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Ældreudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) - valg af yderligere op til 10 
udvalgsmedlemmer

Baggrund
Kommunalbestyrelsen skal vælge yderligere op til 10 udvalgsmedlemmer efter 
indstilling fra Ældreudvalget.

Forslag
Administrationen foreslår, at Ældreudvalget drøfter identifikation af yderligere 
mulige udvalgsmedlemmer med de fornødne kvalifikationer, jf. 
sagsfremstillingen, med henblik på at kunne indstille op til 10 personer til 
Kommunalbestyrelsens godkendelse som medlemmer af Ældreudvalget.
 
Det drejer sig om udvalgspladserne 6 og op til 15:
 
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 19/3 2018 nedsættelsen af 
Ældreudvalget, jf. kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4. 
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Kommunalbestyrelsen har valgt, at de først 5 pladser i udvalget besættes af 
SSU-medlemmerne:
 

-      Thorkild Gruelund (C)
-      Glen Madsen (O)
-      Maj Allin Thorup (C)
-      Svend Erik Christiansen (A)
-      Fritz Reuther (V)

 
Der skal herudover vælges op til 10 medlemmer af Ældreudvalget blandt 
borgere og interesseorganisationer som eksempelvis Ældresagen, Seniorrådet 
mv. Der er vedhæftet bilag med forslag til medlemmer.
 
På denne baggrund foreslår administrationen, at Ældreudvalget drøfter 
identifikation af yderligere mulige udvalgsmedlemmer med ovennævnte 
kvalifikationer med henblik på at kunne indstille op til 10 personer til 
Kommunalbestyrelsens godkendelse som medlemmer af Ældreudvalget.
 
Det er forudsætningen, at udvalgsmedlemmerne, som ikke er 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, er indforstået med at blive valgt. 
 
Endelig udpegning af udvalgsmedlemmerne sker på et 
kommunalbestyrelsesmøde på baggrund af Ældreudvalgets indstilling. 
Medmindre der er enighed om en anden valgmetode (fx enighed om 
Ældreudvalgets indstilling under ét), sker udpegningen ved et forholdstalsvalg 
(d´Hondts metode). Der er, som ovenfor nævnt, allerede udpeget 5 
kommunalbestyrelsesmedlemmer som udvalgsmedlemmer. Der er derfor tale 
om at udpege de næste op til 10 pladser (fra plads 6 og op til 15). Der 
vedhæftes oversigt over valggruppernes udpegningsret og –rækkefølge under 
forudsætning af, at valggrupperne fortsat fordeler sig i 12-mandsgruppen (A, B 
og C) og 7-mandsgruppen (I, O og V). Som det fremgår, kan 12-mandsgruppen 
pege på pladserne 6, 7, 9, 11, 12, 14 og 15 (7 udvalgsmedlemmer), mens 7-
mandsgruppen kan pege på pladserne 8, 10 og 13 (3 udvalgsmedlemmer). 
Kommunalbestyrelsens valg af SSU-medlemmerne er indirekte udtryk for brug 
af den d´Hondts metode, hvor 12-mandsgruppen er repræsenteret med 3 
medlemmer og 7-mandsgruppen med 2 medlemmer
 
En valggruppe kan altid vælge en anden person end indstillet, forudsat 
vedkommende opfylder kvalifikationskravene med hensyn til repræsentation 
eller ekspertise. Valggrupperne bør forud for kommunalbestyrelsesmødet 
identificere hvilke konkrete personer, de vil pege på.

Bilag
-    DHondts fordelingsskema - Valggrupper 12 + 7 - Ældreudvalget.docx
-    Forslag til medlemmer i ældreudvalget
-    Potentielle medlemmer til Ældreudvalget - forhåndstilkendegivelser primo juni 2018
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Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Ældreudvalg den 23-04-2018
På grundlag af Ældreudvalgets drøftelse af yderligere potentielle medlemmer til udvalget 
kontakter administrationen potentielle organisationer og personer med henblik på at 
afklare, om de har interesse i at blive medlem af Ældreudvalget. Ældreudvalget 
besluttede, at følgende personer og organisationer kontaktes:
 

·         Ældresagen
·         Seniorrådet
·         Frivilligcenteret
·         Senioridræt
·         Lars Iversen 
·         Boligselskaber 
·         Pårørenderåd
·         Seniorrådgivningen

 
Ældreudvalget besluttede desuden, at administrationen ud over ovenstående personer 
og organisationer annoncerer efter to borgere til udvalget, der ikke har nået 
pensionsalderen endnu, men som har holdninger og meninger om, hvordan Hørsholm 
skal være hele livet.

 
På næste møde i Ældreudvalget drøftes sagen på ny med henblik på, at udvalget 
kommer med en indstilling til Social-og Seniorudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Ældreudvalg den 11-06-2018
Ældreudvalget drøftede identifikation af yderligere udvalgsmedlemmer med henblik på 
at kunne indstille op til 10 personer til Kommunalbestyrelsens godkendelse som 
medlemmer af Ældreudvalget.
 
Ældreudvalget besluttede at videresende en samlet indstilling med 11 medlemmer til 
Kommunalbestyrelsens godkendelse. 
 
Med reference til nummereringen i bilaget ’Potentielle medlemmer til Ældreudvalget – 
forhåndstilkendegivelser primo juni 2018’ indstiller Ældreudvalget repræsentant nummer 
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 som medlemmer af udvalget, mens nummer 5 og 7 ikke 
indstilles.

Ældreudvalget besluttede derudover at invitere endnu en repræsentant fra Hørsholm 
Seniorråd samt en borgerrepræsentant mere. Administrationen indhenter 
interessetilkendegivelse fra de to sidst inviterede forud for Kommunalbestyrelsesmødet 
den 18. juni. 
 
Fritz Reuther (V) var fraværende.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 11-06-2018
SSU godkendte Ældreudvalgets samlede indstilling til Kommunalbestyrelsen med 
yderligere 11 udvalgsmedlemmer til Ældreudvalget.
 
Fritz Reuther (V) var fraværende.
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Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-06-2018
Kommunalbestyrelsen godkendte i enighed Ældreudvalgets og Social- og 
Seniorudvalgets indstilling om, at følgende 11 borgere og repræsentanter fra de 
besluttede interessegrupper udpeges som yderligere medlemmer af Ældreudvalget:
 
Ældre Sagen Hørsholm:                 Villy Nordby Kjeldsen
Ældre Sagen Hørsholm:                 Kirsten G. Holmehøj
Hørsholm Seniorråd:                     Finn Rolf Jacobsen
Hørsholm Seniorråd:                     Lisbet Schmølker
Frivilligcenter og 
Selvhjælp Hørsholm:                     Lars Bjørck Olsen
Boligselskaber:                            Rita Nielsen – HAB (Hørsholm almene Boligselskab)
Pårørenderåd:                             Jørgen Posborg
Hørsholm Seniorrådgivning:  Henrik Pontoppidan
Borger:                                      Lars Iversen
Borger:                                      Eva Juul
Borger:                                      Janne Rømsing
 
Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.


