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SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

12.  Høring om ændringer i vedtægter for Ældrerådet i Københavns Kommune
(2015-0269701)

Godkendelse af høring om ændringer i vedtægter for Ældrerådet i Københavns
Kommune.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender at sende forslag til vedtægtsændringer
for Ældrerådet i Københavns Kommune i høring i Borgerrepræsentationens stående
udvalg og lokaludvalg (bilag 1).

Problemstilling

Der skal afholdes valg til Københavns Ældreråd i efteråret 2016. Ved sidste valg blev de
25 pladser i Ældrerådet fordelt ved, at de første 12 pladser var reserveret til den kandidat
bosiddende i hvert af de 12 lokaludvalgsområder, som havde fået flest stemmer. De
resterende pladser blev fordelt til de kandidater, der herefter havde modtaget flest
stemmer uanset bydel/lokaludvalgsområde. Da der ikke var opstillet kandidater til
Ældrerådet fra alle bydele, er ikke alle bydele i dag repræsenteret i Ældrerådet.

Ældrerådet har foreslået Sundheds- og Omsorgsborgmesteren, at der i forbindelse med
valg til Ældrerådet i Københavns Kommune foretages to vedtægtsændringer vedrørende
opstillingsmetode og rådets samarbejde med Borgerrepræsentationens stående udvalg.

Løsning

Opstillingsmetode

Ældrerådet foreslår, at vedtægterne ændres, således at kandidater til Ældrerådet opstiller
for hele København, og at de 25 pladser i Ældrerådet tildeles de 25 kandidater, der har
opnået flest stemmer ved ældrerådsvalget. Dette ændringsforslag er efter Ældrerådets
vurdering en logisk konsekvens af, at Ældrerådet siden 2013 har været et bydækkende
råd, der arbejder med ældrepolitiske tiltag på byniveau og med problemstillinger af
generel eller principiel interesse for ældre borgere i hele byen. Som et bydækkende råd
søger Ældrerådet at repræsentere ældre borgere i hele København, uanset hvor i byen
rådsmedlemmerne bor.

Side 2



Ændringsforslaget indebærer, at kandidater til Ældrerådet ikke længere opstiller og
udpeges med reference til deres bydel/lokaludvalgsområde, men vælges af og blandt
borgere over 60 år i hele København.

Styrkelse af samarbejdet med politiske udvalg

Ældrerådet ønsker at styrke samarbejdet med Borgerrepræsentationens stående udvalg,
således at rådet mødes mindst en gang årligt med Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og
Fritidsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og mindst to gange årligt
med Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget. Årsagen til, at rådet ønsker at
mødes hyppigere med Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget er, at de to
politiske udvalg træffer beslutninger, der vedrører de fleste og svageste ældre borgere i
København.   

De konkrete forslag til vedtægtsændringer fremgår af bilag 1.

Ældrerådet ønsker samtidig, at det understreges overfor forvaltningerne, at rådet skal
have alle sager i høring, som vedrører ældre borgere i Københavns Kommune.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af forslaget.

Videre proces

Forslag til vedtægtsændringer sendes i høring i Borgerrepræsentationens stående udvalg
og i lokaludvalgene i perioden den 14. december 2015 – 11. februar 2016. Efter endt
høringsperiode forventes sagen behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 15.
marts og videre til behandling i Økonomiudvalget den 12. april og
Borgerrepræsentationen den 28. april 2016.

 

Hanne Baastrup

/Rikke Blom

Beslutning
Indstillingen blev godkendt.

BILAG
1. Forslag til ændringer i vedtægter Ældrerådet i Københavns Kommune
2. Brev til borgmesteren om vedtægtsændringer
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1. FORSLAG TIL ÆNDRINGER I
VEDTÆGTER ÆLDRERÅDET I
KØBENHAVNS KOMMUNE



Forslag til vedtægtsændringer  

 

Vedtægt for Ældrerådet i Københavns Kommune 

 

§ 1. Ældrerådet er nedsat i henhold til lov om retssikkerhed og  

administration på det sociale område §§ 30-33. 

 

Formål 

 

§ 2. Ældrerådet rådgiver Borgerrepræsentationen i ældrepolitiske  

spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og  

Borgerrepræsentationen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de  

ældre. 

Stk. 2. Ældrerådet skal være med til at fremme og udbygge kontakten  

mellem kommunens ældre borgere og Borgerrepræsentationen og skal  

medvirke til at øge medindflydelse og medansvar for kommunens  

ældre borgere. 

Stk. 3. Borgerrepræsentationen skal høre Ældrerådet om alle forslag 

der vedrører de ældre. 

