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Kære Malene,
Tusind tak for din e-mail af 7.marts 2017.
Kommunalbestyrelsens beslutning den 23.2.2017 vedrørende ældrerådsvalget 2017 har ikke
været udsendt til høring, hvilket heller ikke står anført i referatet, at den skal.
Vort svar på din e-mail er, at ældrerådet ikke har yderligere kommentarer end de i vor
fremsendte e-mail dateret den 6. marts 2017.
Jeg kan på Ældrerådets vegne endnu engang fremføre vore argumenter for denne holdning.
I vejledning om Ældreråd (19. maj 2011, Lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område) stk. 6 står anført
””Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der afholdes valg til ældrerådet, og fastsætter i
samarbejde med ældrerådet regler for valgets afholdelse””
Dette gælder naturligvis uanset om valget er et fremmødevalg eller et brevvalg.
Ældrerådet er på intet tidspunkt blevet inddraget i nogen form for samarbejde om
ældrerådsvalget i 2017, som med KB’s beslutning den 23.2.2017 har ført til et påbud om, at
Ældrerådet skal udføre en lang række forskellige arbejdsopgaver.
Vi har indtil flere gange gjort opmærksom på dette forhold, første gang i vort høringssvar til
SSU, da forslaget første gang blev præsenteret.
Som en konsekvens heraf fremsendte et enigt Ældreråd vor ovennævnte e-mail dateret
6.marts 2017.
Ældrerådet kan derfor oplyse dig om, at denne sag vil blive indklaget til Statsforvaltningen
og Indenrigsministeriet, når KB har haft mulighed for at drøfte ovennævnte på det næste
ordinære møde. Dette naturligvis kun såfremt mødet ikke medfører en ændret
samarbejdsindstilling i Dragør Kommune overfor ældrerådet.
Vi går ud fra, at du videresender denne uddybende forklaring til de personer det måtte
vedrøre.
Med venlig hilsen
Sten Brincker
Formand for Ældrerådet.
10.03.2017
Sten Brincker
Ålegårdsvænget 38
2791 Dragør

Tlf.: 40141939
e-mail: sten@brincker.com

