Rettet den 28/11 2017

Kontaktråd Bo & Aktivitet
Under henvisning til gældende lovgivning, er der oprettet et samlet kontaktråd for alle Bo &
Aktivitets tilbud til voksne med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse i Aabenraa Kommune.
Området Bo & Aktivitet refererer til forvaltningen Social & Sundhed, under afdelingen
Ældre & Handicap.
Tilbud Bo & Aktivitet:
Klub Syd, beskæftigelse og aktivitets/samværstilbud, Aabenraa
Værestedet Engvej, Rødekro
Bostedet Günderoth, Aabenraa
Bostedet Engparken, Tinglev
Bostedet Jernbanegade, Tinglev
Bostedet Rugkobbel, Aabenraa
Bostedet Engvej, Rødekro
Bostedet Reberbanen, Aabenraa
Bostedet Frueløkke, Aabenraa
Bostedet Villa Catharina, Rødekro
Bostedet Møllemærsk, Aabenraa
Dagcenter Møllemærsk, Aabenraa
Seniorklub Møllemærsk, Aabenraa
Specialteam, Rødekro
Iht. Serviceloven har kommunen en forpligtigelse til at inddrage pårørende og brugere/beboere på
Ældre & Handicap området.
Kontaktrådet er et høringsorgan og skal høres i spørgsmål af mere generel karakter vedrørende
området, herunder samarbejde mellem området og dets interessenter.
Kontaktrådet kan selv tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med
forslag til initiativer, herunder områdets samarbejde med dets interessenter.
Det indbefatter, at kontaktrådet bl.a. skal informeres, høres og evt. udtale sig på følgende
områder:
 Områdets overordnede pædagogiske mål og principper
 Ændringer i områdets funktion, herunder bygningsmæssige ændringer
 Principper for anvendelse af de udmeldte budgetrammer
 Principper for udbud af ydelser til brugere/beboere
 Principper for områdets samarbejde med interessenter
Det er politisk besluttet, at kontaktrådet skal sammensættes af følgende repræsentanter:
I Bo & Aktivitet vælges der 5 beboere, således at den geografiske spredning i bostederne
tilgodeses. Der vælges 2 pårørende til beboere, 2 medarbejdere og 1 afdelingsleder.
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Der udvælges 1 repræsentant valgt af Socialudvalget blandt udvalgets medlemmer, og der
udvælges 1 repræsentant fra DH, Dansk handicap (LEV).
Formanden vælges blandt de pårørende.
Formanden indkalder til møderne og udsender dagsorden, i samarbejde med Bo & Aktivitet.
Punkter til dagsorden indgives til formanden senest 1 uge inden dagsordenen udsendes.
Centerleder er ansvarlig for referat fra møderne og fungerer som sekretær.
Valg
Beboere og pårørenderepræsentanter vælges ved almindelig stemmeflertal for 4 år ad gangen.
Medarbejderrepræsentanterne vælges blandt den samlede medarbejderstab under Bo & Aktivitet,
for 4 år ad gangen.
Afdelingslederrepræsentanten vælges på et ledermøde for 4 år ad gangen.
Politikerrepræsentant og DH-repræsentant vælges for 4 år ad gangen.
Samtlige valg foregår i forlængelse af Kommunevalg.
Udtrædelse
Bruger/beboerrepræsentanter udtræder af kontaktrådet, hvis de ikke længere er tilknyttet Bo &
Aktivitet. Pårørenderepræsentanter udtræder af kontaktrådet, ved ophør med tilknytning til
området. Medarbejder- og ledelsesrepræsentanter udtræder af rådet, fra det tidspunkt vedkomne
har indgivet eller modtaget sin opsigelse.
Møder
Der afholdes 2 årlige møder af ca. 2 timers varighed. Herudover kan der indkaldes til møder ad hoc
ved henvendelse til formanden eller lederrepræsentanten for Bo & Aktivitet. Dato og tid for
møder aftales af udvalget. Møderne placeres så vidt muligt i marts/oktober måned. Møderne
afholdes på skift i områdets tilbud.
Omkostningerne forbundet med kontaktrådsmøderne afholdes af området Bo & Aktivitet.
Forretningsorden
Kontaktrådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Kontaktrådets opgaver
Kontaktrådet er ikke tillagt nogen selvstændig kompetence, men kan udtale sig om alle forhold af
mere generel karakter vedrørende områdets virksomhed, herunder samarbejdet mellem området
og dets interessenter.
Kontaktrådet kan ikke behandle sager om enkeltpersoners forhold, hvad enten det drejer sig om
beboere, brugere eller personale.
Side 2 af 3

Rettet den 28/11 2017

Når der i en sag foreligger en udtalelse fra kontaktrådet, skal denne udtalelse vedlægges ved
sagens forelæggelse for socialudvalget.
Kontaktrådet kan forelægge klager over områdets virksomhed for socialudvalget.
Socialudvalget kan anmode kontaktrådet om en udtalelse vedrørende alle spørgsmål af mere
generel eller principiel karakter vedrørende områdets virksomhed.
Der udarbejdes referater af møderne til orientering. Referaterne forefindes Bo & Aktivitets
hjemmeside www.boogaktivitet.dk
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