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Formål - § 1  

 

1: Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter 

mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. 

 

2: Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre. 

 

Virksomhed - § 2 

 

1: Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed, som blandt andet er omfattet af ”Forvaltnings-

loven” og ”Lov om offentlighed i forvaltningen”. Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt i det 

omfang det følger af lovgivning eller særlig bestemmelse i enkelte sager. 

 

2: Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag inden for alle forvaltningsgrene om em-

ner, som har betydning for de ældre i kommunen. 

3: 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: Ældrerådet udøver sin virksomhed i lukkede møder. Dagsordener og beslutningsreferater er of-

fentligt tilgængelige, for eksempel på kommunens hjemmeside. 

5: Ældrerådet skal holde sig orienteret om de ældres levevilkår i kommunen og om deres ønsker 

og behov. 

6: Ældrerådet kan medvirke til at gøre en indsats for at fremme nærdemokratiet, så de ældre kan 

inddrages aktivt i de lokale beslutninger på ældreområdet. 

7: Ældrerådet skal udtale sig om tilsynsrapporterne fra Styrelsen for patientsikkerhed og det kom-

munale tilsyn med plejehjem mv. Rapporterne skal fremsendes til Ældrerådet, så snart de er udar-

bejdet. Ældrerådet inviteres til det årlige møde med frivillige organisationer. 

8: Ældrerådet kan i første kvartal udarbejde en beretning om sin virksomhed i det foregående år. I 

givet fald sendes den til Kommunalbestyrelsen og offentliggøres. 

 

9: Ældrerådet skal orienteres om nye initiativer på ældreområdet vedrørende de ældre. 

 



 
Ældrerådet 

 
Vedtægter 

Side 2 af 4 

Møder - § 3 

 

 

1: Suppleanterne deltager ikke i Ældrerådets møder. 

2: Medlemmerne modtager diæter og udgiftsgodtgørelse mv. efter reglerne i § 16a i lov om kom-

munernes styrelse. 

Valg - § 4 

 

1: Til Ikast-Brande Ældreråd vælges 9 medlemmer. 

 

2: Endvidere vælges et antal suppleanter. En suppleant bliver medlem af rådet, når et medlem ud-

træder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst 3 måneder.  

 

3: Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til Ældrerådet hvert fjerde år. 

 

4: Valgperioden følger Kommunalbestyrelsens valgperiode. 

5: Kommunalbestyrelsen fastsætter i samråd med Ældrerådet regler for, hvordan valget skal hol-

des.  

 

6: Opstilling af kandidater sker efter Ældrerådet har afholdt opstillingsmøde, hvor der tillige orien-

teres om Ældrerådets arbejde og opgaver samt om valgreglerne. 

7: Medlemskab af Ældrerådet er ikke borgerligt ombud. 

 

8: Ældrerådet tiltræder den 1. januar efter valgets afholdelse. 

9: Der nedsættes et valgudvalg til planlægning af kommende Ældrerådsvalg. 

Konstituering - § 5 

 

1: Ældrerådet konstituerer sig senest 15 dage efter valget med formand og næstformand for hele 

valgperioden.  

 

2: 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 er nyvalgte eller flere har samme 

anciennitet, ledes mødet af den ældste af disse.  
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3: Ældrerådet præsenterer sig. 

 

4: Såfremt flere ønsker formandskab afholdes skriftlig afstemning. 

 

5: Ældrerådet kan beslutte at nedsætte faste arbejdsgrupper for hele valgperioden og/eller ad hoc 

arbejdsgrupper.  

 

6: En arbejdsgruppes kommissorium besluttes af Ældrerådet.  

7: Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden. 

Økonomi - § 6 

 

1: Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved Ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbi-

stand til rådighed, hvis Ældrerådet ønsker det. 

 

Samarbejde - § 7 

 

1: Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt samar-

bejde til gavn for de ældre i Ikast-Brande Kommune. 

 

2: Ældrerådet mødes efter behov med Kommunalbestyrelsen, direktionen, de stående udvalg og 

forvaltningens medarbejdere til drøftelse af ældrepolitiske emner. 

2.2: Ældrerådet mødes mindst 2 gange årligt med Sundheds- og Ældreudvalgets medlemmer. Den 

ene gang er i lighed med tidligere år, det årlige dialogmøde med dialogbaseret aftalestyring. 

 

3: Den lovbestemte høring af Ældrerådet gælder, hvad enten beslutning træffes i Kommunalbesty-

relsen, i et udvalg eller af et forvaltningsorgan. Det betyder, at  

 Ældrerådet høres om alle forslag, der vedrører de ældre 

 Aftale om høringspligtens omfang gælder for èn kommunal valgperiode 

 Ældrerådet skal medvirke til, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Kommunal-

bestyrelsen fastholdes og udbygges 

 Ældrerådet skal rådgive Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål 

 Ældrerådet ikke involveres i daglig drift på ældreområdet 

 Ældrerådet tager Kommunalbestyrelsens delegation af kompetence til aftaleholdere til ef-

terretning 

 Delegation af kompetence til administrationen ikke i sig selv ændrer på Kommunalbestyrel-

sens høringspligt 
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4: Denne høring skal ske i god tid inden der træffes beslutning. Høringsperioden er sædvanligvis 

mindst tre uger. I hastesager aftales særlig høringsprocedure mellem ældrerådets formand og 

borgmester/udvalgsformand. Formanden og borgmester/ udvalgsformand definerer begrebet ha-

stesager og aftaler en køreplan for disse sager umiddelbart efter vedtægtens godkendelse.  Ældre-

rådets udtalelse skal følge med sagsfremstillingen og indstillingen som påtegning eller særskilt bi-

lag. 

 

5: Hvis Kommunalbestyrelsen overdrager udførelsen af opgaver inden for sit ansvarsområde til pri-

vate entreprenører eller en anden offentlig udfører, skal den sikre, at Ældrerådet stadig bliver hørt 

om væsentlige eller principielle spørgsmål, som vedrører de ældre. 

 

Ikrafttræden 

 

§ 30. Kommunalbestyrelsen nedsætter et Ældreråd. Ældrerådets medlemmer vælges ved direk-

te valg. Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler syns-

punkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de 

ældre.  

 

1: Denne vedtægt træder i kraft efter vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet. 

 

2: Den tages op til revision, når lovgivning nødvendiggør det, dog senest i 2025. 

 

3: Vedtægtsændringer skal for at være gyldige godkendes af både Kommunalbestyrelsen og Ældre-

rådet. 

 
 
Ældrerådet 2022-2025 har anbefalet ovenstående på mødet den 14.01.22. 
 
Godkendt af Byrådet den 07.03.2022.


