
VEDTÆGTER FOR ÆLDRERÅDET I BILLUND KOMMUNE 
 

1. Lovgrundlag: 

1.1. 
Ældrerådet er etableret i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område §§ 30 - 33. 
 

2. Formål: 

2.1.  
Ældrerådet er kommunens overordnede ældrepolitiske råd, og skal som sådan medvirke til 
at styrke, udvikle og synliggøre kommunens ældrepolitik. 
 
2.2. 
Rådet skal rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål, og fungere som kontaktorgan mel-
lem borgerne og Byrådet ved tilrettelæggelse af kommunens ældrepolitik. 
 
2.3. 
Rådet skal arbejde uafhængigt af partipolitiske og organisatoriske interesser. 
 

3. Opgaver: 

3.1. 
Rådet er rådgivende i udformningen af Byrådets ældrepolitik og skal høres om alle ældre-
politiske forslag bredt defineret indenfor det sociale, sundhedsmæssige, kulturelle og tek-
niske område. 
 
3.2. 
Rådet skal inddrages i stående udvalgs forberedende arbejde inden der træffes beslutnin-
ger. Rådets indstilling skal være en del af sagens akter og følge sagen frem til endelig be-
handling i Fagudvalg/Byråd. 
Rådet skal inddrages så tidligt, at der bliver mulighed for en grundig sagsbehandling. 
 
3.3. 
Rådet skal medvirke til at orientere borgerne om kommunens ældrepolitik og dens forskel-
lige tilbud, samt om ældrerådets arbejde. 
Rådet skal endvidere gennem kontakt til sit bagland medvirke til at sikre, at ældrerådets 
arbejde bliver synligt i kommunen. 
 
3.4. 
Rådet har ret til at ytre sig overfor kommunen og komme med forslag vedrørende ældre-
området. Kommunen er forpligtet til at behandle henvendelser og indgå i forhandling med 
rådet. 
 
3.5. 
Rådet skal til enhver tid respektere gældende love og vedtægter. 
 

4. Sammensætning og valg: 

4.1. 
Rådet består af 9 medlemmer. 
 
4.2. 
Der afholdes valg hvert 4. år samtidig med valg til Byrådet, og rådet har samme funktions-
periode som dette. 



 
4.3. 
Personer, der har fast bopæl i kommunen og som på valgdagen er fyldt 60 år, er valgbare 
og har valgret. 
 
4.4. 
Der vælges følgende medlemmer: 
1 medlem til at repræsentere Filskov  
1 medlem til at repræsentere Sdr. Omme 
1 medlem til at repræsentere Hejnsvig 
1 medlem til at repræsentere Krogager  
1 medlem til at repræsentere Vorbasse  
2 medlemmer til at repræsentere Billund  
2 medlemmer til at repræsentere Grindsted 
 
Hvis der ikke opstilles kandidater til et af de ovenstående områder, vil pladsen være va-
kant frem til næste valg.  
 
4.5. 
Valget foregår efter annoncering i dagspressen. 
Den nærmere tilrettelæggelse af valghandlingen aftales mellem Ældrerådet og kommu-
nen.  
  

5. Konstituering: 

5.1. 
Rådet konstituerer sig ved første møde med formand, næstformand og sekretær. 
Konstitueringen skal ske senest 1 måned efter valget. 
 

6. Økonomi m.v.: 

6.1. 
Byrådet afsætter hvert år ved budgetlægningen et beløb til driftsudgifter, som rådet selv 
administrerer. 
 
6.2. 
Kommunen afholder udgifterne ved rådets virksomhed og stiller lokaler og evt. sekretærbi-
stand til rådighed. 
 

7. Møder: 

7.1. 
Rådet fastlægger selv sin forretningsorden, hvori angives mødehyppighed, regler for dags-
orden, indkaldelse og øvrige regler for rådets arbejdsform, herunder informationsvirksom-
hed. 
 
7.2. 
Rådet afholder møder efter behov eller på mindst 3 medlemmers forlangende. 
 
7.3. 
Ved afgørelser, der træffes ved afstemning, gælder almindeligt stemmeflertal. 
 
7.4. 
Rådet er beslutningsdygtigt når 4 medlemmer er til stede. 
 



7.5. 
Efter hvert møde udarbejder sekretæren et referat, som sendes til rådets medlemmer. 
Ældrerådet træffer beslutning om på hvilken måde referaterne i øvrigt offentliggøres. 
 
 
 
7.6. 
Rådet kan bede repræsentanter fra Byrådet eller forvaltningerne om at deltage i møderne 
efter behov. 
 

8. Medlemskab m.v. 

8.1. 
Medlemskabet er frivilligt. Der udbetales befordringsgodtgørelse samt diæter for delta-
gelse i møder. Der er mulighed for at fraskrive sig diæter. 
 
8.2. 
Rådets medlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om indhentelse af og videregi-
velse af oplysninger samt tavshedspligt m.v. 
 
8.3. 
Stedfortræderne tiltræder kun i tilfælde af et medlems udtræden af rådet eller længereva-
rende fravær. 
 

9. Godkendelse og ændring af vedtægter: 

9.1. 
Ændringer i vedtægten kan kun ske efter forhandling mellem Ældrerådet og Byrådet. 
  
9.2. 
Vedtægterne erstatter tidligere vedtægter for Ældrerådet i Billund Kommune, og træder i 
kraft 1. januar 2022.  
 
 
Ældrerådet Billund Kommune, den 2. november 2020 
 
Gert Hansen   
Formand  
 
 
Byrådet Billund Kommune, den 15.december 2020 
 
Ib Kristensen 
Borgmester  

 

 


