
Vedtægter for Ældrerådet 
i Hjørring Kommune 

 
 

§ 1 Lovgrundlag: 
 
Stk. 1: Hjørring Kommunes Ældreråd er nedsat i henhold til Lov om Retssikkerhed og 
Administration på Det sociale Område §§ 30 – 33. 
 
Stk. 2: Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed, og Ældrerådet er omfattet 
af de regler, der gælder for kommuner, herunder Forvaltningsloven og Offentlighedslo-
ven. Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt i det omfang, der følger af lovgivning el-
ler af særlige bestemmelser i enkelte sager.  
 
 

§ 2 Formål: 
 
Stk. 1: Ældrerådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter 
mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre. 
 
Stk 2: Ældrerådet skal gøre en indsat for at fremme nærdemokratiet, så de ældre kan 
inddrages i de lokale beslutninger på ældreområdet.  
 
Stk. 3: Ældrerådet er uafhængige af partipolitiske og organisatoriske interesser og skal 
alene vurdere sagerne ud fra, hvad der er til gavn for de ældre samt de ældres ønsker 
og behov. 
 
 

§ 3 Virksomhed: 
 
Stk. 1: Byrådet skal, inden der træffes beslutning, høre Ældrerådet om alle forslag, der 
berører de ældre. 
 
Stk. 1a: Byrådet har dog ikke pligt til at høre Ældrerådet om forslag, der ikke kan siges 
at berøre kommunens ældre på anden måde eller i større omfang end kommunens øv-
rige borgere og således ikke relaterer sig til kommunens ældrepolitik i bred forstand.  
 
Stk. 2: Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har 
betydning for ældre i Hjørring Kommune.  
 
Stk. 3: Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål, som kun vedrører enkeltpersoner 
blandt de ældre borgere eller blandt kommunens ansatte, medmindre sagen er af gene-
rel eller principiel karakter. 
 



Stk. 4: Ældrerådet udøver sin virksomhed i lukkede møder. Dagsordener og beslut-
ningsreferater er offentligt tilgængelige, for eksempel på kommunens hjemmeside. 
 
Stk. 5: Ældrerådet skal holde sig orienteret om de ældres levevilkår i kommunen og om 
deres ønsker og behov. 
 
Stk. 6: Ældrerådet udarbejder i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det fo-
regående år. Beretningen sendes til Byrådet og offentliggøres. 
 
Stk. 7: Hvis Ældrerådet ønsker at besøge et kommunalt tilbud, sker det efter aftale med 
forvaltningen. 
 
Stk. 8. Ældrerådet har mulighed for efter anmodning at få opdateringer om forhold ved-
rørende ældre, som i forvejen er udarbejdet 
 
 

§ 4 Ældrerådet: 
 
Stk. 1: Til Hjørring Kommunens Ældreråd vælges for perioden 2022-2025 9 medlem-
mer. 
 
Stk. 2: Endvidere vælges 2 stedfortrædere. En stedfortræder bliver medlem af Ældre-
rådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst 3 må-
neder. 
 
Stk. 3: Stedfortræderne deltager ikke i Ældrerådets møder. 
 
Stk. 4: Medlemmerne har ret til at modtage mødediæter, eventuel tabt arbejdsfortjene-
ste samt befordringsgodtgørelse i henhold til reglerne i retssikkerhedsloven.  
 
 

§ 5 Valget: 
 
Stk. 1: Byrådet sørger for, at der afholdes valg til Ældrerådet hvert fjerde år sammen 
med kommunalvalget. 
 
Stk. 2: Valgperioden følger Byrådets. 
 
Stk. 3: Byrådet fastlægger i samråd med Ældrerådet i øvrigt de nærmere bestemmelser 
for valget. 
 
Stk. 4: Opstilling af kandidater sker, efter at Ældrerådet har afholdt borgermøder, hvor 
der orienteres om Ældrerådets arbejde og opgaver samt om valgreglerne. 
 
Stk. 5: Ældrerådet tiltræder den 1. januar efter valgets afholdelse. 
 
 



§ 6 Konstituering: 
 
Stk. 1: Ældrerådet konstituerer sig senest 15 dage efter valget med formand og næst-
formand for hele valgperioden. 
 
Stk. 2: Det konstituerende møde ledes – indtil valg af formand har fundet sted – af det 
medlem, der længst har været medlem af Ældrerådet, eller hvis flere har været medlem 
lige længe, da af den ældste af de valgte. 
 
Stk. 3. Ældrerådet kan nedsætte arbejdsgrupper, hvor der foruden medlemmer af Æl-
drerådet kan deltage andre borgere, som er fyldt 60 år. 
 
Stk. 4: Arbejdsgruppens kommissorium besluttes af Ældrerådet. Den kan aldrig udtale 
sig på ældrerådets vegne. 
 
Stk. 5: Ældrerådet fastsætter selv sin Forretningsorden, som tilsendes Byrådet til orien-
tering. 
 
 

§ 7 Økonomi og sekretariatsbetjening: 
 
Stk. 1: Byrådet afholder udgifterne ved Ældrerådets virksomhed og stiller sekretariats-
bistand til rådighed, hvis Ældrerådet ønsker det. 
 
Stk. 2. Hvis sekretariatsbistand ønskes, består den som udgangspunkt af mødeforbere-
delse, referatskrivning, administration af budget, faglig dialog o.lign. Efter konkret aftale 
kan der ydes sekretariatsbistand til annoncering og i begrænset omfang til udarbejdelse 
af kommunikationsmateriale. 
 

§ 8 Samarbejde: 
 
Stk. 1: Byrådet og Ældrerådet lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt sam-
arbejde til fordel for de ældre borgere i Hjørring Kommune. 
 
Stk. 2: Ældrerådet mødes efter aftale med Byråd, direktionen, de stående udvalg og 
forvaltningens medarbejdere til drøftelse af ældrepolitiske emner.Udgangspunktet er, at 
Ældrerådet inviteres til dialog og mødeaktivitet. 
 
Stk. 3: Den lovbestemte høring af Ældrerådet gælder, uanset om beslutningen træffes i 
Byrådet, i et udvalg eller af et forvaltningsorgan. 
 
Stk. 4:  Høringsperioden er som udgangspunkt minimum en uge. Ved sager af hasten-
de karakter aftales særlig høringsprocedure mellem kommunen og Ældrerådets for-
mand.  
 
Stk. 5: Ved sager, der forelægges Byrådet eller Byrådets udvalg, skal udtalelser fra Æl-
drerådet omtales på dagsordenen og ledsage sagen som et bilag eller ved indarbejdel-
se i dagsordenen. 



 
Stk. 6: Hvis Byrådet overdrager udførelsen af opgaver inden for sit ansvarsområde til 
private entreprenører eller anden offentlig udfører, skal Byrådet sikre, at Ældrerådet 
stadig bliver hørt om væsentlige spørgsmål, som vedrører de ældre. 
 
 

§ 9 Vedtægten: 
 
Stk. 1: Denne vedtægt træder i kraft efter vedtagelse i Byrådet og i Ældrerådet. 
 
Stk. 2: Den tages op til revision, når lovgivningen nødvendiggør det, dog senest i første 
kvartal år 2025. Vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet efter indstilling fra Æl-
drerådet.  
 
 
 
 
 



Dato: 10. januar 2022 
Godkendt af Ældrerådet i Hjørring Kommune 
 
- Kirsten Holst 
Ældrerådets formand. 
 
 
 
Dato: 16. februar 2022 
Godkendt af Byrådet i Hjørring Kommune. 
 
- Søren Smalbro 
Borgmester.