 

Virksomhed 

 

§ 3. Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsvirksomhed, og er 

omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, jf. 

forvaltningslovens § 28, stk. 5. 

Stk. 2. Ældrerådet kan af egen drift stille forslag og udtale sig om  

ethvert emne, der har betydning for de ældre i kommunen. 

Stk. 3. Ældrerådet kan behandle generelle spørgsmål men må ikke  

beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete  

personalespørgsmål. 

Stk. 4. Ældrerådet udøver sin virksomhed i lukkede møder.  

Dagsordener og beslutningsreferater m.v. offentliggøres på  

kommunens hjemmeside. 

Stk. 5. Ældrerådet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til  

Borgerrepræsentationen. Beretningen offentliggøres på kommunens  

hjemmeside. 

 

Ældrerådets sammensætning 

 

§ 4. Til Ældrerådet vælges 25 medlemmer. 

Stk. 2. Der vælges endvidere op til 25 suppleanter. En suppleant bliver  

medlem af Ældrerådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at 

varetage sit hverv i mindst tre måneder. Når denne forhindring ikke  

længere er til stede, indtræder medlemmet igen i Ældrerådet. 

Stk. 3. Suppleanterne deltager ikke i Ældrerådets møder. 

Stk. 4. Medlemskab af Ældrerådet er ikke et borgerligt ombud. 
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Valg 

 

§ 5. Borgerrepræsentationen sørger for, at der afholdes valg til  

Ældrerådet hvert fjerde år. 

Stk. 2. Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år,  

har valgret og er valgbare til Ældrerådet. 

Stk. 3. Medlemmer til Ældrerådet vælges ved direkte valg. Der kan  

ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i forbindelse  

med valg til Ældrerådet. 

Stk. 4. Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal  

kandidater, kan Borgerrepræsentationen efter samråd med det  

siddende Ældreråd beslutte at aflyse afstemningen. Alle de opstillede  

kandidater er i så fald valgt. 

Stk. 5. Ved valget kan der kun stemmes på én kandidat. 

Stk. 6. De 25 pladser i Ældrerådet fordeles til de 25 kandidater,  

der har fået flest stemmer. 

Stk. 7. Suppleanter vælges tilsvarende efter stemmetal. 

Stk. 8. I tilfælde af stemmelighed foretages der lodtrækning mellem  

de kandidater, der har opnået ens stemmetal. 

Stk. 9. Ældrerådet tiltræder den 1. januar efter valget. 

 

Konstituering 

 

§ 6. Ældrerådet konstituerer sig senest 15 dage efter valget med  

formand og næstformand ved et møde, der indkaldes til af Sundheds-  

og Omsorgsforvaltningen. 

Stk. 2. Det konstituerende møde ledes, indtil valg af formand har  

fundet sted, af det medlem, som længst har været medlem af  

Ældrerådet. Såfremt alle er nyvalgte eller flere har samme anciennitet, 

ledes mødet af den ældste af disse. 

Stk. 3. Formand og næstformand vælges ved almindeligt flertalsvalg. 

Stk. 4. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

Økonomi 

 

§ 7. Borgerrepræsentationen betaler udgifterne ved Ældrerådets  

virksomhed. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen varetager  

kvalificeret sekretariatsmæssig betjening af Ældrerådet. Den konkrete  

organisering og den nærmere sekretariatsmæssige betjening af  

Ældrerådet herunder personaleforhold drøftes mellem Sundheds- og  

Omsorgsforvaltningen og Ældrerådet i 1. kvartal af hver valgperiode, 

eller når der er behov for det. 

Stk. 2. Borgerrepræsentationen yder diæter, erstatning for  

dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter  

reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til Ældrerådets  

medlemmer. 

Stk. 3. Ældrerådets medlemmer kan modtage diæter for deltagelse i  

ældrerådsmøder, i forretningsudvalgsmøder og i Ældrerådets  
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fagudvalgsmøder. Borgerrepræsentationen fastsætter årligt med  

vedtagelsen af kommunens budget det beløb, som maksimalt må  

udbetales til diæter m.v. i henhold til § 16 a i lov om kommunernes  

styrelse. 

Stk. 4. Et medlem af Ældrerådet er ikke forpligtet til at modtage 

diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer den pågældende efter §  

7, stk. 2-3. 

Stk. 5. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen stiller et lokale til  

rådighed for Ældrerådet til afholdelse af møder. 

Stk. 6. Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme herunder  

budgettet til ældrerådsarbejdet godkendes af Borgerrepræsentationen. 

