Vedtægter
for Ældrerådet i Sorø kommune.
Ældrerådet er etableret efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område, § 30 -33.
§1. Formål
Ældrerådet er et rådgivende organ, der varetager de ældres vilkår og interesser for at
skabe det bedst mulige grundlag for ældrepolitikken i Sorø kommune.
• At rådgive og samarbejde med byrådet i forbindelse med udformningen og
tilrettelæggelsen af kommunens politik for 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. I den enkelte
sag.
• At fremme information vedrørende ældres forhold.
§ 2 Rettigheder og pligter.
Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed, der er omfattet af forvaltningsloven
og lov om offentlighed i forvaltningen. Ældrerådet har tavshedspligt i det omfang, det
følger af lovgivningen eller af særlige bestemmelser i den enkelte sag.
Byrådet, eller dem byrådet har delegeret kompetencen til , har pligt til – i god tid før
afgørelsen træffes – at høre Ældrerådet om alle initiativer , der har særlig relevans på
ældreområdet. F.eks.
•
budgetter
•
kommunale lokalplaner
•
sundhed og forebyggelse
•
kvalitetsstandarder
•
tilsynsrapporter
•
særlige ydelser for pensionister over 60 år
•
nybyggeri og ombygning af ældre og plejeboliger
•
tilgængelighed på offentlige steder
•
trafikforhold
•
andet som angår kommunens ældrepolitik
Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål, der vedrører enkeltpersoner.
§3 Samarbejde.
Mindst 2 gange om året afholdes møde mellem ældrerådet og Sundheds og
socialudvalget med henblik på gensidig orientering og drøftelse af tiltag på
ældreområdet.
Ældrerådet kan invitere repræsentanter fra kommunens forvaltning til
Ældrerådsmøder.

Ældrerådet kan samarbejde med andre organisationer som varetager interesser på
ældreområdet.
§4 Sammensætning.
Ældrerådet består af 9 medlemmer. Der vælges et tilsvarende antal suppleanter, hvis
det er muligt.
Ved længerevarende fravær skal suppleanten indtræde i ældrerådet svarende til deres
stemmetal.
§5 Valg.
Byrådet sørger for at der afholdes valg til Ældrerådet hvert 4. år.
Valgperioden følger byrådet.
Byrådet fastlægger i samarbejde med ældrerådet de nærmere bestemmelser for valget.
Opstilling af kandidater sker efter at ældrerådet har afholdt informationsmøder om
rådets arbejde og om valgreglerne.
Borgere som har fast bopæl i Sorø kommune og på valgdagen er fyldt 60 år, har
stemmeret og er 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 det afgående Ældreråd.
Ældrerådet vælges ved direkte valg.
Der kan ikke indgås valgforbund eller listeopstilling.
Ældrerådet tiltræder den 1. januar efter valgets afholdelse.
§6. Konstituering.
Ældrerådet konstituerer sig umiddelbart efter valgets godkendelse.
Ældrerådet vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Kommunen indkalder til det første møde efter valget og leder valget af formanden.
Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.
§7. Økonomi og bistand fra kommune.
Sorø kommune betaler udgifterne ved Ældrerådets virksomhed og stiller
sekretariatsbistand til rådighed, hvis Ældrerådet ønsker det.
Sorø kommune stiller mødelokale til rådighed for Ældrerådet.
Byrådet yder diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter
reglerne i § 16 a i lov om kommunens styrelse til ældrerådets medlemmer.
Et medlem af rådet er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse,
der tilkommer den pågældende efter stk.3

§8 Vedtægtsændringer.
Ændring af vedtægten sker i samarbejde mellem Byrådet og Ældrerådet.
Ikrafttræden.
Vedtægten træder i kraft ved Byrådets godkendelse.
Vedtægten revideres i år 2022
Godkendt af Ældrerådet den 11. april 2018
Godkendt i Byrådet den 27. februar 2019
Fremover godkendes vedtægter af Social og sundhedsudvalget.

