
 
         Lokalbestyrelsen 

           Høje Taastrup   

 

 

Kommissorier for Lokalbestyrelsens faste udvalg/grupper  

 
Ældre- og Sundhedspolitisk Udvalg, Socialt Udvalg, Turudvalg og IT-gruppen. 
 

Sammensætning  
Hvert udvalg/gruppe består af 3-12 medlemmer, der alle skal være medlemmer af Ældre Sagen, ad 
hoc medlemmer kan dog udpeges af udvalgets formand. På det konstituerende møde udpeger 
Lokalbestyrelsen formændene for 1 år ad gangen. Det tilstræbes at formændene er medlem af 
Lokalbestyrelsen.  Der gælder særlige regler for IT-gruppens, Turudvalgets og Socialt Udvalgs 
sammensætning. 
 

Frivillige  
Udvalgene/gruppen vælger selv sine medlemmer blandt de medlemmer, der melder sig som 
frivillige i Ældre Sagen. Det er udvalgenes/gruppens forpligtelse at sikre den fornødne uddannelse 
af de frivillige, ligesom det er udvalgenes/gruppens opgave løbende at støtte, motivere og 
informere de frivillige. Lokalbestyrelsen og Bendte Andersen holdes løbende orienteret om til- og 
afgang blandt de frivillige. Bendte Andersen sørger for registrering af de frivillige i Listeværktøjet.          
 

Kompetence 
Udvalgene/gruppen kan efter aftale med Lokalbestyrelsen tage initiativ til at etablere samarbejde 
med andre organisationer mv. for så vidt angår udvalgenes/gruppens arbejdsområde. 
Udvalgene/gruppen refererer til Lokalbestyrelsen og holder denne orienteret om det arbejde, der 
udføres, men fastlægger selv sine arbejdsmetoder og kan nedsætte de underudvalg, der findes 
påkrævet. 
 
Lokalbestyrelsen træffer, evt. efter indstilling fra udvalgene/gruppen, beslutning i principielle 
sager samt ved igangsættelse af nye opgaver, som har betydning for medlemmer, myndigheder 
mv. Lokalbestyrelsen kan pålægge udvalgene/gruppen arbejdsopgaver.  
 

Økonomi    
Der udfærdiges kvartårlige forbrugsoversigter.  
 

Andet 
Udvalgene/gruppen afholder møder efter behov.  Der tages referat af møderne. Disse sendes til 
medlemmerne af det(n) pågældende udvalg/gruppe og til medlemmerne af Lokalbestyrelsen. 
Kontakt til pressen aftales med Lokalbestyrelsens formand.  

 
Ældre- og Sundhedspolitisk Udvalg 
Udvalgets opgaver retter sig mod ”sager” om enkeltpersoner og/eller problematikker af generel 
art med hensyn til lovgivning og serviceniveau. Der arbejdes bl.a. med hjemmepleje, 
genoptræning, sundhed samt bolig- og trafikforhold.   
 
Udvalget holder 4 faste møder årligt og kan på eget initiativ fremkomme med udtalelse til aktuel 
ældrepolitik, gerne så det kan tages op på borgmestermøderne. Endvidere behandles principielle 
samt større lokale ældre- og sundhedspolitiske sager i udvalget. 



 

Socialt Udvalg 
Udvalgets opgave er at organisere og formidle sociale aktiviteter for ældre - enkeltvis eller i 
grupper. Udvalget består af de aktivitetsledere, der leder den enkelte aktivitet, samt formand for 
udvalget.  

 
Turudvalg 
Udvalgets opgave er at planlægge og gennemføre ture og andre aktiviteter af kulturelle, 
netværksskabende og/eller underholdende karakter.  

 
IT-gruppen 
Gruppens opgave er at støtte og videregive viden til ældre, således at de bliver mere selvhjulpne 
omkring it. Under IT-gruppen hører bemanding af 3 iT-stuer. Desuden tilbydes PC-hjælp gennem 
Den Hjælpende Hånd, it-relaterede kurser og it-hjælp til Lokalbestyrelsen og andre frivillige 
kontaktpersoner/aktivitetsledere. 
 
Opbygning og vedligeholdelse af de lokale hjemmesider og redaktør af ”Det Sker” og nyhedsbrev 
varetages pt. af et bestyrelsesmedlem. 
 
 
Bilag 1: Organisationsplan 
Bilag 2: Regler for aktiviteter i selvstyrende grupper 
 
_______________________________________   
 
Godkendt af Lokalbestyrelsen den 6. september 2019 

                                                             

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


