Vedtægter for
Seniorrådet i
Skanderborg Kommune

§ 1.NAVN
1. Seniorrådet er valgt efter reglerne i ”Lov om retssikkerhed og Administration
på det Sociale område”.

§ 2. FORMÅL
1. Seniorrådet er et samarbejdsorgan for alle borgere over 60 år i Skanderborg
Kommune.
2. Seniorrådets formål er at varetage disse borgeres interesser såvel socialt som
kulturelt, herunder formidle kontakt mellem dem og de offentlige myndigheder
ved tilrettelæggelsen af kommunens ældrepolitiske spørgsmål.
3. Seniorrådet skal inddrages med deres holdninger og ideer i en ligeværdig
dialog med de offentlige myndigheder, før beslutningerne tages.
4. Høringsperioden er sædvanligvis mindst 2 uger. Byrådet forelægger således
alle sager af betydning for kommunens ældre borgere for Seniorrådet til
høring, før en afgørelse træffes. Seniorrådet kan desuden selv rejse en
sådan sag for Byrådet.
5. Hvis Byrådet overdrager udførelsen af opgaver indenfor sit ansvarsområde til
private entreprenører eller andre offentlige udførere, skal det sikres, at
Seniorrådet stadig bliver hørt om væsentlige eller principielle spørgsmål, som
vedrører de ældre.

§ 3. SENIORRÅDET
1. Seniorrådet består af 9 medlemmer.
2. Medlemmerne vælges af og blandt de personer, der har fast bopæl
i Skanderborg Kommune og er fyldt 60 år.
3. Endvidere vælges et antal stedfortrædere. En stedfortræder bliver medlem af
Seniorrådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv
i mindst tre måneder.
4. Stedfortrædere deltager ikke i Seniorrådets møder.

5. Medlemskab af Seniorrådet er frivilligt og ulønnet.
6. Medlemmerne har ret til befordringsgodtgørelse og udbetaling af mødediæter
efter gældende regler.

§ 4. VALGET
1. Medlemmerne vælges ved direkte valg.
2. Valget til Seniorrådet afholdes samtidig med kommunalvalget.
3. Medlemmerne vælges for en periode på 4 år. Funktionsperioden følger
byrådets valgperiode.
4. Seniorrådet afholder et antal opstillingsmøder, hvor kandidater vælges.
Kandidaterne opstilles sideordnet og alfabetisk. De foreslåede kandidater må
være til stede på opstillingsmøderne eller, hvis de er forhindrede i at møde,
skriftligt indvilge i at lade sig opstille.
5. Kandidatlisten opføres på en stemmeseddel, som offentliggøres inden valget.
6. De 9 kandidater, der får flest stemmer, er valgt til Seniorrådet. De øvrige bliver
suppleanter efter stemmetal.
7. Suppleanten indkaldes, når et medlem er fraværende i mere end 3 måneder
eller ved udtræden af rådet.

§ 5. KONSTITUERING
1. Seniorrådet konstituerer sig på det første møde efter valget med formand og
næstformand. Mødet indkaldes inden 14 dage af funktionsperioden af det
seniorrådsmedlem, der opnåede flest stemmer ved valget, denne leder
konstitueringen, indtil der er valgt en formand, der herefter overtager.

2. Valg til formand og næstformand er skriftlig. Ved stemmelighed foretages
ny afstemning og ved ny stemmelighed foretages lodtrækning. Valget
gælder resten af valgperioden.
3. Efter valget af formand og næstformand kan der nedsættes et
forretningsudvalg. De udarbejder selv reglerne for deres virke.
4. Seniorrådet kan nedsætte arbejdsgrupper, hvor der foruden medlemmer af
Seniorrådet kan deltage andre borgere.
5. Arbejdsgruppens kommissorium besluttes af Seniorrådet. Den kan aldrig
udtale sig på Seniorrådets vegne.

§ 6. VIRKSOMHED
1. Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed, som blandt andet er
omfattet af ’’Forvaltningsloven” og ”Lov om offentlighed i forvaltningen”.
2. Seniorrådets medlemmer har tavshedspligt i det omfang, det følger af
lovgivningen eller af en særlig bestemmelse i enkelte sager.
3. Alle har ret til at henvende sig til Seniorrådet med sager, de ønsker behandlet.
4. Seniorrådet kan ikke behandle sager om enkeltpersoner.
5. Seniorrådets medlemmer skal holde sig orienteret om de ældres levevilkår i
kommunen og om deres ønsker og behov.

§ 7. RÅDETS MØDER
1. Seniorrådet udøver sin virksomhed i møder, der ikke er offentlige. Information
om Seniorrådets virksomhed, herunder dagsordener og beslutningsreferater
er offentligt tilgængelige på Skanderborg Kommunes hjemmeside.
2. Seniorrådet afholder ordinært møde efter behov, dog mindst 6 møder årligt.
3. Formanden eller mindst 3 medlemmer kan indkalde til ekstraordinært møde
med sædvanligt varsel.

4. Til hvert møde udsendes ugedagen før mødets afholdelse en dagsorden.
Formanden er ansvarlig for indhold. Udsendelse foretages af kommunen.
5. Seniorrådet vælger selv stedet for afholdelsen af møderne.
6. Seniorrådets afgørelse træffes ved simpelt flertal. Seniorrådet er
beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Til vedtagelse af en
indstilling til Byrådet om vedtægtsændringer kræves dog et flertal på 2/3.

§ 8. DELTAGELSE FRA FORVALTNINGENS SIDE
1. Repræsentant(er) for administrationen deltager ad hoc efter forudgående
anmodning fra Seniorrådet.
2. Der stilles sekretariatsbistand til rådighed, hvis Seniorrådet ønsker det.

§ 9. ØKONOMI
1. Seniorrådets udgifter afholdes af Skanderborg Kommune inden for det af
Byrådet vedtagne budget.
2. Seniorrådet orienteres løbende om økonomien.

§ 10. VEDTÆGTER
1. Vedtægterne træder i kraft, når de er vedtaget af Byrådet.
2. Vedtægten tages op til revision, når lovgivningen nødvendiggør det, eller
når Seniorrådet finder behov derfor.

