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1.

LOVGRUNDLAG

1.1

Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune er nedsat i henhold til lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30 – 33.

1.2

Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed, og Seniorrådet er
omfattet af de regler, der gælder for kommuner, herunder forvaltningsloven
og offentlighedsloven.

2.

FORMÅL OG OPGAVER

Formål
2.1

Seniorrådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler
synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der
vedrører de ældre.

2.2

Seniorrådet skal fremme og udbygge kontakten mellem kommunens ældre
borgere og Byrådet og i den forbindelse medvirke til, at de ældre borgere i
kommunen får øget indflydelse og ansvar.

2.3

Seniorrådet skal sikre, at der etableres og opretholdes en tæt kontakt til de
ældre, de frivillige ældreorganisationer og pensionistforeningerne i
kommunen, således Seniorrådets udtalelser og rådgivning til Byrådet bliver
bredt forankret blandt de ældre. Seniorrådet skal fungere som et bindeled
mellem Byrådet og de frivillige ældreorganisationer og pensionistforeninger i
kommunen.
Opgaver

2.4

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

2.5

Seniorrådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der
har betydning for de ældre i Mariagerfjord Kommune.

2.6

Seniorrådet kan behandle generelle og principielle spørgsmål, men kan ikke
behandle konkrete personsager herunder personalesager.

2.7

Seniorrådet skal holde sig orienteret om de ældres levevilkår i Mariagerfjord
Kommune og om deres ønsker og behov.
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3.

SENIORRÅDET

Seniorrådets sammensætning
3.1

Til Seniorrådet vælges 11 medlemmer.

3.2

Der vælges herudover op til 11 suppleanter. En suppleant bliver midlertidigt
medlem af Seniorrådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at
varetage sit hverv i mindst 3 måneder. Når denne forhindring ikke længere er
til stede, indtræder medlemmet igen i Seniorrådet.

3.3

Suppleanterne deltager ikke i Seniorrådets møder.

3.4.

Medlemskab af Seniorrådet er ikke borgerligt ombud, det er frivilligt og
ulønnet.
Valgperiode

3.5

Valgperioden for medlemmer er 4 år og følger den kommunale valgperiode,
dvs. at hvervet som medlem ophører den 31. december i det år, hvor der
afholdes kommunalvalg.

4.

SENIORRÅDETS VIRKE

Møder
4.1

Seniorrådets møder er ikke offentlige.

4.2

Når Mariagerfjord Kommune modtager kopi af dagsordener og godkendte
referater offentliggøres dokumenterne hurtigst muligt på kommunens
hjemmeside.
Beslutningsdygtighed

4.3

Seniorrådet er beslutningsdygtig, når over halvdelen Seniorrådets
medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft
adgang til at deltage i Seniorrådets beslutning.

4.4

De af Seniorrådet behandlede spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Hvert medlem af Seniorrådet har 1 stemme. Ved stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.
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Samarbejde med Byrådet
4.5

Seniorrådet mødes efter behov med de stående udvalg og medarbejdere i
forvaltning til drøftelse af ældrepolitiske emner. Anmodninger om møde
fremsendes til den pågældende udvalgsformand eller fagchef.

4.6

Der skal ske høring af Seniorrådet, uanset om den påtænkte beslutning skal
træffes af Byråd, udvalg eller af forvaltningen i øvrigt.

4.7

Høringsperioden er sædvanligvis 3 uger. Ved sager af hastende karakter kan
der indgås nærmere aftale om kortere høringsperiode.

4.8

Seniorrådets udtalelser skal vedlægges sagsfremstillinger og indstillinger som
påtegning eller som særligt bilag.
Årsberetning

4.9

Seniorrådet udarbejder hvert år i 1. kvartal en beretning om sin virksomhed i
det forgående år. Beretningen sendes til Byrådet, som offentliggører det.
Forretningsorden

4.10

Seniorrådet skal selv i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om
udførelsen af sit hverv.

5.

VALG

5.1

Byrådet har ansvaret for, at der afholdes valg til Seniorrådet hvert 4. år i
overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område.

5.2

De 11 pladser i Seniorrådet fordeles til de 11 kandidater, der har fået flest
stemmer.

5.3

De 11 suppleanter vælges tilsvarende efter stemmeantal.

5.4

I tilfælde af stemmelighed foretages der lodtrækning mellem de kandidater,
der har opnået ens stemmetal.

5.5

Byrådet fastsætter i samråd med Seniorrådet de nærmere bestemmelser for
valgets gennemførelse.
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6.

KONSTITUERING

6.1

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

6.2

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, indkaldes og ledes mødet af den ældste af disse.

6.3

Formand og næstformand vælges ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed foretages der lodtrækning mellem de kandidater, der har
opnået ens stemmetal.

6.4

Afstemningen er ved håndsoprækning, men såfremt ét medlem ønsker
skriftlig afstemning om valg af formand eller næstformand, skal dette
imødekommes.

6.5

Ved afstemninger i forbindelse med konstituering kan der stemmes ved
fuldmagt.

6.6

Ethvert medlem af Seniorrådet er pligtig at modtage valg til formand eller
næstformand.

6.7

Seniorrådet kan efter anmodning fritage formand eller næstformand for
deres hverv for resten af valgperioden. Hvis en formand eller næstformand
fritages for sit hverv eller dør, foretages der nyt valg efter reglerne i
vedtægternes afsnit nr. 6.

