Vedtægter
for Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune
§1
Mariagerfjord Kommune
Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune er valgt efter reglerne i ”Lov om Retssikkerhed
og Administration på det Sociale Område”.
§ 2 Formål
Stk. 1:

Seniorrådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler
synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der
vedrører de ældre.
Seniorrådet er desuden bindeled mellem Byråd/udvalg og de frivillige
Ældreorganisationer og pensionistforeninger i kommunen og har i denne
egenskab ansvaret for, at der løbende føres en dialog med disse om
ældrepolitiske emner af fælles interesse.

Stk. 2:

Byrådet skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre borgere.
§ 3 Virksomhed

Stk. 1:

Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed, som blandt andet er
omfattet af ”Forvaltningsloven” og ”Lov om offentlighed i forvaltningen.
Seniorrådets medlemmer har tavshedspligt i det omfang det følger af
lovgivning eller af særlig bestemmelser i enkelte sager.

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 kan kun behandle spørgsmål af generel og principiel karakter.

Stk. 4:

Seniorrådet udøver sin virksomhed i møder, som ikke er åbne for
offentligheden. Seniorrådet holder max. et møde pr. ordinært byrådsmøde.
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Dagsordener og beslutningsreferater er offentligt tilgængelige, for eksempel på
kommunens hjemmeside.
Stk. 5:

Seniorrådet skal holde sig orienteret om de ældres levevilkår i kommunen og
om deres ønsker og behov, fx gennem afholdelse af fællesmøder.

Stk. 6:

Seniorrådet skal gøre en målrettet indsats for at fremme nærdemokratiet, så de
ældre borgere kan inddrages aktivt i de lokale beslutninger på ældreområdet.
Seniorrådet skal sikre, at der etableres og opretholdes en tæt kontakt til
ældre medborgere, såvel til mindre grupper som til lokale ældreorganisationer og pensionistforeninger således, at Seniorrådets synspunkter og rådgivning
til Byråd og udvalg bliver mere nuanceret og hviler på det bredest mulige
udsnit af kommunens ældre.
Samarbejdet med ældreorganisationer og pensionistforeninger kan være
via et seniorrådsmedlem som kontaktperson eller i form af fælles møder
eller gennem nedsættelse af fælles ad hoc eller faste arbejdsgrupper (i tilfælde
af ældrepolitiske emner af mere principiel karakter).
§ 4 Seniorrådet

Stk. 1:

Til Mariagerfjord Seniorråd vælges 11 medlemmer.

Stk. 2:

Endvidere vælges et antal stedfortrædere. En stedfortræder bliver midlertidig
medlem af rådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit
hverv i mindst tre måneder.

Stk. 3:

Stedfortræderne deltager ikke i Seniorrådets møder.

Stk. 4:

Medlemskab af Seniorrådet er frivilligt og ulønnet, men for Seniorrådets
møder udbetales diæter efter gældende regler.

Stk. 5:

Medlemmerne har ret til befordringsgodtgørelse efter statens takster ved
deltagelse i møder, kurser og lignende.
§ 5 Valget

Stk. 1:

Byrådet sørger for, at der afholdes valg til Seniorrådet hvert fjerde år.

Stk. 2:

Valgperioden følger Byrådets.
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Stk. 3:

Byrådet fastsætter i samråd med Seniorrådet de nærmere bestemmelser for
valgets gennemførelse.

Stk. 4:

Opstilling af kandidater sker på baggrund af annoncering og afholdelse af
borgermøder, hvor der orienteres om Seniorrådets arbejde og opgaver samt
valgreglerne.
§ 6 Konstituering

Stk. 1:

Seniordrerådet konstituerer sig senest 15 dage efter valget med formand og
næstformand.

Stk. 2:

Det konstituerende møde indkaldes og ledes – indtil valg af formand har
fundet sted – af det medlem, som længst har været medlem af Seniorrådet i
Mariagerfjord Kommune. Hvis alle er nyvalgte eller flere har samme
anciennitet, ledes mødet af den ældste af disse.

Stk. 3:

Såfremt et medlem af Seniorrådet ønsker skriftlig afstemning skal dette
imødekommes.

Stk. 4:

Seniorrådet kan nedsætte arbejdsgrupper, hvor der foruden medlemmer af
Seniorrådet kan deltage andre borgere.

Stk. 5:

Arbejdsgruppens kommissorium besluttes af Seniorrådet. Den kan aldrig
udtale sig på Seniorrådets vegne.

Stk. 6:

Seniorrådet fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 7 Økonomi

Stk. 1:

Byrådet betaler udgifterne ved Seniorrådets virksomhed og stiller
sekretariatsbistand til rådighed med én person, der har et godt kendskab til
kommunens administrative arbejdsgange.
Såfremt der stilles PC og printer til rådighed for Seniorrådets medlemmer
afholdes udgiften inden for Seniorrådets eget budget.

Stk. 2:

Seniorrådet udarbejder og fremsender budgetforslag for Seniorrådets arbejde i
det kommende år efter de af Byrådet fastlagte retningslinier.

Stk. 3:

Seniorrådet udarbejder i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det
foregående år. Beretningen sendes til Byrådet og offentliggøres.
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§ 8 Samarbejde
Stk. 1:

Byrådet og Seniorrådet lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt
samarbejde til gavn for de ældre borgere i Mariagerfjord Kommune.

Stk. 2:

Seniorrådet mødes efter behov med de stående udvalg og forvaltningernes
medarbejdere til drøftelse af ældrepolitiske emner. Henvendelse herom rettes
til pågældende fagchef.

Stk. 3:

Den lovbestemte høring af Seniorrådet gælder, hvad enten beslutning træffes i
Byrådet, i et udvalg eller af en fagenhed.

Stk. 4:

Høringsperioden er sædvanligvis mindst 3 uger. Undtagelsesvis kan hastesager
aftales efter en særlig høringsprocedure.
Seniorrådets udtalelse skal følge med sagsfremstillingen og indstillingen som
påtegning eller særligt bilag.

Stk. 5:

Hvis Byrådet overdrager udførelsen af opgaver inden for sit ansvarsområde til
private entreprenører eller andre offentlige udførere, skal den sikre, at
Seniorrådet stadig bliver hørt om væsentlige eller principielle spørgsmål, som
vedrører ældre.
§ 9 Vedtægten

Stk. 1:

Denne vedtægt træder i kraft efter vedtagelsen i Byrådet i Mariagerfjord
Kommune.

Stk. 2:

Vedtægten tages op til revision, når der fremsættes ønske herom eller når
lovgivning nødvendiggør det.

Stk. 3:

Vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet efter høring/indstilling fra
Seniorrådet.

Vedtægten er godkendt af
Byrådet i Mariagerfjord Kommune, den 25. september 2014.
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