Vedtægter for Hillerød Ældreråd 2018 – 2021

§1

Navn

I henhold til Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område fra 1999
nedsatte Byrådet i Hillerød et ældreråd. Ældrerådets navn er: Hillerød Ældreråd
§2

Formål

Formålet med Ældrerådets arbejde er:
1. At medvirke til at udvikle og styrke Hillerød Kommunes ældrepolitik.
2. At være med til at sikre, at Hillerød Kommunes ældre borgeres problemer
fremlægges for Hillerød Kommune.
3. Hillerød Ældreråd rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål, og formidler
synspunkter mellem borgerne og Byrådet om alle emner, der måtte vedrøre
ældre borgere i Hillerød Kommune.
4. Ældrerådet skal høres i alle forslag, der vedrører de ældre borgere i Hillerød
Kommune i overensstemmelse med denne vedtægt.
§3

Virksomhed

1. Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed, som blandt andet er omfattet
af Forvaltningsloven og Lov om offentlighed i Forvaltningen. Ældrerådets
medlemmer har tavshedspligt i det omfang, der følger af lovgivning eller særlig
bestemmelse i enkelte sager, f.eks. efter pålæg fra Hillerød Kommune.
Tavshedspligten ophører ikke, hvis medlemmer udtræder af Ældrerådet.
2. Hillerød Byråd skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre, inden
der træffes beslutning.
3. Hillerød Byråd sørger for at tilsende Ældrerådet relevante sager, som omfatter
ældreområdet, til høring. Sager skal foreligge så tidligt, at Ældrerådet har
mulighed for en grundig sagsbehandling.
4. Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag inden for alle
forvaltningsgrene om emner, som har betydning for de ældre i kommunen.
5. Ældrerådet skal arbejde uafhængigt af partipolitiske og organisatoriske
interesser.
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6. Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål, som kun vedrører enkeltpersoner
blandt de ældre borgere eller blandt kommunens ansatte, med mindre sagen er
af generel eller principiel karakter.
7. Hillerød Ældreråd orienterer borgerne om sin virksomhed via hjemmesiden og
på møder.
8. Ældrerådet udøver sin virksomhed på lukkede møder. Dagsordener og referater
er offentligt tilgængelige, på Ældrerådets hjemmeside:
www.hillerodaeldreraad.dk eller via link fra Hillerød Kommunes hjemmeside.
9. Ældrerådet skal holde sig orienteret om de ældres levevilkår i kommunen og
om de ældres ønsker og behov.
10.Ældrerådet skal gøre en indsats for at fremme nærdemokratiet, så de ældre
inddrages aktivt i de lokale beslutninger på ældreområdet.
11.Ældrerådet skal have tilsendt om tilsynsrapporter vedr. plejecentrene,
hjemmeplejen, rehabiliterings- og træningssektionen til orientering.
Rapporterne skal fremsendes til formanden, så snart de er udarbejdet.
12.Ældrerådets formand har plads i § 18 og § 79 udvalgene.
13.Ældrerådet udpeger 2 medlemmer til at deltage i Regionsældrerådet og
Nordgruppen.
14.Hillerød Ældreråd udarbejder i første kvartal en beretning om sin virksomhed i
det forgangne år. Denne sendes til Byrådet og offentliggøres på hjemmesiden.
§ 4 Ældrerådet
1. Hillerød Ældreråd består af 9 medlemmer samt et antal suppleanter. En
suppleant bliver medlem af rådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i
at varetage sit hverv i mindst 3 måneder.
2. Suppleanterne deltager ikke i Ældrerådets møder
3. Medlemmerne modtager diæter og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16a i
henhold til Lov om kommunernes Styrelse.
§ 5 Valg
1. Valgperioden følger Byrådets, dvs. at valgperioden er 4 år. Valg foretages
samme år, som Regions- og kommunevalg.
2. Personer, der er fyldt 60 år senest på valgdagen, og som har bopæl i Hillerød
Kommune, har valgret og er valgbare til Hillerød Ældreråd. Genvalg kan finde
sted.
3. I god tid før valget fastsætter Byrådet i samråd med Ældrerådet regler for,
hvordan valget afholdes. Byrådet sørger for valget og afholder udgifterne dertil.
4. Opstilling af kandidater sker, efter Ældrerådet har holdt borgermøder, hvor der
orienteres dels om Ældrerådets arbejde og opgaver, samt om valgreglerne.
5. Kandidaterne vælges som medlemmer og suppleanter i den rækkefølge, som
det afgivne antal stemmer viser. Hillerød kommune meddeler kandidaterne om
valg resultatet.
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6. Hvis det kun er muligt at opstille det krævede antal kandidater, kan kommunen
i samråd med Ældrerådet aflyse valget 4 uger før valgdagen. Et såkaldt
fredsvalg.
7. Ældrerådet tiltræder den 1. januar efter valgets afholdelse.
§ 6 Konstituering
1. Ældrerådet konstituerer sig senest 15 dage efter valget med formand,
næstformand, kasserer og sekretær for hele valgperioden. Kommunen
indkalder til konstitueringsmødet.
2. Det konstituerende møde ledes – indtil valg af formand har fundet sted – af det
medlem, som længst har været medlem af Ældrerådet. Hvis alle er nyvalgte,
eller flere har samme anciennitet, ledes mødet af den ældste blandt disse.
3. Der nedsættes et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand,
kasserer og sekretær.
4. Ældrerådet kan beslutte at nedsætte arbejdsgrupper for hele valgperioden
og/eller ad hoc arbejdsgruppe. Kommissorium for disse grupper besluttes af
Ældrerådet og gruppen refererer tilbage via formanden og kan aldrig udtale sig
på Ældrerådets vegne.
5. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 7 Økonomi
1. Hillerød Kommune afholder udgifterne til rådets virksomhed, stiller lokaler til
rådighed og sekretariatsbistand, hvis Ældrerådet ønsker det. Ældrerådet kan
vælge selv at udføre sekretæropgaven.
2. Ældrerådet administrerer selv de af kommunen afsatte midler.
3. Ældrerådets regnskabsår følger kalenderåret.
4. Ældrerådet fremsender regnskab og budget til kommunen.
5. Regnskabet revideres af Hillerød Kommunes revision.
6. Ældrerådet tegnes af formand og kasserer.
§ 8 Møder
1. Ældrerådet fastlægger selv sin forretningsorden herunder regler for dagsorden,
mødeindkaldelser og arbejdsform.
2. Ældrerådet holder møde efter behov, dvs. normalt månedligt, når der foreligger
høringssager eller på mindst 5 medlemmers forlangende.
3. Ældrerådet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer er tilstede.
4. Referat af møder godkendes og underskrives på det førstkommende møde.
5. Referat fra møderne sendes til rådets medlemmer og til Byrådet samt
offentliggøres på hjemmesiden.

