
Til Udvalget for social omsorg/Byrådet

Hedensted Kommune

 

Budget til Seniorrådets virksomhed i budgetåret 2017. 

Forslag: Der afsættes 108.000 kr. 
Lovgrundlag:

Vedtægten: (godkendt af Byrådet efter forslag fra seniorrådet) 

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 administrerer selv det 
afsatte beløb.

I vedtægten er yderligere opregnet områder, som Seniorrådet beskæftiger sig med.
Lovgivning:

I L 177: Lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område står 
der i § 31 følgende :

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller 
sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådet ønsker dette.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og 
udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til ældrerådets 
medlemmer.

Seniorrådets virksomhed er yderligere beskrevet i bl.a. følgende dokument:

Socialministeriet : VEJ nr. 40 af 11/05/2011. 

I vejledningen er ældrerådets / seniorrådets virksomhed yderligere beskrevet.

 
Oversigt over anvendelsen af budgettet i kort form:

Området Bemærkninger

Kontakt til borgerne Emnet fremhæves i vejledningen

Beløbet dækker den løbende kontakt og også større arrangementer – 
borgermøder – og et arrangement den 1.oktober på ”den internationale 
ældredag”.

Medlemmernes ud-dannelse. Deltagelse i temadage og konferencer arrangeret af DANSKE 
ÆLDRERÅD. Deltagelse i repræsentantskabsmøde i landsforeningen 
og i møder i region MIDT.

Kørselsgodtgørelse Dækker transport til møder samt til temadage og konferencer besluttet 
i Seniorrådet. Regionale møder. Udvalgsmøder.

Diæter Som fastlagt i L 177 stk. 3. Se ovenfor.



Kontingent -landsforeningen Der betales 0,50 kr. pr. borger + 60 

 

Abonnement Ipad  

Bufferpulje Til bl.a. oplysende materialer og i ganske få tilfælde repræsentation

Oplysende materialer Forventes stadig trykt hos kommunen.

Men i nogle tilfælde betales over seniorrådets budget.

Forplejning til møder Afholdes i sundhedshuset eller på centre.

 

Ovenstående oversigt viser hvilke behov, vi mener, der er. Seniorrådet ønsker et

samlet budget, som vi selv kan disponere indenfor – ikke en skarp opdeling.

 

 

 

Overordnet økonomi:

Statsligt tilskud (kompensation for udgiftskrævende love) 46 mio.

Hedensted Kommunes andel (0,801 % af 46 mio.) 368.460

Udgifter til valg i 2013 jf. opgørelse fra borgmesterkontoret 255.606

Valgudgifter pr. år 63.901

Rest pr. år til den øvrige virksomhed –jf. lovgivning og oversigten ovenfor. 304.599

Seniorrådets budget er inkl. diæter i 2016

Budgettet er ikke tildelt ud fra en vurdering af behovet, men som en fremskrivning af 
tidligere budgetter

92.850

 

 

 

                                                                      Hedensted den 31. maj 2016

                                                                      På seniorrådets vegne

                                                                      Lillian Andersen

                                                                      Formand.

 


