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                                               SENIORRÅDETS 
                                                  VEDTÆGTER 

                                      2014-2017 

1. Navn 

Seniorrådet er valgt efter reglerne i ”Lov om Retssikkerhed og  
Administration på det Social Område” 

Rådets navn er Seniorrådet for Hedensted Kommune 
 

2. Formål:   

Rådets formål er at ; 
 være bindeled mellem Byrådet og kommunens ældre. 

 skabe de bedste muligheder og forhold for alle ældre i kommunen. 
 medvirke til at styrke og udvikle kommunens ældrepolitik. 
 være et ideforum, hvor vilkårene for kommunens ældre debatteres. 

 øve indflydelse på kommunale beslutninger indenfor ældreområdet. 
 skabe større forståelse imellem generationerne  

 udbrede information om rådets virksomhed. 

3. Opgaver: 

 

Seniorrådet;  
 kan tage initiativer og komme med forslag til nye aktiviteter. 

 kan debattere et hvilket som helst spørgsmål af principiel karakter . 
 rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. 
 høres i alle sager, der har med ældre at gøre. 

 skal medvirke til, at ældres ønsker og ideer bliver fremført for de rele-
vante beslutningstagere. 

 skal fremme samarbejdet med relevante samarbejdspartnere 
 skal fremme kommunikationen mellem de ældre og de kommunale or-

ganer. 

 kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoner eller enkeltsager, 
heller ikke klagesager! 

 
Seniorrådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag indenfor alle forvaltnings- 

grene om emner, der har betydning for de ældre i kommunen. 
 
Som led i samarbejdet vil det være naturligt, at der etableres et samarbejde mellem 

Seniorrådet og de relevante kommunale udvalg. 
 

Seniorrådet møder er ikke åbne for offentligheden. Dagsorden samt referater fra 
møderne er dog offentlig tilgængelige på kommunens hjemmeside. 

4. Antal medlemmer: 

Seniorrådet har 9 medlemmer og 2 suppleanter. 
 



 

Suppleanter indtræder i Seniorrådet, når et medlem udtræder eller ikke kan varetage 
sit hverv i mindst 3 måneder. 

 
Suppleanterne deltager ikke i møderne, men førstesuppleanten vil modtage referat 
fra rådets møder. 

 

5. Valgregler: 

Næste valg afholdes i efteråret 2017. Valgets afvikling og valgreglerne aftales med 
Byrådet senest i marts 2017 efter forslag udarbejdet af Seniorrådet. 
 

6. Konstituering: 

Seniorrådet konstituerer sig med valg af formand og næstformand senest d. 15. de-

cember 2017 
 
Det konstituerende møde ledes af en person udpeget af kommunalbestyrelsen. Per-

sonforslag og valg foregår skriftligt. 
 

Hedensted Kommune bistår med sekretær. 
 

7. Møder: 

Seniorrådet afholder et ordinært møde pr. måned undtagen i juli. 
Ekstraordinære møder afholdes når formanden eller 3 medlemmer ønsker det 

med angivelse af punkter til dagsordenen. 
 
Der udsendes referat fra møderne til rådets medlemmer og 1.suppleanten.  

8. Samarbejde. 

Byrådet og Seniorrådet lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt 

samarbejde til gavn for de ældre i Hedensted Kommune. 
 

Som led i samarbejdet mødes Seniorrådet med de politiske udvalg eller  
repræsentanter for disse samt med personale fra administrationen. 
 

Den lovbestemte høring af Seniorrådet gælder hvad enten sagerne 
behandles i byrådet, udvalgene eller på forvaltningsniveau. 

Hvis Byrådet overdrager udførelsen af opgaver til private eller anden 
offentlig entreprenør høres Seniorrådet. 
 

Høringen skal ske i god tid inden der træffes beslutning. Høringsperioden er sædvan-
ligvis 3 uger. I hastesager aftales proceduren mellem Seniorrådets formand og borg-

mester/ udvalgsformand. 
Seniorrådets udtalelse følger med sagsfremstillingen enten som påtegning eller i 
et særskilt bilag. 

9. Beslutninger: 

Ved afgørelser, der træffes ved afstemning, gælder almindelig stemmeflertal. 



 

10. Økonomi: 

Udgifterne til Seniorrådets virksomhed afholdes af Hedensted Kommune, der 

også stiller sekretærbistand til rådighed. 
 
Kommunen stiller efter forhandling med Seniorrådet et årligt beløb til rådighed 

med henblik på kurser, konferencer, kontorhold, forplejning m.v. Seniorrådet admini-
strerer selv det afsatte beløb. 

 
Medlemskab af Seniorrådet er frivilligt. Medlemmerne modtager diæter og udgifts-
godtgørelse mv. efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse,. 

11. Vedtægtsændringer. 

Vedtægtsændringer godkendes af Byrådet efter indstilling fra Seniorrådet. 

 

12: Ikrafttræden: 

Disse vedtægter træder i kraft efter Byrådets godkendelse, og er gældende indtil en af 

parterne fremsætter forslag om ændringer eller lovgivningen kræver revision. 
 

 
Ovenstående vedtægter er vedtaget i Seniorrådet den 14. januar 2014 
 

Godkendt i Byrådet den  
 

 
 
 

 
 

Kirsten Terkilsen Lillian Andersen 
borgmester Formand for Seniorrådet 

 
 
 

 
 

 


