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Vedtægter for Sundhedsrådet i Albertslund 

Vedtaget af kommunalbestyrelsen marts 2018. 
 

 

§1 Navn 

Sundhedsrådet i Albertslund.  

 

§2 Formål 

 

Sundhedsrådet skal medvirke til, at sundhed opfattes i en bredere forstand og 
ikke kun som syg eller rask. Rådet skal tilstræbe, at debatten og indsatserne 
omhandler alle aspekter af sundhed: Fysisk, psykisk og social sundhed. 

 

Stk. 2 

Sundhedsrådet skal bidrage til  

- At øge indsatsen med forebyggelse og sundhedsfremme i kommunen  

- At sætte øget fokus på og foreslå nye mål på sundhedsområdet 

- At fungere som brobygger eller bindeled på sundhedsområdet mellem 

borger og kommune, så det nødvendige samspil forbedres 

- At arbejde for lighed i sundhed  

- At gennemføre kommunens sundhedspolitik  

 

§3 Opgaver 

 

Sundhedsrådet skal tilstræbe 

- At skabe dialog mellem borgere, kommune og øvrige aktører på 

sundhedsområdet og formidle informationer af sundhedsmæssig interesse 

- At afholde sundhedspolitiske tema- og idémøder med borgerne efter behov 

dog mindst en gang årligt 

- At medvirke til koordination og drøftelse af forestående kommunale 

initiativer, herunder bidrage til udfyldelse af rammerne for sundhedsområdet  

- At komme med udtalelser til mødesager med sundhedsmæssige 

konsekvenser.  

- At bidrage til fornyelse af  kommunens sundhedspolitik  

- At være opmærksom på begyndende sundhedsproblemer i lokalmiljøet 

og/eller de foreninger m.v. som man repræsenterer 

- At foreslå nye mål og indsatsområder på sundhedsområdet 

- At holde sig orienteret om sundhedsaktiviteter i andre kommuner mv.  

 

§4 Sammensætning 

 

Sundhedsrådet består af 13 medlemmer, som udpeges af 
kommunalbestyrelsen.  Rådet sammensættes således: 
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 - 3 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen 

 - 1 medlem fra Ældrerådet 

- 1 medlem fra Sundhedsprofessionerne 

- 1 medlem fra idrætsforeningerne m.v. 

- 1 medlem fra patientforeninger 

- 1 medlem fra Integrationsrådet 

- 1 medlem fra boligselskaber 

- 1 medlem fra grundejerforeninger 

- 1 medlem fra Skoleråd eller kommunens skolebestyrelser  

- 1 medlem fra Forældrerådet 

- 1 medlem fra Handicaprådet 

 

Alle medlemmer skal have bopæl i kommunen. 

Udpegning af medlemmer fra Ældrerådet, Integrationsrådet, Skolerådet, og 
Forældrerådet sker efter indstilling fra de respektive råd. 

Et medlem fra idrætsforeningerne udpeges efter indstilling fra Idrætssamvirket. 
Medlemmerne fra sundhedsprofessionerne, boligområderne og 
patientforeningerne udpeges efter indkaldelse af forslag via annoncering i 
lokalavisen eller hvis det skønnes nødvendig ved skriftlig henvendelse til 
relevante personer/foreninger. 

 

Stk. 2 

Funktionsperioden er 4 år fra 1. april efter kommunalvalget. 

 

Stk.3 

Der udpeges ikke suppleanter, men Kommunalbestyrelsen anmodes om at 
udpeger et nyt medlem, hvis et medlem meddeler, at han/hun ikke mere kan 
deltage eller ved gentagne udeblivelse fra møderne.  

 

§5 Mødevirksomhed og forretningsorden 

 

Sundhedsrådet vælger selv sin formand blandt rådets medlemmer. 

 

Stk.2  

Formanden udarbejder dagsorden til møderne i samarbejde med sekretæren, 
leder møderne og repræsenterer rådet udadtil. 

 

Stk.3 

Der afholdes møde efter behov dog minimum 4 møder årligt. Møderne aftales 
for et år ad gangen og søges afholdt rullende på mandage-torsdage kl. 18.00-
20.00.  
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Stk.4 

Møderne indkaldes skriftligt med mindst en uges varsel.  Afbud til møderne 
meddeles til formanden eller sekretæren så tidligt som muligt. 

 

Stk.5 

Møderne afholdes som lukkede møder, rådet kan dog af egen drift invitere 
andre personer til at bidrage til rådets arbejde på særlige områder.  

 

Stk.6 

Rådet kan som led i arbejdet rette henvendelse til fagudvalg, 
kommunalbestyrelse og andre myndigheder og øvrige eksterne parter med 
spørgsmål, forslag og udtalelser. 

 

Stk. 7 

Fra møderne udfærdiges et kort referat, der indeholder beslutninger og 
konklusioner, samt en kort redegørelse for baggrunden. Referater og 
henvendelser til kommunen er offentlige. 

 

§6 Sekretariat og økonomi 

 

Kommunen stiller sekretariatsbistand, mødelokaler og forplejning til rådighed for 
møderne. 

 

Stk. 2 

Sundhedsrådet råder over et beløb til afholdelse af borgerrettede 
arrangementer.  Beløbet og eventuelle forudsætninger for anvendelsen 
besluttes hvert år som en del af kommunens budget. Der er overførselsadgang 
for uforbrugte midler. 

 

Stk. 3 

Rådets medlemmer oppebærer ikke vederlag, diæter eller tabt 
arbejdsfortjeneste. 
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