7.

ØKONOMI

Budget
7.1

Administrationen i Mariagerfjord Kommune udarbejder budgetforslag til
Byrådet over udgifterne til Seniorrådets arbejde det kommende år.
Sekretariatsbistand

7.2

Byrådet betaler udgifterne ved Seniorrådets virksomhed og stiller
sekretariatsbistand til rådighed inden for det af Byrådet vedtagne budget,
hvis Seniorrådet ønsker dette.
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7.3

Indholdet og den nærmere organisering af eventuel sekretariatsbistand,
herunder personale- og lokaleforhold samt IT-udstyr, drøftes og aftales i 1.
kvartal af hver valgperiode, eller når der er behov.
Diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og
udgiftsgodtgørelse

7.4

Medlemmerne har ret til diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse for op til 12 ordinære møder om året efter
kommunestyrelsesloven § 16 a.

7.5

Medlemmerne har ret til befordringsgodtgørelse efter statens takster for op
til 12 ordinære møder om året samt ved deltagelse i kurser og andet arbejde
relateret til Seniorrådets virke.

7.6

Under særlige omstændigheder, typisk yderligere høringer af Seniorrådet,
ydes der tilsvarende diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse for ekstraordinære møder.

7.7

Et medlem af Seniorrådet er ikke forpligtiget til at modtage diæter eller
befordringsgodtgørelse, der tilkommer den pågældende efter pkt. 7.4 og 7.5.

8.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

8.1

Vedtægtsændringer drøftes, når der fremsættes ønske herom, eller hvis
lovgivningsmæssige forhold gør det nødvendigt.

8.2

Vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet efter indstilling fra
Seniorrådet.

9.

IKRAFTTRÆDEN

9.1

Denne vedtægt træder i kraft ved godkendelse i Byrådet i Mariagerfjord
Kommune.

9.2

Vedtægten er godkendt af Byrådet (dato) og erstatter vedtægt for Seniorrådet
godkendt af Byrådet 1. juni 2017.

10.

BILAG
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A) Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30 -33.
B) Kommunestyrelsesloven § 16 a
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BILAG A

Lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21-08-2018 Retssikkerhed og administration på det sociale område,
retssikkerhedsloven, §§ 30 -33.
-

§ 30 I hver kommune etableres mindst ét ældreråd. Ældrerådets medlemmer vælges
ved direkte valg. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål
og for-midler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om
lokalpolitiske spørgs-mål, der vedrører de ældre.
Stk. 2. Ældrerådet består af mindst 5 medlemmer, og for hvert medlem kan vælges en
stedfortræder. Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i forbindelse med valg til ældreråd.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere
rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang
ældre-rådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket
omfang ældrerådet skal høres, skal kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle
forslag, der ved-rører de ældre

-

§ 31 Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for
ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.
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. Stk. 4. Et medlem af rådet er ikke forpligtet til at
modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer den pågældende efter stk. 3.

-

§ 32 Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert
fjerde år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal
afholdes.
Stk. 2. Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og
er valgbare til ældrerådet.
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Stk. 3. Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal kandidater, kan
kommunalbestyrelsen i samråd med det siddende ældreråd beslutte at aflyse
afstemningen. Alle de opstillede kandidater er i så fald valgt.
§ 33 Ældreministeren kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen give dispensation fra
reglerne i §§ 30-32
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BILAG B

Lovbekendtgørelse nr. 1031 af 06-07-2018 om kommunernes styrelse, kommunestyrelsesloven, § 16 a.
-

§ 16 a Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde diæter og erstatning for
dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, som uden at være medlem af
kommunalbestyrelsen deltager i de i § 16, stk. 1, litra a - f, nævnte møder mv.
Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter størrelsen af diæterne. Diæterne
fastsættes til et bestemt beløb pr. dag og således, at der for dage, hvor varetagelsen af
hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte beløb. Ved beregningen af
den tid, varetagelsen af hvervet beslaglægger, medtages også den tid, der er fornøden
til at rejse til og fra det sted, hvor hvervet udføres, medmindre hele rejsen foregår
inden for samme kommunes grænser.
Stk. 3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte
af diætbeløbet for møder af ikke over 4 timers varighed, jf. stk. 2. Økonomi- og
indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af erstatningen.
Stk. 4. Er der tillagt nogen særligt honorar eller vederlag for varetagelse af et
kommunalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende diæter og erstatning for tabt
arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed.
Stk. 5. Enhver er forpligtet til at modtage de ydelser, der tilkommer den pågældende
efter reglerne i stk. 1-3.
Stk. 6. I forbindelse med deltagelse i de i § 16, stk. 1, litra a - c, nævnte møder mv.
ydes der til den, der ikke er medlem af kommunalbestyrelsen, de i § 16, stk. 10,
nævnte godtgørelser samt godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til
børnepasning.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at godtgøre de i stk. 6 nævnte udgifter til
den, der uden at være medlem af kommunalbestyrelsen deltager i de i § 16, stk. 1, litra
d - g, nævnte aktiviteter. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at godtgøre
andre udgifter, som er forbundet med deltagelse i de i § 16, stk. 1, nævnte møder mv.,
eller beslutte at yde anden støtte i forbindelse hermed.
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