
Vedtægt for Bornholms Ældreråd 
 
§ 1. Lovgrundlag. 
 
Bornholms Ældreråd fungerer som beskrevet i Lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område § 30.  
 
§ 2. Ældrerådets navn. 
 
Ældrerådet benævnes Bornholms Ældreråd  
 
§ 3. Ældrerådets opgaver. 
 
Bornholms Ældreråd er et rådgivende og høringsberettiget brugerorgan for udførelsen og 
udviklingen af Bornholms Regionskommunes ældrepolitik.  
 
Bornholms Ældreråd varetager de ældres interesser på alle områder, som er af betydning for de 
ældres trivsel i kommunen, herunder såvel sociale, kulturelle, trafikale som bolig- og 
byplanmæssige forhold.  
 
Bornholms Ældreråd bistår med råd, forslag og indstillinger til Kommunalbestyrelsen, udvalg og 
ledelsen af kommunens institutioner vedrørende foranstaltninger for ældre. Bornholms Ældreråd 
repræsenterer brugerne af disse foranstaltninger og viderebringer deres ønsker og synspunkter til 
såvel det politiske- som det administrative niveau.  
 
Bornholms Ældrerådskal i sit arbejde virke for den bedst mulige trivsel for alle kommunens 
ældre borgere. Det skal tilstræbes at disse, så vidt deres kræfter rækker, kan tage vare på deres 
egne anliggender efter egne ønsker. Hertil ydes støtte gennem kommunens forskellige tilbud i 
det omfang, der er behov, afpasset efter de budgetmæssige muligheder.  
 
Bornholms Ældreråd medvirker ved beslutninger om anvendelse af ressourcerne inden for 
ældreområdet.  
 
Bornholms Ældreråd medvirker aktivt og selvstændigt ved orientering af borgerne om 
Bornholms Regionskommunes ældrepolitik og dens forskellige tilbud, samt om Bornholms 
Ældreråds arbejde.  
 
Bornholms Ældreråd støtter bestræbelserne på at inddrage de ældre i relevant frivilligt arbejde.  
 
§ 4. Ældrerådets funktion.  
 
Bornholms Ældreråd skal høres i alle kommunale spørgsmål af betydning for de ældre borgere.  
 
Høring af Bornholms Ældreråd skal ske i god tid forud for endelig beslutning på såvel det 
administrative som det politiske niveau.  
 
Bornholms Ældreråd kan af egen drift udtale sig og stille spørgsmål af interesse for de ældre.  
 
Bornholms Ældreråd er en selvstændig forvaltningsenhed og underkastet den samme 
tavshedspligt som kommunens politikere og ansatte med hensyn til personsager og andre interne 
forhold.  
 
 
 



§ 5. Valg til rådet og dets sammensætning.  
 
Bornholms Ældreråd består af 11 medlemmer, og der vælges et tilsvarende antal stedfortrædere.  
Valgbar og stemmeberettiget er enhver borger tilmeldt folkeregisteret med fast bopæl i 
Bornholms Regionskommune, og som på valgdagen er fyldt 60 år.  
 
Stedfortrædere indtræder kun i Bornholms Ældreråd, hvis et medlem varigt udtræder. Ved et 
medlems forventede fravær af mindst 3 måneders varighed indkaldes stedfortræder.  
 
Valg til Bornholms Ældreråd finder  sted hvert fjerde år. Valget tilrettelægges i samarbejde med 
Kommunalbestyrelsen, og funktionsperioden starter 1. januar efter valgets afholdelse.  
 
Valget gennemføres som direkte valg, og kandidaterne kan kun opstille som enkeltpersoner.  
 
Medlemmer og stedfortrædere er valgt i rækkefølge efter det personlige stemmetal.  
 
§ 6. Organisation og. konstituering 
Bornholms Ældreråd er medlem af Danske Ældreråd og Regionsældreråd Hovedstaden 
 
Bornholms Ældreråd konstituerer sig på det første møde med formand og næstformand.  
I tilfælde af, at formand eller næstformand udtræder af rådet, konstituerer rådet sig på ny, senest på førstkommende 
ordinære møde 
 
Der nedsættes 3 følgegrupper således: 
Den koordinerende gruppe: Besættes af formand og næstformand og de to formænd for de øvrige følgegrupper. 
En følgegruppe for Social- og sundhed:  Besættes af 4 medlemmer. 
En følgegruppe for Teknik og kultur:     Besættes af 5 medlemmer 
 

 
Bornholms Ældreråd fastsætter selv sin forretningsorden, hvori der blandt andet angives 
mødehyppighed, regler for udsendelse af dagsordener og referater og Bornholms Ældreråds 
arbejdsform i øvrigt.  
 
Dagsordener og referater fremsendes til Kommunalbestyrelsen, relevante udvalg og 
sekretariater/virksomheder. Referater fremsendes desuden til pressen.  
 
Regionskommunen stiller mødelokaler til rådighed, samt afholder de med Bornholms 
Ældrerådsvirksomhed nødvendige udgifter, herunder til kursusvirksomhed og lignende, ligesom 
der stilles sekretariatsbistand til rådighed i fornødent omfang. 
  
Arbejdet i Bornholms Ældreråd er i princippet ulønnet, men der ydes mødediæter, erstatning for 
dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste samt udgiftsgodtgørelse  efter reglerne i § 16 a i lov om 
kommunernes styrelse. 
 
§ 7. Ikrafttræden og ændringer.  
 
 Efter godkendelse i kommunalbestyrelsen træder vedtægten i kraft 1. marts 2014. 

  
Gældende vedtægter kan til enhver tid tages op til drøftelse i Bornholms Ældreråd. Ønsker om 
ændringer og tilføjelser skal forelægges og godkendes af Kommunalbestyrelsen. 
 
 
Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 3. februar  2014  


