TÅRNBY KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen

Vedtægt for Seniorrådet

§ 1 – Navn
1. Seniorrådet i Tårnby Kommune.
Adressen er: Amager Landevej 76, Rådhuset, 2770 Kastrup.
2. Rådet fungerer efter reglerne i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område § 30.
§ 2 – Formål
1. Som kommunens ældrepolitiske råd at medvirke til at skabe de bedste vilkår for
ældrebefolkningen i kommunen.
2. Ved partipolitisk neutralt samarbejde med Kommunalbestyrelsen at skabe medindflydelse
og medansvar for kommunens ældre borgere på de områder, der har betydning for ældre,
samt fungere som kontaktorgan mellem borgere og kommunalbestyrelsen.
§ 3 – Opgaver
1. Rådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål samt i sager, der i øvrigt
vedrører ældre i kommunen.
2. Rådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Kommunalbestyrelsen
udbygges. Rådet drøfter og følger indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.
3. Rådet høres i forbindelse med kommunens planlægning af alle områder, der vedrører
kommunens ældre, inden der træffes beslutning. Rådets bemærkninger skal være en del af
sagens akter.
4. Kommunalbestyrelsen og rådet kan aftale konkrete opgaver, der varetages af rådet.
5. Rådet skal ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete
personalespørgsmål.
§ 4 – Funktion
1. Rådet skal ikke kun beskæftige sig med spørgsmål, der angår de svage ældre, men med
alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover - f.eks. trafik,
boligforhold, sundhed, miljø og kultur.
2. Rådet skal holde sig orienteret om de ældres ønsker og behov gennem kontakt til de ældre,
f.eks. pensionistforeninger, ældreklubber m.m.
3. Rådet skal sørge for, at de ældre løbende bliver orienteret om rådets virke og med
relevante tiltag af betydning for ældre.
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4. Rådet har tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Tavshedspligten
ophører ikke, når medlemmet udtræder af rådet.
§ 5 – Valg og sammensætning
1. Repræsentation i rådet afgøres ved direkte valg hvert 4. år i november måned og rådet
virker i en 4-årig periode. Rådet konstituerer sig med formand ved sit første møde senest
14 dage efter valget.
2. Rådet består af 5 personer med fast bopæl i kommunen og som er fyldt 60 år.
3. For hvert medlem kan der vælges en stedfortræder. Suppleanterne er ikke personlige
stedfortrædere. Indtræden i rådet følger højeste stemmetal.
4. En stedfortræder skal ikke træde til, blot fordi et medlem er forhindret i at deltage i et eller
flere møder i rådet. Kun hvis et medlem i forbindelse med en flytning til en anden
kommune, udtræder af rådet eller hvis et medlem er syg i en periode på mere end en
måned, skal en stedfortræder indtræde. 1. suppleanten deltager i møderne uden
stemmeret.
§ 6 – Sekretariatsbistand m.m.
1. Rådet er organisatorisk underlagt Sundheds- og Omsorgsudvalget.
2. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen bistår med sekretariatsbistand.
3. Rådet fastlægger selv sin forretningsorden i overensstemmelse med reglerne i
retssikkerhedsloven og den af Kommunalbestyrelsen godkendte vedtægt.
4. Forretningsordenen sendes til efterretning for Kommunalbestyrelsen
5. Udgifterne ved rådets virksomhed afholdes af Tårnby Kommune efter forudgående
ansøgning.
6. Kommunen stiller mødelokale og telefon til rådighed for rådet i lighed med andre
kommunale udvalg.
7. Deltagelse i rådet er frivilligt.
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Henrik Zimino
Borgmester
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Klavs Gross
Kommunaldirektør

