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Vedtægter for Seniorrådet i Nordfyns Kommune.                                     Juni 2017     

 

 

Vedtægter for Seniorrådet i  

Nordfyns Kommune 

§ 1. Navn. 

Seniorrådet i Nordfyns Kommune (Lovgrundlag:§ 30 i lov nr. 453 af 10. juni 1997 om retssikkerhed og 

administration på det sociale område). 

 

 

§ 2. Formål. 

Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem 

Kommunalbestyrelsen og borgerne om alle emner, der vedrører de ældre.  Formålet med seniorrådets 

arbejde er 

 at være med til at udvikle og styrke Kommunens ældrepolitik 

 at være med til at sikre, at de ældres problemer bliver fremlagt for 

Kommunalbestyrelsen. 

 

 

§ 3. Arbejdsområde. 

Stk. 1  Kommunalbestyrelsen skal ifølge loven høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører de 

ældre, inden der træffes beslutning. 

Stk. 2  Seniorrådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har betydning 

for de ældre i Kommunen.  

Stk. 3 Seniorrådet forudsætter, at Kommunen løbende orienterer borgerne om tiltag, der har 

betydning for de ældre i Kommunen. 

Stk. 4 Seniorrådet orienter borgerne i Kommunen om sin virksomhed. 

Stk. 5 Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed, der bl.a. er omfattet af 

forvaltningsloven og Lov om offentlighed i forvaltningen. Seniorrådets medlemmer har 

tavshedspligt i det omfang, det følger af lovgivningen eller af særlig bestemmelse i enkelte 

sager, f.eks. efter pålæg fra Kommunen. 

Stk. 6 Seniorrådet kan ikke behandle sager, der kun vedrører enkeltpersoner blandt ældre borgere 

eller blandt Kommunens ansatte, med mindre sagerne er af generel eller principiel karakter. 

Stk. 7 Seniorrådets møder er ikke åbne for offentligheden, men dagsordner og referater er offentligt 

tilgængelige i henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen. 
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§ 4. Seniorrådet. 

Stk. 1 Til Seniorrådet vælges 11 medlemmer, der har fast bopæl i Nordfyns Kommune. 

Stk. 2 Der vælges endvidere 11 stedfortrædere.  En stedfortræder bliver medlem af rådet, når et 

medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst 3 måneder. 

Stk. 3 Stedfortræderne deltager ikke i Seniorrådets møder. 

Stk. 4 Medlemskab af Seniorrådet er frivilligt. 

Stk. 5 Medlemmer af Seniorrådet har ret til befordringsgodtgørelse i forbindelse med møder, kurser 

og lignende efter regler der gælder for Kommunalbestyrelsens medlemmer. 

Stk. 6 Medlemmer af Seniorrådet har ret til diæter i forbindelse med seniorrådsmøder efter samme 

regler som gælder for Kommunalbestyrelsens medlemmer. 

 

 

§ 5. Valg. 

 

Stk. 1 Ifølge loven har personer, der har fast bopæl i Kommunen, og som er fyldt 60 år, valgret og er 

valgbare til Seniorrådet. 

Stk. 2 Medlemmerne vælges ved direkte valg. 

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der afholdes valg til Seniorrådet hvert fjerde år, og 

Kommunen afholder alle udgifter i forbindelse med valget. 

 Valgperioden er sammenfaldende med valgperioden for Kommunalbestyrelsen. Valget 

afholdes samme dag som valget til Kommunalbestyrelsen.  Valget sker ved personligt 

fremmøde på de valgsteder, der benyttes til Kommunevalget.  I øvrigt gælder i videst mulig 

omfang reglerne for kommunevalg angående udsendelse af valgkort, brevstemmer for syge 

og fraværende vælgere, opgørelse af valget, diæter m.v. 

Stk. 4 I god tid før valget afholdes opstillingsmøde, hvor der udarbejdes kandidatliste. 

Stk. 5 I øvrigt fastlægger Kommunalbestyrelsen i samråd med Seniorrådet de nærmere 

bestemmelser for valget. 
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§ 6. Konstituering. 

Stk. 1 Seniorrådet konstituerer sig senest 15 dage efter valget med formand og næstformand. 

Stk. 2 Indtil valg af formand har fundet sted ledes det konstituerende møde af det medlem, der 

længst har været medlem af Seniorrådet, eller hvis flere har været medlem lige længe, eller 

alle er nyvalgte, da af den ældste af de valgte. 

Stk. 3 Seniorrådet fastsætter selv sin forretningsorden, som tilsendes Kommunalbestyrelsen til 

orientering. 

 

 

§ 7. Økonomi. 

Stk. 1  Kommunen betaler alle udgifter ved Seniorrådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til 

rådighed, hvis Seniorrådet ønsker det.  Herunder hører også mødelokale og tekniske 

hjælpemidler. 

 Endvidere betales udgifter i forbindelse med kurser/temadage for rådets medlemmer samt 

distribuering og trykning af informationsmateriale vedr. Seniorrådets virksomhed. 

Stk. 2 Seniorrådet udarbejder og fremsender sit forslag til budget for Seniorrådet for det kommende 

år efter de af Kommunalbestyrelsen fastlagte retningslinjer. 

 

 

§ 8. Samarbejde. 

Stk. 1 Seniorrådet lægger vægt på at have et positivt og konstruktivt samarbejde med 

Kommunalbestyrelsen til gavn for de ældre i Kommunen. 

Stk. 2 Den lovbestemte høring af Seniorrådet gælder, hvad enten beslutning træffes i 

Kommunalbestyrelsen, i et udvalg eller af Kommunens administration. 

Stk. 3 Kommunalbestyrelsens, udvalgenes eller administrationens høring af Seniorrådet skal ske i 

god tid, inden der træffes endelige beslutninger i Kommunen. 

Stk. 4 Ved sager, der forelægges Kommunalbestyrelsen eller udvalg, skal udtalelser fra Seniorrådet 

omtales på dagsordenen og ledsage sagen som bilag. 

Stk. 5 Hvis Kommunen overlader udførelsen af opgaver, hvor Kommunen stadig har ansvaret, til 

andre f.eks. boligorganisationer eller private firmaer, sikrer Kommunen, at Seniorrådet stadig 

bliver hørt vedrørende væsentlige eller principielle spørgsmål, der vedrører ældre. 
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§ 9. Ikrafttræden og ændring af vedtægten. 

Stk. 1 Denne vedtægt træder i kraft efter godkendelse i Seniorrådet og Kommunalbestyrelsen. 

Stk. 2 Ændring af vedtægten sker i samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen og Seniorrådet. 

 

 

 

Godkendt i Kommunalbestyrelsen på møde den 22. juni 2017 

Godkendt i Seniorrådet på møde den 17. august 2017 

 


