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Vedtægter for Seniorrådet i Aabenraa Kommune

§ 1 Formål
Seniorrådet skal i henhold til Lov om retssikkerhed rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og
formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de
ældre.
Seniorrådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til
initiativer.
§ 2 Opgaver
Seniorrådet høres i henhold til gældende lovgivning om alle forslag og initiativer, der vedrører
ældre.
Byrådets høring i Seniorrådet skal ske i så god tid, at det er realistisk, at der kan tages hensyn til
Seniorrådets høringssvar, inden der træffes beslutninger.
Seniorrådet skal holde sig orienteret om de ældres behov og ønsker, diskutere områder af
interesse for de ældre og bringe ideer videre til Byrådet.
Seniorrådet kan udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har betydning for de ældre,
herunder rådgive Byrådet om prioriteringen af ressourcerne på ældreområdet.
Seniorrådet beskæftiger sig ikke med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.

§ 3 Valg og sammensætning
Der afholdes valg til seniorrådet hvert 4. år svarende til den kommunale valgperiode.
Valgprocedure og retningslinjer for valget aftales forud for valget mellem Seniorrådet og Byrådet.
Seniorrådet er uafhængigt af partipolitik. Der vælges 11 medlemmer til Seniorrådet samt så vidt
muligt 11 suppleanter.
Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til
Seniorrådet.
Der vælges tre personer i den gamle Aabenraa Kommune, samt to personer i hver af de gamle
kommuner Bov, Lundtoft, Rødekro og Tinglev. Det kan ske, at der til valget opstilles færre end to
personer i en eller flere af de fire sidstnævnte kommuner, eller færre end 3 personer i den gamle
Aabenraa kommune. I det tilfælde suppleres Seniorrådet så vidt muligt op til 11 medlemmer.
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Det sker med de kandidater fra de øvrige gamle kommuner, som ikke opnåede valg, men som har
det højeste stemmetal.
Hvis et medlem udtræder af Seniorrådet, erstattes vedkommende af en suppleant, der så vidt det
er muligt skal komme fra samme tidligere kommune. Et medlem, der fraflytter Aabenraa Kommune, udtræder af Seniorrådet.

§ 4 Forretningsorden
Seniorrådet fastsætter selv sin forretningsorden, som bl.a. skal indeholde regler for rådets konstituering, mødeafvikling og -hyppighed, dagsordener og referater, beslutningskompetence m.v.
§ 5 Møder
Seniorrådet mødes hvert år i april/maj med hele Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse af kommunens budget, for så vidt det vedrører Aabenraa Kommunes ældre borgere. Seniorrådet mødes
derudover mindst én gang om året med formandskabet for Social- og sundhedsudvalget for gensidig orientering og drøftelse af relevante emner vedrørende ældreområdet. Seniorrådet indkaldes
endvidere til møder om budgettet og andre forhold af interesse for rådet. Seniorrådet kan inviteres til deltagelse i kommunale arbejdsgrupper m.v.
Seniorrådet er repræsenteret i alle kommunens Bruger- og Pårørenderåd, som besluttet af Socialog Sundhedsudvalget.
Seniorrådet udøver sin virksomhed i lukkede møder. Suppleanter deltager ikke.
Seniorrådet har nedsat 5 underudvalg:
1. Udvalg for trafik- og byplanlægning.
2. Bygge- og boligudvalg.
3. Udvalg for sundhed, miljø og madservice.
4. Bladudvalg vedr. seniorbladet "Ruden".
5. § 79-udvalg.
Seniorrådet kan nedsætte yderligere underudvalg, for eksempel til at løse adhoc-opgaver.
Seniorrådets underudvalg udarbejder selv forslag til kommissorium, som forelægges Seniorrådet
til drøftelse og afgørelse.
Udvalgene kan ikke udtale sig på Seniorrådets vegne. Udvalgenes formand er dog bemyndiget til
at meddele offentligheden, hvad udvalget arbejder med.
Seniorrådet afholder 1 gang årligt et offentligt møde for alle borgere i Aabenraa Kommune, som er
fyldt 60 år. Ved mødet redegøres for rådets virksomhed i det forløbne år.
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§ 6 Økonomi
Byrådet stiller lokaler og sekretariatsbistand i fornødent omfang til rådighed for rådets
virksomhed.
Byrådet afsætter økonomiske midler til Seniorrådets virksomhed på kommunens budget efter
forudgående drøftelse med Seniorrådet.
Seniorrådets medlemmer modtager mødediæter og befordringsgodtgørelse for deltagelse i
Seniorrådets arbejde.

§ 7 Tavshedspligt
Seniorrådet er underlagt Forvaltningslovens regler om tavshedspligt (§72). Tavshedspligten ophører ikke, når et medlem udtræder af rådet.
§ 8 Ikrafttræden
Vedtægterne træder i kraft pr.
efter godkendelse i Byrådet.
Vedtægterne er godkendt af Aabenraa Byråd den
.

