Ramme-papir vedrørende Brugerrådet for ”På Sporet – Huset for
fællesskaber og udvikling (tidligere: Aktivitets- og
Kompetencecentret Rønnebærvej 19)
Formål
Brugerrådet for huset ”På Sporet” skal være med til at sikre:
-

At borgerne, der benytter På Sporet sikres ejerskab og medindflydelse på husets
udvikling og organisering.

-

At På Sporet danner ramme om aktiviteter og tiltag på det psykosociale område, som
er relevante og understøttende for alle borgere med psykosociale vanskeligheder, og
som er i overensstemmelse med det psykosociale områdes visioner og mål.

-

At På Sporet skaber samarbejder med det omgivende samfund, og bliver et relevant
og tiltrækkende sted for en mangfoldighed af borger-grupper i kommunen.

Opgave og beslutningskompetence
Brugerrådet er en partner i det løbende arbejde med at udvikle og implementere tiltag og
aktiviteter i huset ”På Sporet”, som stammer fra kommunens politisk vedtagne strategier på
det psykosociale område.
Brugerrådet kan også selv komme med ideer og forslag til udvikling eller ændring af tiltag og
aktiviteter i huset ”På Sporet”.
Brugerrådet har høringsret i forbindelse med større økonomiske beslutninger, ændringer i
organisering (fx. indretning, åbningstider m.v.).
Brugerrådets medlemmer repræsenterer de borgere, de er valgt af, og skal derfor også
kunne formidle ideer og ønsker fra disse borgere i Brugerrådet.
De valgte medlemmer repræsenterer alle borgeres interesser og ikke kun den enhed, man er
valgt fra.
Brugerrådet har en bevillingskompetence på op til maksimalt 10.000,- indenfor hvert
budgetår.
Større nyanskaffelser/investeringer drøftes i Brugerrådet, dog sådan at der er en
bagatelgrænse, som ikke behøver at blive drøftet i Brugerrådet (kr. 400,- ved
nyanskaffelser; kr. 1000,- til genanskaffelser af nye/almindelige ting, der sikrer nuværende
standard for huset ”På Sporet”.
Ledelsen af huset ”På Sporet”. har ansvaret for ”På Sporet”’s økonomi og den daglige drift.

Sammensætning og valg

Brugerrådet består af:
Lederen af huset ”På Sporet”.
 2 repræsentanter valgt blandt de daglige brugere af På Sporet + 2 suppleanter
 1 repræsentant fra Ungenetværket + 1 suppleant
 1 repræsentant fra foreningen Peers + 1 suppleant
 1 repræsentant fra bostederne + 1 suppleant
 1 medarbejderrepræsentant + suppleant
Lederen af På Sporet er formand for Brugerrådet. Der vælges en næstformand blandt
brugerne. Dette valg afholdes blandt de valgte brugerrepræsentanter.
Ved første valg til brugerrådet vælges halvdelen af medlemmerne for en 1-årig periode, og
den anden halvdel for en to-årig periode. Hvem, der er valgt for en 1-årig eller 2-årig periode
aftales på Brugerrådets første møde.
Herefter vælges alle for en valgperiode på 2 år.
Brugerrådet kan holde åbne møder, hvor andre borgere har mulighed for at overvære mødet.
Brugerrådet kan også invitere gæster eller særlige ressourcepersoner med på sine møder i
forbindelse med konkrete emner, der skal drøftes/tages stilling til.
Der afholdes møder i Brugerrådet hver anden måned. Hvis mere end 4 medlemmer har
meldt afbud senest dagen før, aflyses mødet.

Afstemninger
Brugerrådet er et samarbejdsorgan. Det betyder, at Brugerrådet forpligter sig til at lytte til
hinandens argumenter og bestræber sig på at finde fælles løsninger i enighed.
I tilfælde af uenigheder i Brugerrådet, kan Brugerrådet vælge at gå til afstemning. Afgørelsen
træffes med to tredjedeles flertal blandt de aktuelle medlemmer af Brugerrådet.

