
Vedtægt for Ældrerådet i Kommuneqarfik 
Sermersooq 
 
Lovhjemmel: 
Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse 

Navn 
§ 1. Ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq 

 

Formål 
§ 2. Ældrerådets formål er: 

 

1) at rådgive kommunalbestyrelsen i forbindelse med udformning og tilrettelæggelse af kommunens 

politik på ældreområdet 

2) at medvirke til debat om emner, der vedrører kommunens ældre borgere 

3) at fungere som kontaktorgan mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen 

4) at fremme information vedrørende ældre borgeres forhold i kommunen 

5) at medvirke til samarbejde og inspiration blandt kommunens foreninger, brugerråd og grupper, der 

aktivt går ind for at fremme vilkårene for kommunens ældre borgere 

6) i sit virke at fremme ældres ret til selvbestemmelse, medindflydelse og kontinuitet i livsforløbet. 

 

Rådets funktion og opgaver 
§ 3. Ældrerådet afgiver høringssvar til Kommunalbestyrelsen i sager, der vedrører kommunens ældre 

borgere. 

 

Stk. 2. Ældrerådets høringssvar kan omhandle alle initiativer, der vedrører ældre borgeres levevilkår i 

kommunen. 

 

Stk. 3. Ældrerådet kan efter eget ønske udtale sig om og stille forslag om ethvert emne, der har betydning 

for Kommunalbestyrelsens initiativer og beslutninger på ældreområdet. 

 

Stk. 4. Ældrerådet holder sig orienteret om forholdene blandt kommunens ældre borgere, herunder 

borgernes ønsker og behov. 

 

Stk. 5. Ældrerådet skal medvirke til, at ældre borgere i kommunen løbende bliver orienteret om kommunale 

tiltag, der har betydning for dem. 

 

Stk. 6. Ældrerådet mødes 4 - 6 gange årligt fysisk eller ved telefon-/videokonference. 

 

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen stiller mødelokaler, kommunikationsudstyr, tolkning og oversættelse samt 

sekretærbistand til udsendelse af dagsordener, bilag og referater til rådighed for Ældrerådet. 



 

Stk. 8. Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder ansøgningssager, 

personalesager eller konkrete klagesager. 

 

Rådets sammensætning og vilkår 
§ 4. Kommunalbestyrelsen udpeger fem medlemmer til Ældrerådet. Øvrigt opstillede kandidater er 

suppleanter.  

- Ældreforeningerne kan indstille kandidater 

- Borgere med interesse for ældreområdet kan også stille op uafhængigt af ældreforeningerne.   

 

Stk. 2. Personer med fast bopæl i Kommuneqarfik Sermersooq over 60 år kan udpeges til ældrerådet.  

 

Stk. 3. De fem medlemmer udpeges ud fra ansøgernes individuelle kvalifikationer samt eventuelle 

tilhørsforhold til ældreforeningerne i kommunen. 

 

Stk. 4. Suppleanten indtræder, hvis et medlem udtræder af rådet eller ved midlertidigt forfald. 

 

Stk. 5. Flytter et medlem eller en suppleant fra kommunen inden udløbet af rådets funktionsperiode, 

udtræder vedkommende af Ældrerådet. 

 

Stk. 6. Udtræder et medlem og eller en suppleant af Ældrerådet, udpeger Kommunalbestyrelsen på ny et 

medlem og eller en suppleant efter proceduren i stk. 1-3. 

 

Stk. 7. Medlemskab af rådet er frivilligt og ulønnet. 

 

Stk. 8. Ældrerådets funktionsperiode følger Kommunalbestyrelsens valgperiode. 

 

Ældrerådets forretningsorden 
§ 5. Ældrerådet træder første gang sammen i måneden efter udpegningen. 

 

Stk. 2. Ældrerådet konstituerer sig selv med formand og næstformand. 

 

Stk. 3. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

Samarbejde og dialog 
§ 6. Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked indkalder til et årligt statusmøde med Ældrerådet. 

 

Stk. 2. Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked sørger for, at relevante forvaltninger inddrages som 

opfølgning på Ældrerådets arbejde. 

 

Stk. 3. Ældrerådet kan tage initiativ til møder med aktivitetscentres ledelse, ældreforeninger og andre 

foreninger med relation til ældreområdet. 



 

Tavshedspligt 
5 7. Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt, hvis de i deres arbejde får kendskab til personsager, eller 

sager om offentlige anliggender, der betegnes som fortrolige. 

 

Stk. 2. Tavshedspligten ophører ikke, når medlemmet udtræder af rådet. 

 

Ikrafttræden og vedtægtsændringer 
§ 8. Vedtægterne for Ældrerådet træder i kraft efter godkendelse i kommunalbestyrelsen. 

 

Stk. 2. Ældrerådet høres forud for ændringer i vedtægterne. 

 


