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Forretningsorden for Ældrerådet i Herlev
Vedtaget på Ældrerådets møde den 12. juni 2018

§1. Ældrerådet udøver sin virksomhed i møder og ved oplysningsa tiviteter.
Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmeli hed er forman¬

dens stemme afgørende.

§2. Ældrerådet afholder mindst 6 møder om året.
Hvis formanden eller halvdelen af Ældrerådets medlemmer kræver det, skal
der indkaldes til ældrerådsmøde.

§3. Ældrerådet kan tilkalde personer med henblik på at søge en sag yderligere
belyst.

§4. Dersom et medlem senest 3 uger forud for et ældrerådsmøde har indgivet
skriftlig arunodning om behandling af en sag, sætter formanden denne sag
på dagsordenen på førstkom ende møde.
Ældrerådets formand foranlediger, at der mindst 5 dage forinden mødet ud¬
sendes e-mail med dagsorden og tilhørende bilag til medlemmerne.

§5 Ethvert medlem af Ældrerådet kan indbrin e spørgsmål om anliggender, der
er omfattet af Ældrerådets formålsbestemmelser og kompetenceom åder.

§6 Der udarbejdes beslutningsreferat af rådets møder.
Ethvert medlem kan forlange sin opfattelse kort tilført beslutningsreferatet.
Udkast til beslutningsreferat sendes normalt senest 8 arbejdsdage efter mø¬
dets afholdelse til rådets medlemmer. Beslutningsreferatet godkendes på ef¬
terfølgende møde. Formanden påser endvidere, at rådets drøftelser og be¬
slutninger kommunikeres til de relevante personer/myndigheder.

Ved sager der af Ældrerådet fremsendes til Kommunalbestyrelsen eller an¬

den myndighed, kan ethvert medlem kræve, at modtageren samtidig gøres
bekendt med indholdet af beslutningsreferatet. Det pågældende medlem kan
ved sagens fremsendelse ledsage denne med begrundelse for sit synspunkt.
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§7. Ældrerådet vælger blandt sine medlemmer på det konstituerende møde en
formand og en næstformand. Formanden forbereder, indkalder og leder

Ældrerådets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i be¬
slutnin sreferatet. Center for Omsorg og Sundhed forestår udsendelse af

indkaldelse til møder og udsendelse af beslutningsreferat.
Næstformanden varetager hvervet ved formandens forfald.
Endvidere vælges repræsentanter til andre råd, hvor Ældrerådet er repræ¬

senteret.

§8 Medlemmer af Ældrerådet er omfattet af forvaltningens regler om indhentel¬
se o  videregivelse af oplysninger, tavshedspligt m.v. i den udstrækning, det

følger af lovgivningens regler.

§9 Dagsordener og beslutningsreferater fra Ældrerådets møder skal være of¬

fentligt tilgængelige, og kan på begæring tilsendes foreninger og organisati¬
oner.

Således vedtaget på Ældrerådets møde den 12. juni 2018
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