VEDTÆGT
for Ældrerådet i Sorø kommune

§ 1: Navn
Ældrerådet i Sorø kommune.

§ 2: Formål
Stk. 1. I henhold til § 30 i Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område at fungere som
ældreråd.
Stk. 2. Ældrerådets formål:
• at rådgive og samarbejde med byrådet i forbindelse med udformningen og tilrettelæggelsen af
kommunens politik på ældreområdet,
• at formidle synspunkter mellem borgere og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de
ældre,
• at medvirke til debat om emner, der vedrører ældre i kommunen,
• at fremme information vedrørende ældres forhold,
• at medvirke til dialogmøder, samarbejde og inspiration blandt kommunens forskellige
ældreforeninger, brugerråd og grupper, der går ind for at fremme vilkårene for kommunens ældre.

§ 3: Funktion
Stk. 1.
• Ældrerådet er upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål. Ældrerådet er uafhængigt af
organisatoriske interesser.
Stk. 2
• Ældrerådet høres, inden der træffes beslutning i alle spørgsmål, der vedrører ældre i kommunen
• Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag til ethvert emne, der har betydning for
kommunens ældre.
• Der kan efter aftale tages initiativ til, at der holdes dialogmøder mellem ældrerådet og de kommunale
udvalg
• Ældrerådets møder er ikke offentlige. Referater og dagsordener fra ældrerådets møder er offentlige.
Stk. 3.
•

Ældrerådet udpeger 3 medlemmer til klagerådet.

Stk. 4.
• Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller
konkrete klagesager
Stk. 5.
• Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt, hvis de i deres arbejde får kendskab til personsager eller
om offentlige anliggender, der betragtes som fortrolige.

§ 4: Sammensætning.
Stk. 1.
• Ældrerådets medlemstal og antallet af suppleanter fastsættes af byrådet for den kommende
valgperiode efter indstilling fra det afgående ældreråd.

§ 5: Valg:
Stk. 1.
Byrådet og ældrerådet beslutter i samarbejde, at der afholdes valg til ældrerådet og fastlægger de
nærmere retningslinjer for valget. Kommunen afholder alle udgifter i forbindelse med valget.

Valg skal finde sted hvert 4. år.
Kun personer, som har fast bopæl i Sorø kommune, og som på valgdagen er fyldt 60 år, er
valgberettigede og valgbare.
Byrådet udsender valgkort til ældre stemmeberettigede i kommunen.
Opstilling sker på stillerlister for hver enkelt. Antallet af stillere fastsættes af byrådet efter indstilling fra et
afgående ældreråd.
Ældrerådet vælges ved direkte valg. Der kan ikke indgås valgforbund eller være listeopstilling.
Ældrerådets funktionsperiode starter 1. januar efter valgets afholdelse.

§ 6: Konstituering:
Stk. 1.
Ældrerådet konstituerer sig ved første møde efter valget med formand, næstformand, sekretær og
kasserer.
Kommunen indkalder til det første møde efter valget og leder valget af formand.

§ 7. Forretningsorden:
Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8. Sekretariatsbistand, lokaler mv.
Stk. 1.
Der ydes sekretariatsbistand fra kommunen, såfremt ældrerådet ønsker det.
Stk. 2.
Byrådet stiller lokaler til rådighed for ældrerådets virksomhed.

§ 9. Økonomi:
Stk. 1.
Byrådet fastlægger budget for ældrerådets virke. Ældrerådet fremsender årligt regnskab til byrådet.
Stk. 2:
Byrådet afholder udgifterne ved rådets virksomhed.

§ 10. Vedtægtsændring:
Vedtægterne kan ændres efter godkendelse fra byrådet.

§ 11. Ikrafttræden:
Disse vedtægter træder i kraft ved byrådets godkendelse.
Godkendt på byrådets møde den………………………….

.

