmødet indeholder følgende punkter: 

 Valg af dirigent 
 Orientering om rådets formål, opgaver m.v. 



 Rådets beretning ved formand for rådet  
 Valg af pårørende til rådet  
 Eventuelt. 

 
Borgerrepræsentanter vælges i og af den afdeling, de skal repræsentere umiddelbart før valgmødet. 
Medarbejderrepræsentanter vælges på et personalemøde umiddelbart før valgmødet. 

 
Valgperioden er 2 år enten fra 1. januar til 31. december eller fra 1. april til 31. marts, således at halvdelen 
af borger- og pårørenderepræsentanterne vælges i ulige år, medens den anden halvdel vælges i lige år. 

Hvis en borgerrepræsentant ikke længere er i beskyttet beskæftigelse, kan denne og dennes pårørende ikke 
længere sidde i Borger- og Pårørenderådet. Såfremt der er tale om en borgerrepræsentant skal den 
pågældende afdeling sørge for, at der bliver valgt en ny repræsentant for resten af perioden.  

Såfremt der er tale om en repræsentant for de pårørende, skal der indkaldes til ekstraordinært valgmøde. 
Fristen for indkaldelsen er 1 måned. Nyvalget er for den resterende del af valgperioden. 

Hvis det ikke er muligt at afholde et valgmøde, træffer rådet selv beslutning om, hvordan valget skal 
afvikles. 

Rådet konstituerer sig med formand og næstformand på rådets første møde. Der konstitueres ny formand 
og næstformand hvert år. 

Leder af Trepas fungerer samtidig som sekretær for rådet. 

Rådet melder ind til arbejdsmarkedschefen efter konstitueringen. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
etablere et Borger- og Pårørenderåd, skal Arbejdsmarkedschefen orienteres.  Arbejdsmarkedschefen skal 
også orienteres om ændringer i rådets sammensætning. 

4. Møder 
Borger- og Pårørenderådet træffer beslutning om og fastlægger møderne dog anbefales, at der som 
hovedregel afholdes et møde hvert kvartal. 

Der udfærdiges referat fra møderne. Referat sendes med efterretning til centerleder af Jobigen. 

Formanden og leder af Trepas er ansvarlige for at indkalde medlemmerne af Borger- og Pårørenderådet til 
møde.  

Der skal endvidere ved opslag i alle afdelinger indkaldes punkter til dagsordenen fra borgere og pårørende 
senest én måned før mødet afholdes. Punkter til dagsordenen skal indleveres senest 14 dage før mødets 
afholdelse. 

Referat fra mødet opslås ligeledes i alle afdelinger. 

Følgende temaer drøftes på møderne, når det er relevant, herunder ved ændringer: 
• Økonomi 
• Tilsynsrådets kvalitetsmodel 



• Revisionens tilsynsrapporter 
• Evt. punkter til det årlige møde med Beskæftigelsesudvalget. 

Ved ekstraordinære møder i rådet indkaldes med 14 dages varsel. 

Beskæftigelsesudvalget afholder ét årligt fællesmøde med Borger- og Pårørenderådet. 

5. Generelt 
Deltagelse i Borger- og Pårørenderådet er frivilligt og ulønnet.  

Borger- og Pårørenderådets medlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om indhentning og 
videregivelse af oplysninger samt tavshedspligt m.v. 

6. Godkendelse og ændring af vedtægter 
Vedtægterne er godkendt på Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. april 2022. 

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter Beskæftigelsesudvalgets godkendelse.


