Det generelle samarbejde og dialogen mellem Ældrerådet og
Dragør Kommune, august 2019.
Den nuværende model for inddragelse og høring af Ældrerådet

Sagstype
1 – Interne
materialer

Eksempler på
sagstype
Politikker, planer,
kvalitetsstander

2 – Eksterne
materialer

Puljer, tilsynsrapporter

3Dagsordener
til SSU

Dagsordensmateriale til
Social- og
Sundhedsudvalget

Høring/Inddragelse
Ældrerådet inddrages så
tidligt som muligt i
processen omkring
udarbejdelse, således at
rådets vurdering og
synspunkter kan indgå i
arbejdsprocessen inden
fremlæggelse til
beslutning på SSU
Ældrerådet orienteres så
tidligt som muligt, således
at administrationen kan få
en pejling af Ældrerådets
vurdering af eksempelvis
puljens relevans eller
mulige udmøntning. Der
vil dog være tilfælde, hvor
Rådet inddrages samtidig
med udvalget, således at
informationen om
eksempelvis
tilsynsrapporter gives
samtidig til Råd og udvalg.
Dette fremsendes
Ældrerådet samtidig med
fremsendelse til Social- og
Sundhedsudvalget

Modellen - og især det generelle samarbejde - har været drøftet i SocialSundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i april 2019, hvor Ældrerådet var
inviteret til temadrøftelse.
Efterfølgende (juni 2019) har der været afholdt møde med
administrationen og formanden for Ældrerådet.
Der var bred enighed om vigtigheden af Ældrerådets virke og
inddragelsen af Ældrerådet i udviklingen af forhold, der vedrører ældre i
Dragør Kommune.

7. august 2019/TFA

Der var enighed om, at det nuværende samarbejde er velfungerende og
især blev der peget på en god inddragende proces i forhold til
ældrepolitikken.
Administrationen foreslår, at modellen for inddragelse af Ældrerådet
udvides.
Udvidelse af model for inddragelse
Det foreslås, at den nuværende model for inddragelse og høring af
Ældrerådet fortsætter. I særlige tilfælde og på foranledning af
Ældrerådet, Administrationen eller det politiske udvalg kan der
iværksættes to sagsbehandlinger i det respektive udvalg.
a) 1. behandlingen består af en orientering til udvalget (og dermed
også Ældrerådet). Herefter sendes sagen i høring i Ældrerådet.
b) Ved 2. behandlingen i udvalget forelægges sagen til beslutning
med Ældrerådets bemærkninger.
Med denne konstruktion gives Ældrerådet mere tid til forberedelse af
høringssvar og udvidelsen kan træde i kraft ved større og mere
komplicerede sager. Eksempler herpå kunne være tilsynsrapporter eller
lignende, der kan kræve længere forberedelsestid. Modellen anvendes
allerede ved godkendelse af kvalitetsstander på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet.
Ældrerådet kan ligeledes påberåbe denne mulighed når en sag er
fremlagt til beslutning i fald det vurderes at der er behov for yderligere
tid til afgivelse af høringssvar.
Administrationen vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt, at
Ældrerådet får dagsordenspunkter før de politiske udvalg.
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