VEDTÆGTER FOR ÆLDRERÅDET I HALS KOMMUNE

1. FORMÅL:
1.1.
Ældrerådet er kommunens overordnede ældrepolitiske råd og skal som sådan medvirke til
at skabe de bedste vilkår for ældrebefolkningen i kommunen.
Rådet skal have indflydelse på kommunale beslutninger indenfor ældreområdet og
fungere som kontaktorgan mellem borgere og kommunalbestyrelsens ældrepolitik.
1.2.
Ældrerådet skal arbejde uafhængigt af partipolitiske og organisatoriske interesser.
2. OPGAVER:
2.1.
Rådet er rådgivende i udformningen af kommunalbestyrelsens ældrepolitik og skal høres
om alle forslag som berører ældre.
Ældrerådet har udtaleret og udtalepligt i alle spørgsmål der vedrører de ældre.
2.2.
I tilfælde, hvor en sag forberedes i et stående udvalg, skal rådet inddrages før indstilling til
Kommunalbestyrelsen udarbejdes. Rådets indstilling skal være en del af sagens akter, og
følge sagen frem til endelig behandling i Kommunalbestyrelsen. Sager skal forelægges
rådet så tidligt, at der bliver mulighed for en grundig sagsbehandling.
2.3.
Rådet medvirker til at orientere borgerne om kommunens ældrepolitik og dens forskellige
tilbud, samt om ældrerådets arbejde. Rådet skal endvidere gennem kontakt til sit bagland
medvirke til at sikre, at ældrerådets arbejde bliver synligt i kommunen.
2.4.
Ældrerådsmedlemmet deltager i brugerrådets møder i det område, hvor medlemmet er
valgt. Ældrerådsmedlemmet har ikke stemmeret.
2.5.
Rådet har ret til at ytre sig overfor kommunen og komme med forslag vedrørende
ældreområdet. Kommunen er forpligtet til at behandle henvendelser og indgå i
forhandlinger med rådet.
2.6.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at delegere kompetence indenfor konkrete
veldefinerede områder til ældrerådet.
2.7.
Rådet skal til enhver tid respektere gældende love og vedtægter.
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3. SAMMENSÆTNING OG VALG:
3.1.
Rådet består af 5 medlemmer, valgt med 1 medlem fra hvert område Hou, Ulsted,
Gandrup, Vester Hassing og Hals.
3.2.
For hvert medlem vælges en personlig stedfortræder.
3.3.
Valgperioden fastsættes til 2 år. Kommunen annoncerer om valget via lokalpressen.
Annonceringen til valgmøde skal ske med henholdsvis 14 og 7 dages varsel.
Valget afholdes sidste tirsdag i november måned i lige år.
3.4.
Opstilling af kandidater sker på valgmødet ved skriftlig forslag blandt de fremmødte.
Valg af medlemmer til ældrerådet afgøres ved simpel flertal, efter skriftlig afstemning
blandt de fremmødte.
Valg af personlig stedfortræder sker særskilt, efter samme procedure som ved valg af
ældrerådsmedlem.
Genvalg kan finde sted.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
3.5.
Valgret og valgbarhed har alle personer der har fast bopæl i valgområdet og som er fyldt
60 år, samt alle personer med fast bopæl i valgområdet og som modtager social pension
og ikke er fyldt 60 år.
4. KONSTITUERING:
4.1.
Rådet konstituerer sig ved første møde med formand, næstformand og kasserer.
Konstituering finder sted senest 14 dage efter valget.
4.2.
Rådet udpeger af sin midte 3 medlemmer til medlemmer af Klagerådet på
hjemmehjælpsområdet.
Stedfortrædere for disse er de jfr. § 3 stk. 4 valgte stedfortrædere.
5. ØKONOMI M.V.:
5.1.
Der afsættes et passende beløb til medlemmernes kursusvirksomhed, som rådet selv
administrerer.
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5.2.
Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved rådets virksomhed og stiller lokaler og
sekretariatsbistand til rådighed.
6. MØDER:
6.1.
Rådet fastlægger selv sin forretningsorden, hvori angives mødehyppighed, regler for
dagsorden, regler for indkaldelse og øvrige regler for rådets arbejdsform, herunder
informationsvirksomhed og kontakt til bagland.
6.2.
Rådet afholder møder når formanden eller mindst halvdelen af medlemmerne forlanger
det, dog mindst et møde i hvert kvartal.
6.3.
Ved afgørelser, der træffes ved afstemning, gælder almindeligt stemmeflertal. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
6.4.
Rådet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er tilstede.
6.5.
Stedfortræder indtræder kun ved et medlems udtræden eller ved længerevarende
sygdom.
6.6.
Ved hvert møde føres et beslutningsreferat. Referatet udsendes senest en uge efter
mødets afholdelse, og godkendes på det efterfølgende møde.
6.7.
Rådets medlemmer har tavshedspligt i personsager og er i øvrigt omfattet af samme regler
som gælder for folkevalgte og personale i kommunen.
7. GODKENDELSE OG ÆNDRING AF VEDTÆGTER:
7.1.
Ændringer i vedtægten kan til enhver tid ske efter forhandling mellem rådet og Kommunalbestyrelsen.
7.2.
Vedtægten træder i kraft efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.
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