Vedtægter
for
Furesø Seniorråd
.
§ 1. Formål
Stk. 1.
I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er der for Furesø
kommune nedsat et Ældreråd, Furesø Seniorråd.
Stk. 2.
Seniorrådet rådgiver Byrådet i Furesø kommune i ældrepolitiske spørgsmål og formidler
synspunkter mellem borgerne og Byrådet om alle emner, der vedrører de ældre. Formålet
med Seniorrådets arbejde er at være med til at udvikle og styrke Furesø kommunes
ældrepolitik og være med til at sikre, at de ældres problemer bliver fremlagt for Furesø
kommune.
§ 2. Virksomhed
Stk. 1
Byrådet skal ifølge loven høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører de ældre i så god tid
som muligt, inden der træffes beslutning, jf. § 7.
Stk. 2.
Seniorrådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har betydning
for de ældre i Furesø kommune.
Stk. 3.
Seniorrådet forudsætter, at Byrådet og de nedsatte udvalg løbende orienterer borgerne om
tiltag, der har betydning for de ældre i Furesø kommune.
Stk. 4.
Seniorrådet orienterer borgerne om sin virksomhed.
Stk. 5.
Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed, der bl.a. er omfattet af
Forvaltningsloven og Lov om offentlighed i forvaltningen. Seniorrådets medlemmer har
tavshedspligt i det omfang, det følger af lovgivningen eller af særlig bestemmelse i enkelte
sager f.eks. efter pålæg fra Furesø kommune eller Byrådet. Suppleanter der er valgt til
Seniorrådet og eksterne deltagere, som er med i diverse arbejdsgrupper, er ligeledes
omfattet af tavshedspligten
Stk. 6.
Uanset at Seniorrådet kan behandle alle ældrepolitiske spørgsmål både af generel karakter
og sådanne, som er udsprunget af konkrete sager, kan Seniorrådet dog ikke behandle
sager, der kun vedrører enkeltpersoner blandt de ældre borgere eller blandt kommunens
ansatte, medmindre sagerne er af generel eller principiel karakter.

Stk. 7.
Seniorrådet afholder som udgangspunkt ordinære møder 1 gang om måneden bortset fra juli
måned, hvor der ikke afholdes møde.
Stk. 8.
Seniorrådets møder er ikke åbne for offentligheden, men dagsordener og referater er
offentligt tilgængelige i henhold til offentlighed i forvaltningen.
§ 3. Seniorrådet
Stk. 1.
Til Seniorrådet vælges 9 medlemmer.
Stk. 2.
Endvidere vælges et antal suppleanter, som er de kandidater der opstilles til
seniorrådsvalget, men som ikke bliver valgt blandt de 9, som har flest stemmer. En
suppleant indtræder i Seniorrådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit
hverv i mindst 3 måneder. Den suppleant som har flest stemmer indtræder som nr. 1.
Suppleanterne deltager ikke i Seniorrådets møder.
Stk. 3.
Byrådet yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, kørselsgodtgørelse
og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til
medlemmerne af Seniorrådet i forbindelse med medlemmernes deltagelse i Seniorrådets
møder, jf. § 2, stk. 7.
Byrådet kan endvidere på baggrund af en konkret vurdering i særlige tilfælde træffe
beslutning om, at yde diæter mv. i forbindelse med medlemmernes deltagelse i andre
aktiviteter end Seniorrådets ordinære møder.
Stk. 4.
Et medlem af Seniorrådet er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der
tilkommer den pågældende.
§ 4. Valg
Stk. 1.
Ifølge loven har alle personer, der har fast bopæl i Furesø kommune, og som er fyldt 60 år,
valgret og er valgbare til Seniorrådet.
Stk. 2.
Medlemmerne vælges ifølge loven ved direkte valg. Det er frit for den enkelte borger at
opstille til valget, og der kræves ikke stillere.
Stk. 3.
Til valget kan der ikke opstilles på lister eller indgås valgforbund. Kandidaterne er valgt som
medlemmer og suppleanter i den rækkefølge, som det afgivne antal stemmer på hver
kandidat viser.
Stk. 4.
Valgperioden er 4 år og sammenfaldende med valgperioden til Byrådet.
Stk. 5.
Byrådet sørger for, at der afholdes valg til Seniorrådet hver fjerde år og afholder alle udgifter
ved valget. Gennem annoncer i den lokale presse anmodes kandidater om at melde sig.

