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Vedtægter for Seniorrådet i Samsø Kommune 

1. Navn

Rådets navn er Seniorrådet i Samsø Kommune.

2. Formål

Seniorrådets formål er at rådgive Samsø Kommune i ældrepolitiske spørgsmål og

fungere som kontaktorgan mellem borgere og Kommunalbestyrelse ved

tilrettelæggelsen af Kommunalbestyrelsens ældrepolitik.

Seniorrådets formål er desuden at udbygge kontakten mellem kommunens ældre

borgere og kommunen og at give de ældre borgere mulighed for at drøfte og følge

indholdet af de tilbud, kommunen stiller til rådighed for de ældre.

3. Opgaver

Seniorrådet kan komme med forslag om ældrepolitiske initiativer.

Seniorrådet kan debattere et hvilket som helst spørgsmål af principiel karakter i

relation til f.eks. ældres levevilkår, kommunale servicetilbud m.v.

Seniorrådet skal medvirke til, at de ældres ønsker og ideer bliver fremført for de

relevante beslutningstagere, herunder alle forhold der vedrører borgere over 60.
Områderne kan indbefatte trafikforhold, madservice, boligforhold osv.

Seniorrådet skal fremme kommunikation mellem de ældre borgere og de

kommunale organer.

Kommunalbestyrelsen, udvalgene og forvaltningen forelægger til høring for

Seniorrådet alle sager, der vedrører ældre.

Sagerne forelægges Seniorrådet til høring/udtalelse, inden afgørelse træffes,

f.eks. kommunens årsbudget, eller forskellige tiltag og ændringer på områder der
vedrører borgere over 60.
Seniorrådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoner/sager, heller ikke

personalesager eller konkrete klagesager.

Seniorrådet har tavshedspligt i personsager og i sager, der er under behandling i

Social- og Kulturudvalget, og som ikke er offentliggjort.

4. Antal

Seniorrådet består af 5-7 medlemmer og 2 suppleanter.

5. Valg

Valget af medlemmer til Seniorrådet foregår ved direkte valg.

Medlemmerne vælges for en 4-årig periode.
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Der afholdes valg til Seniorrådet hver 4. år. Valget afholdes som fremmødevalg 
samme dag som kommunalvalget. Stemmeafgivningen foregår i en separat valg- og 
stemmeboks for at holde henholdsvis Kommunalvalg og Seniorrådsvalg adskilt. Hele 
Seniorrådet er på valg ved hvert kommunalvalg

Enhver borger bosiddende i Samsø Kommune, der på valgtidspunktet er fyldt 60 er 
stemmeberettiget. En kandidat til Seniorrådsvalget skal have underskrift af mindst 5

stillere, der er stemmeberettigede, for at kunne opstille til valget. Stillerlisten skal 
være indleveret 1 måned før valget.

Ved valg til Seniorrådet opnår kandidaterne valg i forhold til antal afgivne 

stemmer. De kandidater, der opnår flest stemmer indgår i Seniorrådet. De næste 

kandidater er stedfortrædere i valgt rækkefølge. 

Til seniorrådsvalget udpeger Seniorrådet en valgtilforordnet til hvert stemmested i 
Samsø Kommune, og derudover nedsættes der en valgbestyrelse bestående af to 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, to medlemmer af seniorrådet samt et medlem fra 
Forvaltningen der også agerer referent

Seniorrådet er apolitisk.

6. Konstituering

Det nyvalgte Seniorråd konstituerer sig i december måned efter valget. 
Seniorrådet vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer. 
Kommunalbestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Seniorrådet.

7. Møder

Seniorrådet afholder mindst 11 møder årligt og ellers efter behov.

Seniorrådet vedtager selv sin forretningsorden for mødernes afholdelse.

8. Økonomi

Samsø Kommune stiller mødelokaler til rådighed. Øvrige udgifter, herunder 
udgifter til kursusvirksomhed og mødediæter, afholdes ligeledes af Samsø 
Kommune. Hvert år udarbejder kommunen et budget.

9. Vedtægtsændringer

Efter ønske fra Seniorrådet eller Samsø Kommune kan vedtægterne tages op til 
drøftelse.

10. Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft efter Kommunalbestyrelsens godkendelse. Vedtaget 
af Samsø Kommune den 09.11.2021


	attachment.pdf

