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Samarbejdsaftale mellem Ældrerådet og Gribskov 
Kommune

Ældrerådet rådgiver Byrådet (udvalgene) i ældrepolitiske spørgsmål og formidler 
synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører 
de ældre, jvfr. Retssikkerhedslovens § 30.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Ældrerådet har et fælles ansvar for at 
sikre en konstruktiv dialog.

Tidlig inddragelse af Ældrerådet i ældrepolitiske sager
Der er enighed om, at god rådgivning forudsætter, at Ældrerådet inddrages i de 
enkelte sager, når de er på et forberedende stade. Det fordrer et gensidigt højt 
informationsniveau og løbende forventningsafstemning.

Ældrerådet indbydes i relevant omfang til at deltage i arbejdsgrupper sammen med 
administrationen, f.eks. når der skal forberedes større projekter eller politikker.

Høringsprocedure
Fagudvalgenes, Økonomiudvalgets og Byrådets møder er fastlagt i forløb på 
normalt 4 uger fra samtidig udsendelse af dagsordener til fagudvalgene til Byrådets 
møde og for at optimere processen for Ældrerådets høringssvar til de politiske 
fagudvalg, herunder særligt udvalget for Ældre, Social og Sundhed, er der vedtaget 
følgende høringsprocedure for sager til Ældrerådet:

Dag 1: De politiske fagudvalgs dagsordener genereres og offentliggøres på 
kommunens hjemmeside som udgangspunkt 6 kalenderdage før udvalgenes 
møder. Udvalgene holder typisk møder på mandage.

1 uge før offentliggørelsen af udvalgenes dagsordener på kommunens hjemmeside 
(dag 1 minus 7) tilsendes Ældrerådet en pdf-fil med de sager, der forventes at 
blive forelagt for udvalget for Ældre, Social og Sundhed (ÆSS) på udvalgets 
førstkommende møde. Sagerne er på fremsendelsestidpunktet stadig i udkast og 
fremsendes som de er og forefindes. Sagerne er derfor fortrolige indtil de 
offentliggøres på kommunens hjemmeside. Dagsordenerne fra øvrige fagudvalg 
fremsendes ikke i udkast.

Ældrerådets medlemmer tilbydes forud for hvert ordinært ældrerådsmøde et 
formøde med administrationen i Center for Social og Sundhed med henblik på at 
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gennemgå de fremsendte sagsudkast. Formøderne vil så vidt muligt blive planlagt 
til afholdelse på de fredage, hvor udvalgsdagsorderne udsendes/offemtliggøres den 
efterfølgende tirsdag (dvs. dag 1 minus 4).

Når udvalgsdagsordener er offentliggjort henter Ældrerådets medlemmer selv de 
ældrerelevante høringer fra de endelige dagsordener til møder i de politiske 
fagudvalg inkl. udvalget for Ældre, Social og Sundhed på Gribskov Kommune 
hjemmeside. Ældrerådet modtager derfor udgiftsgodtgørelse til IT svarende til 
prisen for en almindelig internetforbindelse. 

Ældrerådet beslutter selv, hvilke sager, som Ældrerådet ønsker at afgive 
høringssvar til. Rådets høringssvar sendes hurtigst muligt og senest kl. 14 fredag 
inden udvalgsmøderne ugen efter (dag 1 plus 3) til hhv. ældrerådets administrative 
sekretariatsbetjening og udvalgssekretæren for Ældre, Social og Sundhed.

Illustration: Normalt sagsforløb:
Dag 1 
minus 7

Tirsdag Fremsendelse af pdf til ældrerådet med foreløbige 
sagsudkast vedørende sager til ÆSS

Dag 1 
minus 4

Fredag Formøde mellem ældrerådet og administrationen

Dag 1 Tirsdag Flet af dagsordener til politiske fagudvalg (FI, MKK, ÆSS 
og UBL)
Offentliggørelse på kommunens hjemmeside
Evt. fremsendelse af endelig sagfremstilling for lukkede 
sager

Dag 2-4 Onsdag-
fredag

Ældrerådsmøde

Dag 4 Fredag Kl. 14: Frist for ældrerådets afgivelse af høringssvar til 
FI, MKK, ÆSS og UBL
Administrationen sikrer at høringssvar er sendt til de 
politiske fagudvalg

Dag 7 Mandag Fagudvalgsmøder:
 Forebyggelse og Idræt
 Miljø, Klima og Kyst
 Ældre, Social og Sundhed
 Udvikling, By og Land

Dag 8 Tirsdag Flet af dagsordener til politiske fagudvalg (UBL, BIU, BF 
og KEO)
Offentliggørelse på kommunens hjemmeside
Evt. fremsendelse af endelig sagfremstilling for lukkede 
sager

Dag 11 Fredag Kl. 14: Frist for ældrerådets afgivelse af høringssvar til 
UBL, BIU, BF og KEO
Administrationen sikrer at høringssvar er sendt til de 
politiske fagudvalg

Dag 14 Mandag Fagudvalgsmøder:
 Udvikling, By og Land
 Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse
 Børn og Familie
 Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Dag 21 Mandag Økonomiudvalgsmøde
Dag 28 Mandag Byrådsmøde
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Kommunens administration sikrer at rådets høringssvar er sendt til relevante 
fagudvalg og for at indarbejde høringssvarene i udvalgesprotokollerne.

Der kan afgives høringsvar fra Ældrerådet til sager på fagudvalget.

Lukkede sager (fortrolige sager), som ikke fremgår af den publicerede dagsorden, 
og som Ældrerådet kan give høringssvar i, vil blive fremsendt elektronisk via mail 
til medlemmerne.

Ældrerådets mødereferater og høringssvar publiceres på kommunens hjemmeside 
under ”Ældrerådet”. Administrationen bistår med at linke høringssvarene til de 
relevante politiske udvalgssager på hjemmesiden, så læserne kan navigere 
uhindret. Ældrerådet beslutter selv, hvor omfattende de publicerede mødereferater 
skal være, men Ældrerådet opfordres til at mødereferaterne til oplysning for 
borgerne i Gribskov Kommune indeholder informationer om ældrerådets virke ud 
over de rene høringssvar til de politiske udvalgssager.

Vedtaget af Ældrerådet og Byrådet d. 3. september 2018.