Side 3 af 4

§ 9 Samarbejde
1. Hillerød Byråd og Ældreråd lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt
samarbejde til gavn for de ældre borgere i Hillerød Kommune
2. Ældrerådet mødes mindst 1 gang halvårligt med ” Omsorg og Livskraft
udvalget”, samt med andre relevante udvalg i Byrådet, hvis der er behov
derfor.
3. Ældrerådet mødes efter behov med Byrådet, direktionen, de stående udvalg og
forvaltningens medarbejdere til drøftelse af ældrepolitiske emner.
4. Den lovbestemte høring af Ældrerådet gælder, hvad enten beslutning træffes i
byrådet, et underudvalg eller en forvaltning.
5. Høringen skal ske i så god tid som muligt inden behandling og beslutning finder
sted. I hastesager aftales særlig høringsprocedure mellem Ældrerådets formand
og borgmester/udvalgsformand. Ældrerådets udtalelse skal følge med sagsfremstillingen og indstillingen.
6. Hvis Byrådet overdrager udførelsen af opgaver inden for sit ansvarsområde til
private entreprenører eller anden offentlig aktør, skal Byrådet sikre – inden
overdragelsen – at Ældrerådet fortsat høres om væsentlige og principielle
spørgsmål vedrørende kommunens ældre borgere.
§ 10 Ikrafttræden
1. Denne vedtægt træder i kraft efter vedtagelse i Byråd og Ældreråd.
2. Den tages op til revision, når lovgivning nødvendiggør det, dog senest i første
kvartal 2022 efter nyvalg i 2021.
3. Vedtægtsændringer skal, for at være gyldige, godkendes af både Byråd og
Ældreråd.

Vedtaget på Hillerød Ældreråds møde den 24. august 2018
Godkendt af Hillerød Byråd den ………………..

For Hillerød Kommune

For Hillerød Ældreråd

Kirsten Jensen
Borgmester

Birgit Vejby
Formand
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