Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
Møterom 101, Midtre Gauldal rådhus
17.10.2016
11:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Støren, den 071016
Margret Innset Buberg
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 12/16

Oppnevning av Brukerråd Pleie og omsorg

Arkivsaksnr
2016/2081

Møtet vil starte med en orientering om tannhelsetilbudet i Sør-Trøndelag.
Videre vil en representant fra pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag orientere om pasient og
brukerombudordningen.
Mulige andre saker.
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Saksframlegg

Arkivnr. 071
Utvalg
Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
Utvalg for helse og omsorg

Saksnr. 2016/2081-2
Utvalgssak
Møtedato
12/16
17.10.2016
28/16
17.10.2016
Saksbehandler: Målfrid Bogen

Oppnevning av Brukerråd Pleie og omsorg
Dokumenter i saken:
1 X Brukerråd Pleie og omsorg
2 S Oppnevning av Brukerråd Pleie og omsorg
Ingress
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Kommunen ønsker å forbedre sine tjenester og har derfor behov for å få råd og tilbakemeldinger
fra brukere og pårørende om hvordan de opplever tjenestene. Brukermedvirkning er i denne
sammenheng viktig for å kunne tilby gode tjenester.
Faktiske opplysninger
Det er i flere sammenhenger etterspurt formelt oppnevnte brukerråd i Pleie og omsorg, både
innenfor eldreomsorgen og for mennesker med funksjonshemminger som mottar kommunale
tjenester.
Hensikten med brukerråd er at det skal være kommunens formelle organ for brukermedvirkning.
Gjennom brukerråden kan brukerne påvirke innhold og kvalitet på tjenester de mottar fra
kommunen. Brukerrådene bør være rådgivende organ for enhetsleder.
Vurdering
Det bør oppnevnes 2 brukerråd innenfor Pleie og omsorg; et for mennesker med
funksjonshemming og et for brukere i eldreomsorgen (sykehjemmet og hjemmesykepleien).
Brukerrådene bør bestå av tre brukerrepresentanter. Medlemmene velges for 2 år om gangen. Leder
og medlemmer velges av brukerrepresentantene, blant de som mottar tjenester, pårørende og
brukerorganisasjonene.
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Brukerrådets oppgaver
-

Brukerrådene bør være rådgivende organ for enhetsleder.
Skal gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold.
Brukerrådet skal ta opp saker av felles interesse, men skal ikke behandle enkeltsaker.
Brukerrådene kan fatte rådgivende vedtak.

Rådmannens innstilling
Det oppnevnes et brukerråd for mennesker med funksjonshemming, og et brukerråd for eldre
(beboere på sykehjem og brukere i hjemmesykepleien).
Budsjettendring:
År / Konto / Art

Ram.omr. / Ansvar

Tjeneste / Funksj.
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Prosjekt

Beløp (Kr)

