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Vedtægter

Den 24. januar 2018 Journal nr. 163-2017-15638
Dokument nr. 163-2018-88955

Til Fra
Sundheds- og Voksenudvalget Center for Omsorg og Sundhed

Vedtægter for Ældrerådet i Herlev Kommune 
Godkendt på Sundheds- og Voksenudvalgets møde den 24. januar 2018

§ 1. Formål og opgaver
 Formålet med Ældrerådet er dels at udbygge kontakten mellem kommunens 

ældre og Kommunalbestyrelsen, dels at give de ældre mulighed for at drøfte 
indholdet og udformningen af serviceydelser til ældre.

 Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og 
fungerer som kontaktorgan mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen ved 
tilrettelæggelse af Kommunalbestyrelsens ældrepolitik.

 Rådet udøver sin virksomhed dels gennem en høringsret som fastsat i loven, 
dels ved selvstændig medvirken i fordeling af ressourcer på konkrete 
områder, samt ved medvirken i undersøgelser af kommunens serviceniveau 
på ældreområdet.

§ 2. Kompetence
 Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed, og rådet er derfor omfattet 

af forvaltningslovens regler om indhentelse og videregivelse af oplysninger, 
tavshedspligt m.v., jf. kapitel 2, pkt. 2.5.20 i Socialministeriets vejledning nr. 
5 af 6.3.1998 og Justitsministeriets ”Vejledning om forvaltningsloven” (1986)

1. Høringsret
Rådet kan selvstændigt udtale sig om sagsområder, der vedrører ældres 
forhold i Herlev Kommune.
Rådets arbejde tilrettelægges, således at man forud for 
Kommunalbestyrelsens/udvalgenes behandling af spørgsmål/forhold 
vedrørende ældre i kommunen sender sagen til høring i Ældrerådet som 
f.eks.:
 budgetforslag
 etablering af ældreboliger
 organisering af plejen for ældre
 det kommunale omsorgsarbejde for ældre
 retningslinjer for personlige tillæg
 generelle forhold, der er af betydning for ældres færden i 

kommunen.

2. Medvirken ved fordeling af ressourcer



Side 2 af 3

Ældrerådet medvirker i beslutninger om anvendelsen af ressourcerne, der er 
afsat til aktiverende og omsorgsmæssige formål, jf. kommunens budget.

3. Medvirken ved undersøgelser af kommunens serviceniveau for ældre
Efter forudgående aftale med Sundheds- og Voksenudvalget kan Ældrerådet 
medvirke til gennemførelse af afgrænsede undersøgelser af serviceniveauet 
på ældreområdet f.eks.:
 madlevering
 cafeteriavirksomhed/dagcenter
 kørselsordningen
 plejeområdet
 betjeningen af ældre generelt (rådgivning, vejledning, økonomiske 

spørgsmål m.v.
Herudover kan Ældrerådet selv tage initiativ til at styrke information og 
kommunikation blandt ældre efter aftale med Sundheds- og 
Voksenudvalget.

§ 3. Sammensætning
 Ældrerådet består af 7 medlemmer, der har fast bopæl i kommunen, og som 

er fyldt 60 år.
 Endvidere vælges 7 suppleanter (med samme bopæls- og aldersbetingelse 

som ovenfor). Suppleanter indtræder, såfremt faste medlemmer permanent 
udtræder af rådet.

 Valgperioden er 4 år og træder i kraft fra 1. oktober 1997.

§ 4. Ældrerådets konstituering
 Ældrerådet konstituerer sig i det første møde med formand og næstformand.
 Endvidere vælges repræsentanter til andre råd, hvor Ældrerådet er 

repræsenteret.

§ 5. Ældrerådets arbejdsform
 Ældrerådet er selvstyrende og fastsætter selv sin forretningsorden, hvori 

angives rådets mødehyppighed, regler for dagsorden, regler for indkaldelse 
og øvrige regler for Ældrerådets arbejdsform.

 Dagsordener og referater fra Ældrerådets møder skal være offentligt 
tilgængelige.

 Sundheds- og Voksenudvalget yder Ældrerådet sekretærbistand.

§ 6. Ikrafttræden.
Vedtægterne træder i kraft efter vedtagelse i Sundheds- og Voksenudvalget den 
24. januar 2018. 

Vedtægterne er tidligere ændret
- Vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde 12. november 1997
- Justeret i forbindelse med nye regler vedrørende ældreråd 

(§56a i lov om social bistand og fra 1. juli 1998 § 30 i lov om social retssikkerhed og 
administration på det sociale område).
Ændring af § 2, 1. Høringsret 2. afsnit - vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde 
14. august 2002.

- §2,2, medvirken ved fordeling af ressourcer. Administrativt justeret 1. september 
2003.
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- Ændring af § 1, 1. Formål og opgaver – vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde 19. 
april 2006.


