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Vedtægter
for Ældrerådet
Sønderborg Kommune

§1
I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 30-33, etableres ét Ældreråd for Sønderborg Kommune.

§2
Ældrerådet
Stk. 1

Ældrerådet er et rådgivende høringsberettiget organ som rådgiver kommunalbestyrelsen om ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne
og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål der vedrører ældre.

Stk. 2

Ældrerådet varetager de ældres interesser på alle områder, som har betydning for
ældres trivsel i kommunen, herunder sociale, kulturelle, trafikale, bolig- og byplanmæssige forhold.

Stk. 3

Ældrerådet bistår Sønderborg Kommune med råd, forslag og indstillinger om udvikling af kommunes institutioner og foranstaltninger for ældre og pensionister.

Stk. 4

Ældrerådet medvirker aktivt og selvstændigt til at orientere borgerne om kommunens ældrepolitik samt om ældrerådets arbejde, således at der etableres, opretholdes en tæt kontakt med de ældre i kommunen.

Stk. 5

Ældrerådet sikrer sig information og viden om de ældre borgeres ønsker og behov.

§3
Ældrerådets kompetence
Stk. 1

Ældrerådet kan af egen drift tage alle emner af generel betydning og interesse for
ældre op til drøftelse og fremsætte forslag og udtalelser herom over for udvalgene.

Stk. 2

Ældrerådets dagsordener og referater lægges på kommunens hjemmeside. Ældrerådet orienteres når der lægges nye dagsordner og referater på hjemmesiden.

Stk. 3

Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed og er derfor underkastet de
samme regler om offentlighed i forvaltningen og tavshedspligt som kommunens
ansatte.
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Stk. 4

Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål, som kun vedrører enkeltpersoner blandt
de ældre borgere eller blandt kommunens ansatte, medmindre sagen er af generel eller principiel karakter.

§4
Valg til Ældrerådet
Stk. 1

Ældrerådet består af 9 medlemmer og tilsvarende antal stedfortrædere.

Stk. 2

Valgbar og stemmeberettiget er enhver borger med fast bopæl i kommunen, og
som på valgdagen er fyldt 60 år.

Stk. 3

Valg finder sted hvert fjerde år enten i oktober måned forud for valget til byrådet
såfremt valget afvikles som skriftlig afstemning, brevstemmevalg. Såfremt valget
afvikles som traditionelt valg, fremmødevalg er det samtidig med valget til byrådet. Valget organiseres af det afgående Ældreråd i samarbejde med forvaltningen
for ældreområdet.

Stk. 4

Alle hidtidige ældrerådsmedlemmer afgår, men genvalg er mulig.

Stk. 5

Kandidater til valget skal indgive meddelelse om deres kandidatur til Ældrerådet
senest to måneder før valget, således at præsentation af kandidater og deres
synspunkter kan finde sted i god tid inden valget.

Stk. 6

Ældrerådet er upolitisk. Der er ikke listeopstilling, men opstilling i alfabetisk orden.

Stk. 7

Valgdatoen skal annonceres i dagspressen senest 6 uger før valget.

Stk. 8

Ældrerådet holder vælgermøder, hvor der orienteres om ældrerådets arbejde og
opgaver.

Stk. 9

Hver stemmeberettiget kan afgive én stemme på en af de på stemmesedlen anførte kandidater.

Stk. 10

Byrådet og Ældrerådet beslutter i samarbejde, hvorvidt valget skal afvikles som
traditionelt valg, eller udelukkende ved skriftlig afstemning.

Stk. 11

Hvis valget afvikles ved en skriftlig afstemning, fremsendes stemmeseddel og
frankeret svarkuvert til alle de stemmeberettigede, således at de har dette i hænde senest 7 dage før valgets afholdelse. Selve valghandlingen foregår i den
stemmeberettigedes eget hjem.
Hvis valget bliver afholdt som traditionelt valg, skal valgkort udsendes senest 10
dage før valgets afholdelse.

Stk. 12

Stemmetællere udpeges af Ældrerådet blandt de af rådets medlemmer, der ikke
genopstiller.

2/3

2017-2021
18/256
19. oktober 2020

Stk. 13

Stedfortræder er de opstillede der får næst flest stemmer ved valget. Ved forfald
indtræder stedfortræderen efter antal stemmer. Reglerne for stedfortræders indtræden udarbejdes af Ældrerådet og fremgår af forretningsordenen.

§5
Funktionsperioden
Stk. 1

Ældrerådet følger byrådets funktionsperiode.

§6
Konstituering af Ældrerådet
Stk. 1

Forvaltningen sikrer indkaldelse til det første møde med det ny Ældreråd. Ældrerådet konstituerer sig selv i det første møde i det nyvalgte Ældreråd.

§7
Ældrerådets arbejdsform, forretningsorden, udgifter, sekretariat mv.
Stk. 1

Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden, hvori der bliver angivet mødehyppighed, regler for dagsorden, regler for indkaldelse til møder samt øvrige regler for Ældrerådets arbejdsform.

Stk. 2

Mødereferatet offentliggøres på hjemmesiden efter hvert Ældrerådsmøde.

Stk. 3

Kommunen afholder udgifter til Ældrerådet og stiller lokaler til rådighed samt sekretærbistand.
Ældrerådsmedlemmerne modtager:
 mødediæter for deltagelse i Ældrerådsmøder
 befordringsgodtgørelse

§8
Ikrafttræden
Træder i kraft når de er politiske godkendt.

Godkendt i byrådet den 25. november 2020
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