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Formål 

§ 1. Ældrerådet er nedsat i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område.

Stk. 2. Ældrerådets formål er at varetage de ældres interesser over for byrådet i Gribskov Kommune 
ved at være med til at udvikle og styrke kommunens ældrepolitik og ved at være med til at sikre, at 
de ældres problemer bliver fremlagt for Gribskov Kommune.

Ældrerådet

§ 2. Ældrerådets medlemmer vælges i henhold til § 4.

Stk. 2. Til Gribskov Kommunes ældreråd vælges 7 medlemmer. 

Stk. 3. Der vælges 7 stedfortrædere. En stedfortræder indtræder i ældrerådet, når et medlem 
udtræder. Endvidere kan en stedfortræder indtræde, hvis et medlem ikke kan varetage sit hverv i 
mindst 3 måneder. Stedfortræderne udtræder, såfremt medlemmet genoptager hvervet. 
Stedfortræderne deltager derudover ikke i ældrerådets møder.

Stk. 4. Medlemskab af ældrerådet er frivilligt. Byrådet yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt 
arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til 
ældrerådets medlemmer.

Stk. 5. Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed, der bl. a. er omfattet af Forvaltningsloven 
og Lov om offentlighed i forvaltningen. Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt i det omfang, det
følger af lovgivningen eller af særlige omstændigheder i enkelte sager - f. eks. efter pålæg fra 
Gribskov Kommune.

Virksomhed 

§ 3. Ældrerådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem 
borgerne og byrådet, inden der træffes beslutning om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de 
ældre.

Stk. 2. Ældrerådet kan behandle sager af generel eller principiel karakter. Ældrerådet behandler ikke
sager, der kun vedrører enkeltpersoner blandt de ældre borgere eller blandt kommunens ansatte. 

Stk. 3. Byrådet skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre, herunder budgetter, 
inden der træffes beslutning.

Stk. 4. Ældrerådet kan af egen drift tage ethvert spørgsmål, der vedrører de ældre, op over for de 
kommunale enheder og byrådet.

Stk. 5. Ældrerådets møder er ikke åbne for offentligheden, men dagsordener og referater er 
offentligt tilgængelige i henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen.

Valg

§ 4. Personer, der har fast bopæl i Gribskov Kommune, og som er fyldt 60 år, når funktionsperioden
indtræder, har valgret og er valgbare til ældrerådet. 

Stk. 2. Medlemmerne vælges ved direkte valg. 



Stk. 3. Til valget kan der ikke opstilles på lister eller indgås valgforbund. Kandidaterne er valgt som 
medlemmer og stedfortrædere i den rækkefølge, som det afgivne antal stemmer på hver kandidat 
viser. De 7 personer, der får flest stemmer, udgør det nye ældreråd. De 7 personer, der herefter har 
flest stemmer, er det nye ældreråds stedfortrædere.

Stk. 4. Valgperioden er 4 år og sammenfaldende med valgperioden for Gribskov Kommunes byråd. 
Valget afholdes inden udgangen af november måned i de år, hvor der afholdes kommunalvalg. 
Byrådet fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes.

Stk. 5. Byrådet sørger for, at der afholdes valg til ældrerådet og afholder udgifterne ved valget. 

Konstituering

§ 5. Ældrerådet konstituerer sig senest 15 dage efter valget med formand, næstformand, kasserer og 
sekretær.

Stk. 2. Blandt ældrerådets medlemmer vælges tre repræsentanter til Klagerådet. For hvert medlem 
vælges en stedfortræder.

Stk. 3. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden, som tilsendes byrådet til orientering. Af 
forretningsordenen skal fremgå, at beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal, og at 
formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Økonomi

§ 6. Gribskov Kommune stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis ældrerådet ønsker det. 
Stk. 2. Byrådet betaler udgifterne ved ældrerådets virksomhed.

Stk. 3. Ældrerådet er selvstændigt regnskabsførende. Regnskabet følger kalenderåret og udarbejdes 
inden udgangen af februar måned. Regnskabet revideres af Gribskov Kommunes revision.

Stk. 4. Ældrerådet udarbejder inden udgangen af februar måned en årsberetning for det forløbne år. 

Stk. 5. Regnskabet og årsberetningen fremsendes til Gribskov Kommunes byråd til orientering. 

Ikrafttræden 

§ 7. Denne vedtægt træder i kraft efter godkendelse af Gribskov Kommunes byråd.

Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver godkendelse af såvel Gribskov Kommunes byråd og ældrerådet.

Stk. 3. Vedtægten evalueres ét år før valgperioden udløber.

Ophævelse 

§ 8 Ved godkendelse af denne vedtægt bortfalder vedtægt af 13. november 2006.


