VEDTÆGTER
FOR
Seniorrådet i Silkeborg Kommune
2018-2021
Formål og kompetence
§ 1. Seniorrådets formål er at medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for
kommunens ældre borgere. Seniorrådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de
ældre og Byrådet udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og
udformningen af ældrepolitikken i Silkeborg Kommune.
Stk. 2. Seniorrådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter
mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre i Silkeborg
Kommune. Fagudvalg og afdelinger i Silkeborg Kommune skal derfor høre Seniorrådet om
alle forslag, der vedrører ældre i Silkeborg Kommune, dog ikke personsager, konkrete
personalespørgsmål eller administrativ tilrettelæggelse af ældrepolitikken. Høringsfristerne
skal være rimelige, og mindst 7 dage.
Stk. 3. Kommunen har pligt til at sørge for, at nødvendigt baggrundsmateriale medsendes
høringssagerne, og kommunen skal efter behov tilbyde fremlæggelse og uddybning af
høringsmaterialet. Den nærmere procedure for høringer er beskrevet i bilag 1.
Stk. 4. Seniorrådet kan på eget initiativ fremkomme med ideer og forslag om ældres
forhold, som efter rådets opfattelse bør fremmes, og som har betydning for personer på 60
år og derover i Silkeborg Kommune. På samme måde kan Seniorrådet rejse spørgsmål og
fremkomme med synspunkter inden for alle områder, der vedrører de ældre.
Stk. 5. Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsenhed, der er omfattet af
forvaltningsloven og offentlighedsloven. Seniorrådets medlemmer er undergivet gældende
regler indenfor udøvelse af offentlig virksomhed, herunder blandt andet regler om
tavshedspligt og inhabilitet.

Seniorrådets sammensætning
§ 2. Seniorrådet består af 9 medlemmer, som vælges ved direkte valg.
Stk. 2. Såfremt et medlem fraflytter og opgiver sin faste bopæl i Silkeborg Kommune,
udtræder medlemmet af Seniorrådet og en suppleant indkaldes.
Stk. 3. Et medlem af Seniorrådet kan når som helst udtræde af Seniorrådet uden
begrundelse.
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Valg til Seniorrådet
§ 3. Der afholdes valg til Seniorrådet hvert fjerde år. Valgperioden følger Byrådets
funktionsperiode. Hvis der kun kan opstilles det nødvendige antal kandidater, bortfalder
valg. Evt. bortfald af valg sker i samarbejde med det siddende seniorråd.
Stk. 2. Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år på valgdagen eller
sidste dag i valgperioden, har valgret og er valgbare til Seniorrådet.
Stk. 3. Kandidaterne vælges personligt og må ikke vælges som repræsentanter for politiske
partier, interesseorganisationer eller lignende.
Stk. 4. Den nærmere valgprocedure for valget til Seniorrådet for Silkeborg Kommune
beskrives i bilag 2.
Stk. 5. Valgt er de kandidater, der opnår flest stemmer og i rækkefølge efter opnåede
stemmetal. De på kandidatlisterne opførte kandidater, der ikke opnåede valg, er
stedfortrædere i rækkefølge efter størrelsen af de opnåede stemmetal.
Stk. 6. Seniorrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 7. Seniorrådet konstituerer sig inden årets udgang. Det konstituerende møde ledes af
det længst siddende medlem. Hvis der er 2 medlemmer med samme anciennitet, leder det
ældste medlem mødet, indtil formand er valgt. Herefter leder formanden mødet.
Arbejdsform
§ 4. Seniorrådet fastsætter selv sin forretningsorden, hvori angives Seniorrådets
mødehyppighed, regler for dagsorden, regler for mødeindkaldelse og øvrige regler for
Seniorrådets arbejdsform. Seniorrådets møder er lukkede møder, men Seniorrådet kan
arrangere åbne temamøder, konferencer eller lign.
Stk. 2. Dagsordener og referater fra Seniorrådets møder skal være offentligt tilgængelige,
idet reglerne om tavshedspligt dog skal overholdes. Mødereferater sendes til Ældre- og
Handicapudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Sundheds- og
Omsorgsafdelingens Lederforum med henblik på videreformidling. Dagsordener og
referater gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Ændringer
§ 5. Seniorrådet kan over for Byrådet anmode om ændring af nærværende vedtægter.
Seniorrådet skal høres over forslag til ændrede vedtægter, som ikke er fremsat af
Seniorrådet selv.

Øvrige bestemmelser
§ 6. Byrådet betaler udgifterne ved Seniorrådets virksomhed og stiller sekretariatsmæssig
bistand til rådighed for Seniorrådet, hvis rådet ønsker dette. Seniorrådet administrerer det
beløb, der af Byrådet eventuelt er afsat til rådets arbejde.
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Stk. 2. Byrådet yder diæter og kørsel efter fastsatte retningslinjer, som er nærmere
beskrevet i bilag 3.

Ikrafttræden
§ 7. Vedtægterne træder i kraft, når det valgte Seniorråd tiltræder og påbegynder deres
virksomhed 1. januar 2018, dog træder reglerne om valg til Seniorrådet i kraft ved
vedtagelsen af disse vedtægter.
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