
VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND ÆLDRERÅD 

Kapitel 1 

Navn 

§ 1. Guldborgsund Ældreråd er etableret efter reglerne i retssikkerhedsloven. 

Kapitel 2 
Formål 

§ 2. Guldborgsund Ældreråd rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler 
synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. 

Kapitel 3 
Virksomhed 

§ 3. Guldborgsund Ældreråd er en selvstændig forvaltningsenhed, som blandt andet er omfattet af 
den til enhver tid gældende forvaltningslov og offentlighedslov. 
Stk. 2. Guldborgsund Ældreråds medlemmer har tavshedspligt i det omfang det følger af 
lovgivning eller særlig bestemmelse i enkelte sager, og er omfattet af forvaltningsrettens generelle 
regler om inhabilitet. 

§ 4. Guldborgsund Ældreråd skal holde sig orienteret om de ældres levevilkår i kommunen og om 
deres ønsker og behov. 
Stk. 2. Guldborgsund Ældreråd skal gøre en indsats for at fremme nærdemokratiet, så de ældre 
kan inddrages aktivt i ældreområdet. 

§ 5. Guldborgsund Ældreråd kan af egen drift udtale sig og stille forslag inden for alle 
forvaltningsgrene om emner, som har betydning for de ældre i kommunen. 
Stk. 2. Guldborgsund Ældreråd skal arbejde uafhængigt af partipolitiske og organisatoriske 
interesser. 
Stk.3. Guldborgsund Ældreråd kan ikke behandle spørgsmål, som kun vedrører enkeltpersoner 
blandt de ældre borgere eller blandt kommunens ansatte, medmindre sagen er af generel eller 
principiel karakter 

§ 6. Guldborgsund Ældreråd udøver sin virksomhed i lukkede møder. Dagsordener og 
beslutningsreferater er offentligt tilgængelige, for eksempel på kommunens hjemmeside. 
Stk. 2. Guldborgsund Ældreråd kan i første kvartal hvert år udarbejde en beretning om sin 
virksomhed i det foregående år. I givet fald sendes beretningen til Byrådet og offentliggøres. 

Kapitel 4 
Sammensætning 
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§ 7. Til Suppleanterne vælges i prioriteret rækkefølge ud fra det opnåede antal stemmer, og 
indkaldes i samme rækkefølge. 
Stk. 3. Suppleanterne deltager ikke i Guldborgsund Ældreråds møder. 
Stk. 4. En suppleant bliver medlem af rådet, når et medlem udtræder. 
Stk. 5. I tilfælde af fravær beslutter Ældrerådet, hvornår en suppleant skal indtræde. 

§ 8. Medlemskab af Guldborgsund Ældreråd er frivilligt, og er ikke et borgerligt ombud. 
Guldborgsund Ældreråd vælges 11 medlemmer og indtil 11 suppleanter. 
Stk. 2. 

Kapitel 5 
Valg 

§ 9. Byrådet er ansvarlig for, at der afholdes valg til Guldborgsund Ældreråd hvert fjerde år. 
Stk. 2. Valgperioden følger Byrådets valgperiode. 
Stk. 3. Valget afholdes samme dato som kommunevalget og foregår ved fremmøde. 
Stk. 4. Opstilling af kandidater sker, efter at Guldborgsund Ældreråd har afholdt borgermøder, 
hvor der orienteres om Guldborgsund Ældreråds arbejde og opgaver samt om valgreglerne. 
Stk. 5. Guldborgsund Ældreråd tiltræder den 1. januar efter valgets afholdelse. 

Kapitel 6 
Konstituering 

§ 10. Guldborgsund Ældreråd konstituerer sig senest 21 dage efter valget med formand, 
næstformand, sekretær og kasserer for hele valgperioden. 
Stk. 2. Det konstituerende møde indkaldes og ledes -indtil valg af formand har fundet sted- af 
det medlem, som længst har været medlem af Guldborgsund Ældreråd. Hvis alle er nyvalgte eller 
flere har samme anciennitet, ledes mødet af den ældste af disse. 
§ 11. Guldborgsund Ældreråd kan beslutte at nedsætte faste arbejdsgrupper for hele valgperioden 
og/eller ad hoc arbejdsgrupper. 
Stk. 2. En arbejdsgruppes kommissorium besluttes af Guldborgsund Ældreråd. Den kan aldrig 
udtale sig på Guldborgstmd Ældreråds vegne. 

Kapitel 7 
Økonomi 

§ 12. Guldborgsund Kommune afholder udgifterne ved Guldborgsund Ældreråds virksomhed og 
stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis ønsket. 
Stk. 2. Guldborgsund Ældreråd administrer selv de af Guldborgsund Kommune afsatte midler. 
Stk. 3. Guldborgsund Ældreråds regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af 
Guldborgsund Kommunes revision. 
Stk. 4. Guldborgsund Ældreråd udarbejder og fremsender sit forslag til budget for det kommende 
år efter de af Byrådet fastlagte retningslinjer. 

Kapitel 8 
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Diæter 

§ 13. Medlemmer af Guldborgsund Ældreråd modtager diæter, udgiftsgodtgørelse mv. efter de til 
enhver tid gældende regler herom. 

Kapitel 9 
Samarbejde og høring 

§ 14. Byrådet og Guldborgsund Ældreråd lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt 
samarbejde til gavn for de ældre i Guldborgsund Kommune. 
Stk. 2. Guldborgsund Ældreråd mødes efter behov med Byrådet, direktionen, de stående udvalg 
og forvaltningens medarbejdere til drøftelse af ældrepoliti.ske emner. 

§ 15. Guldborgsund Ældreråd skal høres om alle forslag, der vedrører de ældre, i 
overensstemmelse med denne vedtægt. 
Stk.2 . Guldborgsund Ældreråd skal høres om tilsynsrapporter fra relevante myndigheder. 
Rapporterne fremsendes til Guldborgsund Ældreråd så snart de er modtaget. 
Stk. 3. Høring efter stk. 1 gælder, hvad enten beslutning træffes i Byrådet, i et udvalg eller af et 
forvaltningsorgan. 

Stk. 4. Høring skal ske, inden der træffes beslutning. Guldborgsund Ældreråd får tilsendt 
høringssageme samme dag som sagerne er behandlet af direktionen. I hastesager aftales særlig 
høringsprocedure mellem Guldborgsund Ældreråds formand og borgmester/udvalgsformand. 
Guldborgsund Ældreråds udtalelse skal følge med sagsfremstillingen og indstillingen som 
påtegning eller særskilt bilag. 

Stk. 5. Hvis Byrådet overdrager udførelsen af opgaver inden for sit ansvarsområde til private 
entreprenører eller en anden offentlig udfører, skal den sikre, at Guldborgsund Ældreråd stadig 
bliver hørt om væsentlige eller principielle spørgsmål, som vedrører de ældre. 

Kapitel 10 
Ikrafttræden 

§ 16. Denne vedtægt træder i kraft efter vedtagelsen af Guldborgsund Ældreråd og Byrådet. 
Stk. 2. Vedtægtsændringer skal for at være gyldige godkendes af både Guldborgsund Ældreråd og 
Byrådet. 
Stk. 3. Vedtægten tages op til revision, når lovgivning eller andre omstændigheder nødvendiggør 
det, dog første gang i første kvartal af Guldborgsund Ældreråds valgperiode. 

Vedtaget af Guldborgsund Ældreråd Godkendt af Guldborgsund Byråd 

Dato: ~Ji 
2. 3 .'b. 2.'Z. c__J1/;1; 

) 

for Guldborg Ældreråd 

Godkendt i Byrådet den 18 august 2022. 
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