Stk. 7. Udmøntning af budgettet samt retningslinjer for disponeringen  

af budgettet til ældrerådsarbejdet fastsættes efter høring af Ældrerådet  

af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 

 

Samarbejde 

 

§ 8. Sundheds- og Omsorgsudvalget og Ældrerådet mødes mindst 2 gange  

årligt; én gang i foråret inden Sundheds- og Omsorgsudvalget  

fremsender udvalgets budgetbidrag til Økonomiudvalget, og én gang  

til efteråret efter det kommende års budgetgodkendelse i  

Borgerrepræsentationen. Ældrerådet mødes på tilsvarende vis to gange  

årligt med Socialudvalget. 

Stk. 2. Dagsordenen til møderne fastsættes i fællesskab mellem Ældrerådet og 

henholdsvis Sundheds- og Omsorgsborgmesteren og Socialborgmesteren. 

Stk. 3. Ældrerådet mødes mindst en gang årligt med henholdsvis  

Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelses-  

og Integrationsudvalget til drøftelse af ældrepolitiske emner. 

Stk. 4. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen deltager efter aftale med  

Ældrerådet i fire Ældrerådsmøder om året, eller i øvrigt når der er  

behov for det. Derudover kan der indgås aftale om deltagelse fra  

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i forretningsudvalgsmøder samt  

andre udvalgsmøder efter behov. I samarbejde med Ældrerådet kan  

der yderligere etableres lokale mødefora.  

Stk. 5. Kultur- og Fritidsforvaltningens Borgerservice deltager efter aftale med  

Ældrerådet i ét årligt Ældrerådsmøde, eller i øvrigt når der er behov  

for det. 

Stk. 6. Høring af Ældrerådet skal ske i god tid, og inden der træffes  

politisk beslutning. Høringsperioden er 4 uger. Ved hastesager kan der  

aftales kortere høringsperiode mellem formanden for Ældrerådet og  

den pågældende forvaltning. Ældrerådets høringssvar skal vedlægges 

indstillingen, jf. § 2, stk. 3. 

 

Ikrafttræden og ændring af vedtægten   

 

§ 9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen i mødet den 28. april  

2016. 

Stk. 2. Nærværende vedtægt erstatter vedtægt for Ældrerådet i  
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Københavns Kommune vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. 

december 2011. 

Stk. 3. Mindre ændringer til denne vedtægt kan godkendes af  

Sundheds- og Omsorgsudvalget. 

Stk. 4. De ændrede valgregler i § 5 træder i kraft i forbindelse med  

valget til Ældrerådet i 2016. Den øvrige vedtægt træder i kraft  

den 1. januar 2017. 
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2. BREV TIL BORGMESTEREN OM
VEDTÆGTSÆNDRINGER



 

Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen 

Rådhuset 

1599 København V 

 

Kære Ninna Thomsen 

Der skal være valg til Københavns Ældreråd i oktober/november 2016. 

Ældrerådet ønsker, at der i den forbindelse laves to ændringer i vedtægterne 

for Ældrerådet i Københavns Kommune.  Ændringerne vedrører 

opstillingsmetode og rådets samarbejde med BRs stående udvalg.  

Ved det sidste valg opstillede kandidater til ældrerådet med reference til deres 

bydel/lokaludvalgsområde, og de første 12 pladser i Ældrerådet var reserveret 

til den kandidat i den enkelte bydel, som havde fået flest stemmer. Denne 

opstillingsmetode ønsker Ældrerådet at få ændret, så rådets medlemmer 

fremover vælges af og blandt ældre borgere over 60 år i hele København.  

Som et bydækkende råd arbejder Ældrerådet med ældrepolitiske tiltag på 

byniveau og med problemstillinger af generel eller principiel interesse for 

ældre borgere i hele byen. Ældrerådet skal repræsentere alle ældre borgere i 

København, uanset hvor i byen rådets individuelle medlemmer bor, og rådet 

skal arbejde for, at alle ældre borgere behandles ens uanset hvor i byen de 

bor. Derfor ønsker rådet, at den nuværende reference til bydele/ 

lokaludvalgsområder udgår af vedtægterne. Det skal i den sammenhæng også 

bemærkes, at der ikke opstillede kandidater fra alle bydele til valget i 2012.  

Ældrerådet ønsker samtidig, at samarbejdet med de stående politiske udvalg 

styrkes ved, at rådet mødes mindst en gang årligt med alle de stående udvalg 

(dog undtaget Børne- og Ungdomsudvalget), og to gange årligt med Sundheds- 

og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.  

Jeg vil bede dig om at sætte den nødvendige proces i gang, og står naturligvis 

til rådighed for en uddybning af rådets forslag til vedtægtsændringer. 

Med venlig hilsen 

Kirsten Nissen 

Formand 

 

 26.11.2015 
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