VEDTÆGTER for ÆLDRERÅDET
i
RANDERS KOMMUNE
1. NAVN
1.1 Ældrerådet er valgt efter reglerne i Retssikkerhedsloven.
2. FORMÅL
2.1. Ældrerådet skal rådgive byrådet om ældrepolitiske spørgsmål og formidle
synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de
ældre.
2.2 Byrådet skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.
3. VIRKSOMHED
3.1. Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt i det omfang det følger af lovgivningen
eller af særlige bestemmelser i enkelte sager.
3.2 Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har
betydning for de ældre i kommunen.
3.3 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.
3.4 Ældrerådet udøver sin virksomhed i møder, som ikke er åbne for
offentligheden. Dagordener og beslutningsreferater er offentligt tilgængelige på Randers
Kommunes hjemmeside.
3.5 Ældrerådet skal holde sig orienteret om de ældres levevilkår i kommunen og om
deres ønsker og behov.
3.6 Ældrerådet skal medvirke til at orientere borgerne om kommunens
ældrepolitik og dens forskellige tilbud.
3.7 Ældrerådet sekretariatsbetjenes af byråds- og direktionssekretariatet.
4. ÆLDRERÅDET
4.1. Til ældrerådet vælges 11 medlemmer.
4.2. Endvidere vælges 7 suppleanter i prioriteret rækkefølge ud fra det opnåede
antal stemmer. En suppleant bliver medlem af rådet, når et medlem udtræder
eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst 3 måneder.

4.3. Alle personer, som på valgdagen er fyldt 60 år, og som senest 7 dage før
valgdagen har folkeregisteradresse i Randers Kommune, har valgret og er
valgbare til ældrerådet.
4.4. Medlemskab af ældrerådet er frivilligt. Der ydes diæter, udgiftsgodtgørelse
mv. efter reglerne i lov om kommunernes styrelse § 16 a, jf. lov om
retssikkerhed på det sociale område § 31 stk. 3 og stk. 4.
4.5. Der kan ikke gøres krav af nogen art gældende overfor ældrerådets
medlemmer.
5. VALGET
5.1. Byrådet fastlægger i samråd med ældrerådet de nærmere bestemmelser for
valgets gennemførelse.
5.2. Ældrerådets funktionsperiode følger byrådets valgperiode.
6. KONSTITUERING
6.1. Ældrerådet konstituerer sig senest 15 dage efter valget med formand og
næstformand.
6.2. Det konstituerende møde indkaldes og ledes – indtil valg af formand har
fundet sted – af det medlem, som længst har været medlem af ældrerådet.
Hvis alle er nyvalgte eller flere har samme anciennitet, ledes mødet af den
ældste af disse.
6.3. Ældrerådet konstituerer sig efterfølgende hvert år på mødet i januar.
6.4. Ældrerådet kan nedsætte arbejdsgrupper, hvor der foruden medlemmer af
ældrerådet kan deltage andre borgere, der er fyldt 60 år.
6.5. Arbejdsgruppens kommissorium besluttes af ældrerådet, og gruppen kan
aldrig udtale sig på ældrerådets vegne.
7. ØKONOMI
7.1. Byrådet afholder de nødvendige udgifter ved rådets virksomhed.
7.2. Byrådet er efter anmodning fra ældrerådet behjælpelig med at skaffe lokaler til
møder.
8. MØDER
8.1. Ældrerådet fastlægger selv sin forretningsorden, hvori angives
mødehyppighed, regler for dagsorden, regler for indkaldelse og øvrige regler

for rådets arbejdsform.
8.2. Ældrerådet holder dog mindst et møde hver måned (undtagen juli måned). I
øvrigt efter behov.
8.3. Ved afgørelser, der træffes ved afstemning, gælder almindeligt stemmeflertal.
Ved stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.
8.4. Ældrerådet er beslutningsdygtigt, når mindst 6 medlemmer er til stede.
8.5. Der skrives beslutningsreferat af alle møder og referatet tildeles alle
mødeberettigede, se i øvrigt pkt. 3.4.
9. SAMARBEJDE
9.1. Randers byråd og ældrerådet lægger vægt på at have et konstruktivt og
positivt samarbejde til gavn for de ældre i Randers Kommune.
9.2. Ældrerådet mødes efter behov med de stående udvalg til drøftelse af
ældrepolitiske emner.
9.3. Den lovbestemte høring af ældrerådet gælder, hvad enten beslutning træffes i
byrådet eller i et udvalg herunder.
9.4. Denne høring skal ske i god tid, inden der træffes beslutning. Høringsperioden
er sædvanligvis mindst 3 uger. I hastesager aftales særlig høringsprocedure
mellem borgmester/udvalgsformand og ældrerådsformand. Ældrerådets
udtalelse skal følge med sagsfremstillingen og indstillingen som påtegning
eller særskilt bilag.
9.5. Hvis byrådet overdrager udførelsen af opgaver inden for sit ansvarsområde til
private entreprenører eller andre offentlige udfører, skal det sikre sig, at
ældrerådet stadig bliver hørt om væsentlige eller principielle spørgsmål, som
vedrører de ældre.
10. GODKENDELSE OG ÆNDRING AF VEDTÆGTEN
10.1. Denne vedtægt træder i kraft efter godkendelse i Randers byråd.
10.2. Vedtægterne kan kun ændres efter vedtagelse i ældrerådet samt i byrådet.

Godkendt af Randers Byråd i møde den 9. januar 2013.

