
 

Vedtægter for Odsherred Ældreråd 

               (Jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 

30-33) 

 

 

1. Formål. 
 

1.1. Ældrerådet er rådgivende og høringsberettiget, og det varetager interesser for 

personer på 60 år og derover, på alle områder, som har betydning for ældres trivsel i 

kommunen, herunder sociale, trafikale, bolig og byplanmæssige forhold. 

 

1.2. Ældrerådet bistår med råd, forslag og indstillinger om styring og udvikling af 

kommunens institutioner og foranstaltninger for ældre, herunder aktiv medvirken til 

fremme at ældres sundhed, aktivitet og velfærd.  

 

1.3. Ældrerådet medvirker ved beslutninger om anvendelse af ressourcer, såvel 

økonomiske som personalemæssige inden for ældreområdet. 

 

1.4. Ældrerådet medvirker aktivt og selvstændigt ved at orientere borgerne om 

kommunens ældrepolitik og dens forskellige tilbud, samt om ældrerådets arbejde, 

således at der udvikles et tæt samarbejde. 

 

2. Arbejds- og kompetenceområde 
 

2.1. Odsherred kommune er forpligtet til at inddrage ældrerådet i forbindelse med alle 

spørgsmål og beslutninger, der har betydning for kommunens ældre borgere. 

Høring af ældrerådet skal ske i god tid forud for den endelige beslutning i udvalg og 

byråd. 

 

2.2. Byrådet kan beslutte at overdrage kompetencen for konkrete, veldefinerede områder 

til ældrerådet, dog ikke afgørelser vedrørende personsager. 
 

2.3. Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed med ansvar for rådets budget. 

Ældrerådet er underkastet forvaltningslovens regler om indhentelse og videregivelse 

af oplysninger og har tavshedspligt. 

 

3. Valg og sammensætning. 

 

3.1. Valg til ældrerådet finder sted hvert 4. år og gennemføres i tilknytning til valg til 

byrådet. Valg til ældrerådet organiseres af byrådet i samarbejde med det siddende 

ældreråd.  



 
 
 
 
 
 

Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal kandidater, kan 

byrådet i samråd med det siddende ældreråd beslutte at aflyse afstemningen. Alle de 

opstillede kandidater er i så fald valgt.  

Alle hidtidige ældrerådsmedlemmer afgår, men genvalg er muligt. 

Kandidater til valget skal indgive meddelelse om kandidatur til ældrerådet tidligst 7 

uger før valget, og seneste 6 uger før valget. 

Der afholdes opstillingsmøder rundt i kommunen afsluttende med et fælles 

opstillingsmøde. 

 

3.2. Valgbar og stemmeberettiget er enhver borger, som på valgdagen er fyldt 60 år og har 

fast bopæl i kommunen. 

Ældrerådet består af 9 medlemmer og et tilsvarende antal suppleanter, som kun kan 

indtræde, hvis et ordinært medlem udtræder af rådet. 

Fraflytning til anden kommune er udtrædelsesårsag. 

Et medlem kan når som helst udtræde af ældrerådet uden nærmere begrundelse. 

 

3.3. Ældrerådet konstituerer sig senest 15 dage efter valget med formand og næstformand, 

og fastsætter selv sin forretningsorden. Det konstituerende møde indkaldes og ledes, 

indtil valg af formand har fundet sted, af det medlem, som længst har været medlem 

af et ældreråd. Hvis alle de nyvalgte eller flere har samme anciennitet, ledes mødet af 

den ældste af disse. 
 

4. Ældrerådets virkeform. 
 

4.1. Ældrerådet i Odsherred skal for at virkeliggøre sine mål:   

- Holde sig orienteret om de ældres ønsker og behov og om kommunens 

målsætninger. 

- Medvirke til at ældre løbende holdes orienteret om relevante kommunale og 

andre tiltag og tilbud på ældreområdet. 

- Søge at fremme det bedst mulige samarbejde med bruger- og pårørenderåd 

(Centerråd),  organisationer, foreninger og institutioner på ældreområdet, og 

mellem disse og kommunen. 

- Fastholde og udbygge dialogen med byrådet, relevante fagudvalg og forvaltning 

igennem en løbende vurdering af tiltag og politik på ældreområdet, og dettes 

fortsatte udvikling og tilpasning til samfundsudviklingen. 

- Være med til at skabe offentlig interesse for, og debat om ældreområdet. 

- Støtte inddragelse af ældre i relevant frivilligt arbejde. 
 

5. Møder. 
 

5.1. Mødehyppighed fastsættes i Ældrerådets forretningsorden. 
 

5.2. Dagsordener og referater fremgår af polweb på kommunens hjemmeside så de er 

tilgængelige for politikere, borgere og forvaltningen. 



 
 
 
 
 
 

 

5.3. Ældrerådets møder er ikke åbne for offentligheden. 

 

5.4. Kommunen stiller mødelokaler til rådighed og afholder de med møderne forbudne 

udgifter. 

 

6. Budget og økonomi. 
 

6.1. Byrådet stiller, efter forhandling med ældrerådet, et årligt beløb til rådighed med 

henblik på deltagelse i møder, konferencer, kurser, samt til nyhedsformidling til 

kommunens ældre borgere. 

 

6.2. Kommunen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Ældrerådets virksomhed. 

 

6.3. Rådsmedlemmerne modtager diæter og udgiftsgodtgørelse mv. efter gældende regler. 

 

7. Ikrafttræden. 
 

7.1. Nærværende vedtægter træder i kraft efter vedtagelse i byrådet. 

 

 

Godkendt af Odsherred Ældreråd: 25. juni 2014. 

 

Godkendt af Byrådet d. ______________________ 

 


