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VEDTÆGT 
 

§ 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER: 

Stk. 1. Hjemmelsgrundlag: 3 1, stk. I (1) i lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område. 

Stk. 2. Hjemsted: Lejre Kommune med postadresse hos den valgte formand. 

Stk. 3. Ældrerådets funktionsperiode: 1. januar 2018 til 31. december 2021. 

§ 2. FORMÅL: 

Stk. l. Ældrerådet skal høres om alle tiltag, der vedrører ældrebefolkningen i 
Lejre Kommune, i overensstemmelse med denne vedtægt. 

Stk. 2. Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål 
og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om 
lokalpolitiske anliggender, der vedrører ældrebefolkningen. 

§ 3. VIRKSOMHED: 

Stk. 1. Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed, omfattet af 
Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Ældrerådets medlemmer har 
tavshedspligt og er underlagt Forvaltningslovens regler med hensyn til at 
indhente og videregive oplysninger. 

Stk. 2. Ældrerådets medlemmer er omfattet af forvaltningsrettens generelle 
regler om habilitet. Der foreligger inhabilitet i forhold til en bestemt sag, hvis et 
ældrerådsmedlem selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i 
sagens udfald. 

Stk. 3. Ældrerådet har ingen myndigheds- eller beslutningskompetence i forhold 
til generelle og konkrete sager. 

Stk. 4. Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag inden for alle 
forvaltningsgrene om emner, som har betydning for ældrebefolkningen i Lejre 
Kommune. 
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Stk. 5. Ældrerådet kan behandle generelle spørgsmål om ældres forhold, men 
må ikke behandle personsager. Ældrerådet kan dog tage generelle spørgsmål, 
som udspringer af en personsag, op til behandling. 

Stk. 6. Ældrerådet udøver sin virksomhed i lukkede møder. Dagsordener og 
referater kan dog gøres offentligt tilgængelige, for eksempel på Ældrerådets 
hjemmeside eller via lokalpressen. 

Stk. 7. Ældrerådet skal holde sig orienteret om ældres forhold og levevilkår i 
kommunen og om deres ønsker og behov. 

Stk. 8. Ældrerådet udtaler sig om tilsynsrapporter i forbindelse med det 
sundhedsfaglige tilsyn med kommunens plejecentre m.v. 

Stk. 9. Ældrerådet skal gøre en indsats for at fremme nærdemokratiet, så ældre 
kan inddrages aktivt i de lokale beslutninger på ældreområdet. 

Stk. IO. Ethvert spørgsmål med tilknytning til ældres forhold kan drøftes på 
rådets møder efter forslag fra formanden eller de øvrige medlemmer. 

§ 5. ÆLDRERÅDETS SAMMENSÆTNING: 

Stk. l. Til Ældrerådet i Lejre Kommune vælges 7 medlemmer. 

Stk. 2. For at sikre størst mulig kontinuitet i arbejdet vælges endvidere op til 7 
stedfortrædere (suppleanter). 

Stk. 3. En suppleant indtræder ved et medlems udtræden, eller hvis et medlem 
bliver forhindret i at varetage sit hverv i mindst tre måneder. 

Stk. 4. Suppleanter deltager i øvrigt ikke i Ældrerådets møder. 

Stk. 5. Medlemskab af Ældrerådet er ikke et borgerligt ombud. 

§ 6. VALG: 

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet samarbejder om afholdelse af valg 
hvert 4. år. 

Stk. 2. Der nedsættes en valgbestyrelse for ældrerådsvalget, bestående af 
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og formanden og næstformanden for 
det siddende Ældreråd. 
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Stk. 3._Senest 6 måneder før valget fastsætter valgbestyrelsen regler for, 
hvordan valget skal afholdes. 

Stk. 4. Opstilling af kandidater sker, efter at Ældrerådet har afholdt 
borgermøder, hvor der orienteres om Ældrerådets arbejde og opgaver samt om 
valgreglerne. 

