Repræsentation

Medlemmer af Ældrerådet

Ældrerådets medlemmer er repræsenteret i en række organisationer, råd og
udvalg, hvor vi deler viden, øver indflydelse og støtter og supplerer hinanden,
f.eks.:
Regionsældrerådet og Patientinddragelsesudvalget (PIU) (Per Frandsen)
Beboer- og Pårørenderåd (Ammershøjparken: Leif Blom; Bøgebakken: Jeanette Dæhnfeldt; Hvalsø Ældrecenter:
Bjarne Bang Christensen)
Interessentgruppen for nye plejecentre i Lejre (Kirsten Kornval og Per Nørgård)

Ældrerådet
i
Lejre Kommune
Fra venstre:

Jeanette Dæhnfeldt
Kurt Erik Larsen (kasserer)
Bjarne Bang Christensen (næstformand og sekretær)

Vi taler din sag som ældre og arbejder for at skabe de bedst mulige
rammer og vilkår for kommunens
ældre borgere.

Leif Blom (webmaster)
Kirsten Kornval (formand)
Per Nørgård
Per Frandsen

(Gadekæret i Kirke Hyllinge)
(Lavringe Å ved Allerslev)

Ældrerådet

Ældrerådet

Ældrerådet

Det gør vi bl.a. ved, at vi i Ældrerådet

Det arbejder Ældrerådet med

Ældrerådet er for alle +60 årige

Ældrerådet skal høres i alle sager, der vedrører
ældre, men kan også selv tage sager op.

Ældrerådet beskæftiger sig ikke alene med
forhold, der angår de ”svage” ældre, men med
alle forhold, der har betydning for personer på
60 år og derover.

•
•

•

•

•

formidler dine synspunkter til politikerne i Kommunalbestyrelsen
samarbejder med de politiske udvalg,
særligt Udvalget for Social, Sundhed og
Ældre (USSÆ)
rådgiver Kommunalbestyrelsen om
forhold af enhver art, der angår kommunens ældre borgere, herunder og
ikke mindst om ældrepolitiske spørgsmål
samarbejder med foreninger og organisationer, som har ældre borgere som
medlemmer eller målgruppe
deltager i debatter om dine vilkår som
ældre medborger

Det kan blandt andet dreje sig om
•
•
•
•

Pleje og hjælpemidler
Trafik- og boligforhold
Ensomhed
Ernæring og sundhed

Spørgsmålene kan være af overordnet karakter eller gælde forhold af betydning for ældres
hverdag.

Ældrerådet
•
•

Ældrerådet er uafhængigt

•

Medlemmerne af Ældrerådet er uafhængige
af partipolitiske, religiøse og organisatoriske
interesser og skal alene vurdere sagerne ud fra
de ældres ønsker og behov.

•

Sådan er Ældrerådet nedsat

(Solvænget i Hvalsø af John S. Nielsen)

Ældrerådet i korte træk

Medlemmerne af Ældrerådet er valgt ved direkte valg. Alle personer, der har fast bopæl i
Lejre Kommune og er fyldt 60 år på valgdagen,
kan stemme og stille op som kandidater til Ældrerådsvalget. Det nuværende Ældreråd er
valgt for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

•
•
•

er et lovbestemt folkevalgt råd
skal høres i alle spørgsmål om ældres
vilkår, der behandles i de politiske udvalg og i Kommunalbestyrelsen
er med til at planlægge kommunens
ældre- og værdighedspolitik
kan rejse spørgsmål over for kommunens politikere af enhver art, når de
vedrører kommunens ældre borgere
kan ikke behandle konkrete personsager
består af 7 medlemmer
holder 11 ordinære møder om året
samt ekstra møder efter behov

Ældrerådets dagsordener, referater og høringssvar kan læses på Ældrerådets hjemmeside: www.lejre-aeldreraad.dk

