
 

Vedtægt for Seniorrådet i Jammerbugt Kommune

§ 1.

Navn:

Seniorrådet i Jammerbugt Kommune

§ 2.

Formål:

Kommunalbestyrelsen nedsætter et seniorråd. Seniorrådet rådgiver Kommunalbe-
styrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og 
kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.
Kommunalbestyrelsen skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører de æl-
dre.

§ 3.

Arbejdsområde/funktion:

Seniorrådet skal høres – inden der træffes beslutning – om såvel politiske som 
administrative forslag, der vedrører de ældre i kommunen.

Forslag og sager sendes til høring i Seniorrådet i rimelig tid, inden de behandles i 
fagudvalg. Seniorrådets høringssvar følger sagen gennem fagudvalg til Kommu-
nalbestyrelsen.

Seniorrådet kan af egen drift udtale sig og stille forlag om ethvert emne, der har 
betydning for kommunens ældre.

Seniorrådet skal holde sig orienteret om forholdene blandt kommunens ældre og 
om deres ønsker og behov og om kommunale forhold. 

Seniorrådet skal medvirke til, at de ældre løbende bliver orienteret om kommunale 
tiltag, der har betydning for ældre. 

Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsenhed.



 

Medlemmer af Seniorrådet har tavshedspligt, hvis de i deres arbejde får kendskab 
til personsager, eller om offentlige anliggender, der betegnes som fortrolige.

Tavshedspligten ophører ikke, når et medlem udtræder af rådet.

Seniorrådets møder er ikke offentlige, men referater og dagsordner er offentlige.

Seniorrådet udarbejder årsrapport.

Seniorrådet kan ikke behandle individuelle personsager eller konkrete klagesager.

Seniorrådet kan have repræsentanter i politiske eller administrative nedsatte ad 
hoc udvalg eller arbejdsgrupper angående ældreområdet.

Seniorrådet orienteres om kommunale statistikker og statusopgørelse vedrørende 
ældreområdet.

§ 4

Organisation og sammensætning:

Seniorrådet består af 13 medlemmer. Heraf er 3 valgt i hver af de fire gamle kom-
muner. det 13. medlem er den af de opstillede kandidater, der opnår det største 
personlige stemmetal – efter at de 12 er valgt.

Der vælges op til 13 stedfortrædere, afhængig af antal opstillede. Suppleanterne 
vælges efter det samlede stemmetal, blandt dem der ikke bliver valgt ind. Det vil 
sige, at 1. suppleanten bliver den kandidat, der har fået flest stemmer, ud af dem 
der ikke er blevet valgt ind i Seniorrådet. Andensuppleanten bliver således den, 
der har fået 2. flest stemmer, blandt dem der ikke er blevet valgt ind osv.

Stedfortræder indtræder, hvis et medlem træder ud af Seniorrådet, eller har en 
længere fraværsperiode på grund af sygdom.

 Seniorrådet konstituerer sig med formand og næstformand.

Seniorrådet og kommunen foranstalter valg til Seniorrådet i Jammerbugt Kommu-
ne.

På Seniorrådets møder kan der deltage repræsentanter fra myndigheder og fore-
ninger eller andre. Dog er disse deltagere uden stemmeret.



 

§5

Valgret/valg:

Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg mindst hvert 4. år og fast-
lægger de nærmere retningslinier for valget i samarbejde med Seniorrådet.

Valget forberedes og ledes af en valgbestyrelse, som består af 4 medlemmer, 
valgt af og blandt Seniorrådets medlemmer, samt formanden som født medlem.

Personer, der har fast bopæl i kommunen og som er fyldt 60 år, senest på sidste 
officielle afstemningsdag, har valgret og er valgbare ved valg til Seniorrådet.

Kommunalbestyrelsen udsender valgkort/stemmeseddel til de stemmeberettigede. 

Opstillingen sker efter, at der har været afholdt orienteringsmøde/annoncering i 
lokalaviserne. 

Ved valget opstilles enkeltpersoner.

Seniorrådet vælges ved direkte valg og der kan ikke indgås valgforbund eller være 
listeopstilling.

Seniorrådets funktionsperiode starter 1. januar efter valgets afholdelse.

§ 6.

Mødevirksomhed m.v.:

Seniorrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Seniorrådet mødes efter behov dog mindst 1 gang i hvert kvartal. 

Seniorrådet er kun beslutningsdygtigt, hvis 7 medlemmer er til stede

Ved afgørelser, der træffes ved afstemning, gælder almindeligt stemmeflertal.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Orientering til pressen foretages af den, Seniorrådet har udpeget hertil.

Der føres protokol fra Seniorrådets møder. Referat udsendes umiddelbart efter 
mødet til rådets medlemmer, og offentliggøres på Jammerbugt Kommunes hjem-
meside. 

Mødelokale stilles til rådighed af kommunen.



 

Kommunen stiller sekretariatsbistand til rådighed til tilrettelæggelse og medvirken 
ved møder.

§ 7

Økonomi

Seniorrådet har et årligt budget til sin virksomhed.

§8

Ikrafttrædelse og godkendelse:

Seniorrådets vedtægter træder i kraft efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen. 
Ændringer i vedtægterne forudsætter enighed mellem Kommunalbestyrelsen og 
Seniorrådet.

Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 31.05.2018