Stk. 5. Valg- og funktionsperiode for Ældrerådets medlemmer følger den 
kommunale valg- og funktionsperiode. 

Stk. 6. Det nyvalgte Ældreråd tiltræder samtidig med den nyvalgte 
Kommunalbestyrelse den 1. januar efter valgets afholdelse. 

§ 7. KONSTITUERING OG FORRETNINGSORDEN: 

Stk. 1. Ældrerådet konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, 
kasserer og sekretær. 

Stk. 2. Det konstituerende møde indkaldes af den person, som længst har været 
medlem af Ældrerådet. Mødet ledes af denne person. Hvis alle er nyvalgte eller 
flere har samme anciennitet, ledes mødet af den ældste af disse. 

Stk. 3. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden, som underskrives af 
formanden og næstformanden. 

§ 8. SAMARBEJDE MED KOMMUNALBESTYRELSEN: 

Stk. l. Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet lægger vægt på at have et 
konstruktivt og positivt samarbejde til gavn og glæde for ældrebefolkningen i 
Lejre Kommune. 

Stk. 2. Ældrerådet kan mødes med Kommunalbestyrelsen, Direktionen, 
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre eller andre stående udvalg samt 
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forvaltningens medarbejdere til drøftelse af ældrepolitiske emner. Sådanne 
dialogmøder afholdes efter behov og indkaldes af den part, der ønsker mødet 
afholdt. 

Stk. 3. Den lovbestemte høring af Ældrerådet gælder, hvad enten beslutning 
træffes i Kommunalbestyrelsen, i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre, i et 
andet fagudvalg eller i en forvaltningsgren. 

Stk. 4. Inden der træffes beslutning, skal Ældrerådet høres i alle sager, der 
vedrører ældre, og ikke kun inden for det sociale område. 

Stk. 5. Høringsperioden bør være på mindst 2 uger, men kan i 
undtagelsestilfælde aftales kortere. En sådan aftale kan kun indgås mellem 
Ældrerådets formand og borgmesteren/udvalgsformanden for det pågældende 
udvalg. 

Stk. 6. Ældrerådets høringssvar skal følge med sagsfremstillingen og 
indstillingen som påtegning eller særskilt bilag. 

Stk. 7. Høringer med bilag sendes til Ældrerådets medlemmer. 

Stk. 8. Hvis Kommunalbestyrelsen overdrager udførelsen af opgaver på 
ældreområdet til private aktører eller til en anden offentlig aktør, skal 
Kommunalbestyrelsen inden overdragelsen sikre, at Ældrerådet fortsat høres 
om væsentlige eller principielle spørgsmål, der vedrører ældrebefolkningen. 

Stk. 9. Ældrerådet udarbejder i første kvartal hvert år en beretning om sin 
virksomhed i det foregående år. Årsberetningen sendes til 
Kommunalbestyrelsen og offentliggøres på Ældrerådets hjemmeside. 

Stk. 10. Lejre Kommune stiller mødelokale og sekretariatsbistand til rådighed 
for Ældrerådet, hvis Ældrerådet ønsker dette. 

§ 9 . ØKONOMI: 
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Stk. l. Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved Ældrerådets virksomhed. 

Stk. 2. Ældrerådet udarbejder og fremsender forslag til eget budget for det 
kommende år efter de af Kommunalbestyrelsen fastlagte retningslinjer. 

Stk. 3. Medlemmerne af Ældrerådet modtager diæter og udgiftsgodtgørelse 

m.v. efter reglerne i 16a i lov om kommunernes styrelse. 

§ 10. IKRAFTTRÆDEN: 

Stk. l. Vedtægten, som er udfærdiget og tiltrådt af Ældrerådet den 20. marts 
2018, træder i kraft efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Den kan tages op 
til revision, hvis lovgivningen eller andre forhold nødvendiggør det. 

Stk. 2. Vedtægtsændringer skal, for at være gyldige, godkendes af både 
Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet. 

DATERINGER OG UNDERSKRIFTER: 

Dato: .  
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