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Folketinget har vedtaget en lov, hvor det er 
bestemt, at alle kommuner i Danmark skal 
have et ældreråd.

Alle kommuner skal efter lovgivningen af-
holde valg til ældrerådet. Rådet vælges af og 
blandt befolkningen over 60 år for en fireårig 
periode. Randers ældreråd har 11 medlemmer. 

Ældrerådet afholder 11 møder pr. år, samt evt. 
udvalgsmøder m.m.

Ældrerådet medvirker til kontakten mellem 
kommunens ældre befolkning og byrådet.

Alle forslag, der vedrører den ældre del af be-
folkningen, skal før de når frem til politisk 
vedtagelse, sendes til høring i ældrerådet.

Hvad skal ældrerådet høres om?
• Randers kommunes budgetter.
• Alle kommunens tiltag inden for ældreom-

rådet.
• Planer om byggeri af boliger for ældre.
• Planer for byggeri af plejehjem, samt udvi-

delser og evt. nedlæggelser.
• Kvalitetsstandarder i hjemmeplejen.
• Kvalitetsstandarder for plejehjem m.m.
• Madservice i hjemmet og på plejehjem.
• Kulturelle tilbud til ældre borgere.
• Bybusdrift og Flexture for ældre borgere.
• Sikre at fortove, gader og veje er ældre-
 venlige.

ÆLDRERÅDETS OPGAVER

Nyttige links: www.aeldre.randers.dk
 www.aeldre.randers.dk/ældreomraadet/kvalitetsstandarder
 www.politikogdemokrati.randers.dk/raad-og-naevn/ældreraadet



Ældretræf afholdes den 6. oktober 2020
i Arena Randers.
Møde med aktivitetsudvalgene afholdes 
den 9. november 2020 på Skovbakken.

Ældrerådet kan på eget initiativ komme med 
forslag til god ældrepolitik.

Alle borgere over 60 år og deres pårørende 
kan henvende sig til ældrerådet med spørgs-
mål og problemer, der har generel eller princi-
piel interesse.

Klagesager henvises til det klagesystem, der 
har med det enkelte lovområde at gøre. Nog-
le klager vil kunne danne grundlag for mere 
principielle overvejelser, og derfor kan proble-
matikken evt. drøftes i ældrerådet.

Ældrerådet har 3 medlemmer i redaktionen af 
”Pensionistavisen”, der udkommer 4 gange år-
ligt og leveres til alle ældre i kommunen.

Endvidere nedsættes arbejdsudvalg efter be-
hov.

ARBEJDSUDVALG
For at støtte de ældre borgere, der køber kom-
munal mad, besøges alle områdecentre et par 
gange om året. En gruppe af ældrerådsmed-
lemmer spiser et måltid af dagens ret og rap-
porterer deres indtryk til Omsorgschefen i 
Randers Kommune.

Hvor kan borgerne henvende sig?
Direkte til det enkelte medlem.

Skriftlige henvendelser sendes til 
formanden.
Per Boysen, 
Vestergade 11, 2. th., 8900 Randers C
boysen@kabelmail.dk
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Ældrerådet

Lena Stampe
lenastampe@hotmail.com
6171 7346

Formand 
Per Boysen
boysen@kabelmail.dk
4055 8854

Åse Boje
bojeaase@gmail.com
2424 1752

Næstformand 
Hanna Højlund
hhojlund@yahoo.dk
4019 0608

Annette J. Nielsen
wingesvej41@mail.tele.dk
2145 9482

Frank Christensen 
f.ran.k@mail.dk
4044 4706

Huuse Sørensen
huuse@djurssommerland.dk

4011 2757

Max Møgelvang Thomasen
bogmthomasen@gmail.com
6112 5370

Leif Aaby
lejola@nrdc.dk 
5186 0707

Hanne H. Christensen
fh-christensen@mail.tele.dk

2856 7242

Steen Baunsgaard
ub-sb@mail.dk
2045 6631


