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Kommunen har høringspligt
I september 2008 besluttede Folketinget, at der skulle etableres ældreråd i alle danske 
kommuner.
Loven siger ”Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og 
formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske 
spørgsmål, der vedrører de ældre”.
Kommunen har høringspligt, hvilket betyder, at Ældrerådet skal høres om alle spørgsmål, 
der vedrører ældre, hvilket man gør i Herlev Kommune. 
Ældrerådet, som består af 7 medlemmer, har i de forgangne år afgivet mange høringssvar til 
Kommunalbestyrelsen.
Vi i Ældrerådet oplever, at vores høringssvar bringes med i de politiske overvejelser, når 
Kommunalbestyrelsen vedtager forslag vedrørende ældreområdet. 
Ældrerådet holder møder en gang om måneden, undtagen i juli.
Vi holder møder med Sundheds- og Voksenudvalget, hvor mange af de områder, der 
dækker Ældrerådet behandles.

Få selv indflydelse på ældrepolitikken
Ældrerådet forventer at blive inddraget i en overordnet fastsættelse af Herlev Kommunes 
ældrepolitik. Her inddrages alle de områder, der vedrører kommunens ældre. Ældrerådet 
fungerer som talerør for jeres meninger om, hvad der er vigtigt at få vægtet i kommunens 
fremtidige ældrepolitik. Derfor opfordrer vi til, at man i koordineringsudvalget (som består af 
repræsentanter fra pensionistforeninger i Herlev Kommune) løbende afholder  møder for at 
drøfte, hvordan Herlev Kommune får Danmarks bedste ældrepolitik. 
Store ambitioner, men efter Ældrerådets mening  ikke for store. Vi vil også gå efter at få omtalt 
det forestående arbejde med at udvikle ældrepolitikken i Herlev Bladet.

Ældrerådets temadage
To gange årligt afvikles temadage, og emnerne forsøger vi at koordinere i samarbejde med 
ældre- og pensionistforeningerne.

Det vedrører bl.a.:
 Tilsyn med plejehjem og hjemmehjælp, hvor 

Ældrerådets medlemmer deltager i disse tilsyn.
 Demensområdet og den kommunale indsats herpå.
 Tilrettelæggelse af den offentlige trafik (stoppesteder, 

ruter m.v.) 
 Kvalitetsstandarder for alle forhold, som griber ind i de 

ældres hverdag.
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Her er Ældrerådet repræsenteret
Ældrerådet er repræsenteret i Sammenslutningen af Danske Ældreråd, Regionsældrerådet 
Hovedstaden og Vestegnens Ældreråd. Vi støtter Alzheimerfor-eningen og Hospicefonden.

Om valg til Ældrerådet
Valget til Ældrerådet kan enten være digitalt-, brevstemme- eller et fremmødevalg. 
I Herlev har man tradition for brevstemmevalg. Ældrerådet vil anbefale Kommunalbestyrelsen, 
at næste valg sker ved fremmøde i forbindelse med kommunalvalget.

Dette ønskes for at øge valgdeltagelsen og stemmeprocenten, som typisk er lav ved 
brevstemmevalg. Vi mener helt klart, at Ældrerådet skal have et solidt fundament for sit 
arbejde og det fås bl.a. ved en øget interesse og en større valgdeltagelse. 
Brug dit Ældreråd - vi har brug for din mening. 

Fritidshuset, Vagtelvej 7, 4550 Asnæs
Fritidshuset kan lejes af alle pensionistforeninger og ældre over 60 år, som bor i Herlev 
Kommune.
Ansøgningsskema kan hentes i Borgerservice eller på herlev.dk.

Giv din mening til kende - brug os som talerør
Kontakt et ældrerådsmedlem, hvis du har forslag til kommunens ældrepolitik eller oplever, 
at noget kunne gøres bedre. Hverdagen for ældre handler om alle de ting, store såvel som 
små, der har betydning for trivsel og velvære i dagligdagen.
Ældrerådet kan ikke behandle enkeltsager, men vi hjælper gerne med at kontakte relevante, 
som kan behandle din henvendelse.


