
 

 

 

 
 

Vedtægter for Seniorrådet i Tårnby Kommune 

§ 1. Navn 

1. Seniorrådet i Tårnby Kommune. 
 

2. Adressen er: Amager Landevej 76, Rådhuset, 2770 Kastrup. 

 

§ 2. Seniorrådets formål 

1. Rådet fungerer efter reglerne i Lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område § 30. 
 

2. Som kommunens ældrepolitiske råd er formålet at medvirke til at skabe de 
bedste vilkår for ældrebefolkningen i kommunen. 
 

3. Ved partipolitisk neutralt samarbejde med Kommunalbestyrelsen er formålet at 
skabe medindflydelse og medansvar for kommunens ældre borgere på de 
områder, der har betydning for ældre, samt fungere som kontaktorgan mellem 
borgere og Kommunalbestyrelse. 

 

§ 3. Seniorrådets opgaver 

1. Rådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål samt i sager, 
der i øvrigt vedrører ældre i Kommunen. 
 

2. Rådet skal medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens 
ældrepolitik. Rådet drøfter og følger indholdet og udformningen af Kommunens 
ældrepolitik og værdighedspolitik. 
 

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- 
fx trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur. 
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Rådet skal holde sig orienteret om de ældres ønsker og behov gennem kontakt 
til de ældre, i bruger- og pårørenderåd, pensionistforeninger, ældreklubber 
m.m. 
 
Rådet skal sørge for, at de ældre løbende bliver orienteret om rådets virke og 
med relevante tiltag af betydning for ældre. 
 
Rådet har tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. 
Tavshedspligten ophører ikke, når medlemmet udtræder af rådet. 

 

§ 5. Møder 

1. Seniorrådet skal i deres forretningsorden beskrive hvor mange ordinære møder 
de ønsker at afholde årligt. 
 

2. Seniorrådets formand er mødeleder på ordinære møder. 
 

3. Der udbetales mødediæter til seniorrådets medlemmer ved deltagelse på 
ordinære møder. Det enkelte rådsmedlem er er ikke forpligtiget til at modtage 
diæter, og kan frasige sig dem. 
 
 

4. Formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget vil deltage i seks ordinære 
møder årligt med henblik på drøftelse/afklaring af relevante sager på 
ældreområdet. 
En ledelsesrepræsentant vil ligeledes deltage på disse seks møder.  
 

5. Der vil blive inviteret til disse seks møder en gang årligt i december måned. 
 
 

6. Udover de i forretningsordenen beskrevne ordinære møder vil seniorrådet 
desuden blive inviteret til et Sundheds- og Omsorgsudvalgsmøde en gang 
årligt med det formål at videreformidle aktuelle arbejdsindsatser fra 
seniorrådets side.  
 

7. Når et nyt seniorråd indtræder, vil de blive tilbudt et introduktionsforløb 
udformet af forvaltningen med udgangspunkt i Dansk Ældreråds håndbog om 
ældrerådsarbejde. 
 

§ 6. Høring 

1. Seniorrådet har ret til at udarbejde høringssvar ved sager omhandlende 
ældrepolitik. 

2. Dagsordenspunktet sendes i høring i seniorrådet med en svarfrist på 7 dage. 

 
 

§ 7. 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. 
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2. Rådet består af fem personer med fast bopæl i kommunen, som er fyldt 60 år.  
 

3. For hvert medlem kan der vælges en suppleant. Suppleanterne er ikke 
personlige stedfortrædere. Indtræden i rådet følger højeste stemmetal. 
 

4. Suppleanter deltager ikke i rådets møder. Hvis et rådsmedlem udtræder eller er 
forhindret i at varetage sit erhverv i en periode på mere end tre måneder, 
træder den suppleant med det højeste stemmeantal ind i rådet i stedet. 

 

§ 8. Sekretariatsbistand m.m. 

1. Rådet er organisatorisk underlagt Sundheds- og Omsorgsudvalget 
 

2. Forvaltningen bistår med sekretariatsbistand. Sekretariatsbetjening består af:  
 

• Indkaldelse til møder, herunder invitation til eksterne gæster 

• Udfærdigelse af dagsorden 

• Udfærdigelse af referat 

• Undersøgelser af evt. spørgsmål i forbindelse med dagsorden 

• Bestilling og udfærdigelse af diætskemaer  

• Status på budget 
 

3 Henvendelser og spørgsmål, der måtte forekomme udover ovenstående 
eksempler, vil blive betragtet efter offentlighedsloven § 7. 
 

4 To gange årligt kan der anmodes om oplæg fra forvaltningen. 

 
5 Forvaltningen indkøber og udlåner relevant IT- udstyr, men kan ikke være 

behjælpelige med opsætning. 
 

6 Budgettet for 2022 er på 25.527 kr. Disse midler skal blandt andet bruges på: 
 

• Forplejning 

• It- udstyr 

• Arrangementer 
 

Forvaltningens administration vil til hvert ordinært møde oplyse Seniorrådet om 
eventuelle bevægelser på kontoen. 
 

7 Rådet fastlægger selv sin forretningsorden i overensstemmelse med reglerne i 
retssikkerhedsloven og de af Kommunalbestyrelsen godkendte vedtægter. 
 

8 Forretningsordenen sendes til efterretning for Kommunalbestyrelsen. 
 

9 Udgifterne ved rådets virksomhed afholdes af Tårnby Kommune efter 
forudgående ansøgning. 
 
 

10 Kommunen stiller mødelokale til rådighed for rådet i lighed med andre 
kommunale udvalg 
 

11 Deltagelse i rådet er frivilligt og ulønnet. 
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Anders S. Andersen 
Borgmester                                                                     Morten Winge 
                                                                                        Kommunaldirektør 
 
 
 