Efterfølgende offentliggøres et foto af kandidaten medfølgende kandidatens valgprogram.
Det skal også være muligt for kandidaterne at møde vælgerne på et valgmøde.
Stk. 6.
Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal kandidater, kan Byrådet i
samråd med det siddende Seniorråd beslutte at aflyse afstemningen. Alle de opstillede
kandidater er i så fald valgt.
§ 5 Konstituering
Stk. 1.
Seniorrådet konstituerer sig senest 15 dage efter valget med formand, næstformand og
kasserer. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 6 medlemmer er til stede, og der er
stemmeflertal.
Stk. 2.
Det konstituerende møde ledes, indtil valg af formand har fundet sted, af det medlem, der
længst har været medlem af Seniorrådet. Hvis der er flere med samme anciennitet eller alle
er nyvalgte, er det den ældste af de valgte.
Stk. 3.
Seniorrådet kan nedsætte rådgivende arbejdsgrupper, hvor der foruden medlemmer af
Seniorrådet også kan deltage andre borgere, der er fyldt 60 år. Dersom Seniorrådet vælger
at nedsætte en eller flere arbejdsgrupper til at arbejde med særlige emner, kan en sådan
arbejdsgruppe aldrig udtale sig på Seniorrådets vegne.
Stk. 4.
Seniorrådet fastsætter selv sin forretningsorden, som sendes til Byrådet til orientering.
§ 6. Økonomi m.m.
Stk.1.
Furesø kommune betaler efter loven udgifterne ved Seniorrådets virksomhed og stiller
sekretariatsbistand (sekretær) til rådighed, hvis Seniorrådet ønsker dette. Herunder hører
mødelokale, kontorlokale med telefon.
Stk. 2.
Der afsættes årligt et rammebeløb indenfor det kommunale budget til afholdelse af
Seniorrådets arbejde.
Stk. 3.
Seniorrådet forestår selv udarbejdelsen og anvendelsen af budgetbeløbet.
Stk. 4.
Seniorrådets regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 5.
Seniorrådets regnskab revideres af Furesø kommune.
Stk. 6.
Seniorrådet udarbejder inden udgangen af februar måned en årsberetning for det forløbne
år.
Beretningen sendes til Byrådet i løbet af marts og offentliggøres i øvrigt.
§ 7. Samarbejde
Stk. 1.

Furesø kommune og Furesø Seniorråd lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt
samarbejde til gavn for de ældre i Furesø kommune.
Stk. 2.
Seniorrådet og Borgmesteren samt kommunens forskellige udvalg og kommunens
administration mødes efter behov til drøftelse af ældrepolitiske emner.
Stk. 3.
Ved høring af Seniorrådet henvises der til Byrådets generelle høringsprincipper for Furesø
kommune.
Stk. 4.
Ved sager, der forelægges Byrådet eller udvalgene, skal udtalelser fra Seniorrådet i videst
muligt omfang omtales på dagsordenen og ledsage som et bilag.
I det omfang, en udtalelse fra Seniorrådet ikke fremgår af dagsordenen, skal det fremgå af
referatet fra mødet, at der er modtaget en udtalelse fra Seniorrådet.
Sekretariatet i Social- og Sundhedsudvalget vil så vidt muligt sende en liste med kommende
dagsordenspunkter til Seniorrådet, så snart disse måtte være klar.
Stk. 5.
Hvis Furesø kommune overlader udførelsen af opgaver, hvor Furesø kommune har
ansvaret, til andre f.eks. boligorganisationer eller private firmaer, skal Furesø kommune
sikre, at Seniorrådet stadig bliver hørt vedrørende væsentlige eller principielle spørgsmål,
der vedrører de ældre.
Stk. 6.
Rekvirering af alment tilgængelige oplysninger til brug for Seniorrådets arbejde kan ske hos
de respektive forvaltninger. Ønske om rekvirering af andre informationer skal ske via
Borgmesteren.
Stk. 7.
Seniorrådet er tilknyttet social- og sundhedsudvalget, som i løbet af året skal afholde 1 til 2
møder med Seniorrådet. Det ene afholdes inden den endelige vedtagelse af budgettet.
§ 8 Vedtægten
Stk. 1.
Denne vedtægt træder i kraft efter godkendelse af Seniorrådet og Byrådet i Furesø
Kommune.
Stk. 2.
Ændring af vedtægten fastsættes af Byrådet i Furesø kommune i samarbejde med
Seniorrådet.
Stk. 3.
Denne vedtægt respekterer de dispensationer som Byrådet efter ansøgning hos
Socialministeren får fra reglerne i loven om Ældreråd der omtales i § 30-32.

Udkast ved Ældrerådet den 3. februar 2014

