Vedtægter for Ældre-/Seniorrådet 2022-2025
i Thisted Kommune

§1

Baggrund, Navn
Stk. 1. I henhold til lov om retssikkerhed og administration §§ 30-33 på det sociale område er der etableret et Ældre-/Seniorråd i Thisted Kommune.
Navnet er: Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal høre Ældre-/Seniorrådet om alle forslag, der vedrører
ældre.

§2

Formål
Stk. 1. Formålet med Ældre-/Seniorrådet er at udbygge kontakten mellem ældre borgere
og Kommunalbestyrelsen/forvaltningerne ved Thisted Kommune og derved give borgerne mulighed for at drøfte og følge handling og udvikling af kommunens tilbud til ældre over 60 år.
Ældre-/Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål,
der vedrører de ældre.

§3

Ældre-/Seniorrådets sammensætning og valg
Stk. 1. Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune består af 11 medlemmer og 7 stedfortrædere, der vælges ved direkte valg hvert 4. år, samme år som valg til Kommunalbestyrelsen finder sted. Antallet af medlemmer besluttes af det siddende Ældre-/Seniorråd.
Valgene foretages i et eller flere valgområder fastlagt af Kommunalbestyrelsen i samarbejde med Ældre-/Seniorrådet.
Stk. 2. For at være valgbar skal man være fyldt 60 år og med bopæl i det valgområde,
hvor valghandlingen finder sted.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for valgets afholdelse, på baggrund af Socialministeriets vejledning. Valgbestyrelsen udpeges af Kommunalbestyrelsen og Ældre-/Seniorrådet i samarbejde.
Valgresultatet med antallet af afgivne stemmer på hver kandidat sendes til alle de opstillede kandidater samt som pressemeddelelse.
Stk. 4. Thisted Kommune skal snarest og senest 14 dage efter valgets afholdelse indkalde til et konstituerende møde, hvor Ældre-/Seniorrådet skal vælge formand og næstformand.
Efter 2 år foretager Ældre-/Seniorrådet en ny konstituering, såfremt praktiske eller helbredsmæssige forhold taler herfor.
Såfremt praktiske, helbredsmæssige eller andre forhold taler herfor, foretager Ældre-/Seniorrådet en ny konstituering.
Såfremt et medlem af Ældre-/Seniorrådet har fravær i mere end et halvt år, indtræder
stedfortræderen med flest stemmer fra samme valgområde. Såfremt der ikke er flere
stedfortrædere fra samme område, vælges stedfortræder med flest stemmer fra andet
område.

§4

Ældre-/Seniorrådets opgaver og rettigheder
Stk. 1. Ældre-/Seniorrådet skal høres og rådgiver Kommunalbestyrelsen/forvaltningerne i
ældrepolitiske spørgsmål af enhver art samt fungere som kontaktorgan mellem de ældre
borgere og forvaltningerne ved udformning og tilrettelæggelse af ældrepolitikken i Thisted Kommune.
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Stk. 2. Ældre-/Seniorrådet kan på eget initiativ rejse og drøfte spørgsmål, som det mener
er af betydning for borgere over 60 år, ligesom rådet kan videregive ideer og forslag om
ældre til Kommunalbestyrelsen/forvaltningerne.

Stk. 3. Ældre-/Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsenhed, og rådet er derfor underlagt forvaltningslovens regler om indhentelse af og viderebringelse af oplysninger
samt tavshedspligt.
Stk. 4. Ældre-/Seniorrådet kan ikke drøfte sager om enkeltpersoner.
Stk. 5. Ældre-/Seniorrådet kan til enhver tid anmode om at få forelagt og belyst emner og
spørgsmål.
Stk. 6. Ældre-/Seniorrådet skal holde en tæt forbindelse med ældreorganisationer og foreninger i Thisted Kommune og formidle samarbejde med disse. Ældre-/Seniorrådets
samarbejde med disse organisationer er med udgangspunkt i en liste, som løbende revurderes, og som udvides efter behov.
Ældre-/Seniorrådet skal være åben overfor samarbejde med relevante foreninger på ældreområdet i Thisted Kommune.
Stk. 7. I forbindelse med forberedelse af en sag inddrages Ældre-/Seniorrådet så hurtigt
som muligt, således at Ældre-/Seniorrådets udtalelse kan indgå i sagen inden endelig beslutning.
§5

Ældre-/Seniorrådets virksomhed
Stk. 1. Ældre-/Seniorrådet fastlægger selv sin forretningsorden. Det forudsættes, at rådet
selv tilrettelægger arbejdet.
Stk. 2. Ældre-/Seniorrådets mødereferater sendes efter hvert møde til Ældre-/Seniorrådets medlemmer og relevante kommunale afdelinger. Referat fra rådets møder forelægges for Social- og Seniorudvalget.
Stk. 3. Thisted Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med rådets arbejde. Ældre/Seniorrådet udarbejder hvert år inden den 1. august et budget, der gælder for det følgende år.
Stk. 4. Ældre-/Seniorrådets formand og kasserer er tegningsberettiget for rådet.
Stk. 5. Thisted Kommune stiller sekretariatsbistand til rådighed i det omfang, der er behov herfor. Kommunen stiller mødelokale til rådighed samt afholder de med møderne
forbundne udgifter.
Stk. 6. Medlemskabet af Ældre-/Seniorrådet er et frivilligt og ulønnet hverv. Medlemmer
modtager mødediæter for ordinære møder.
Stk. 7. Beslutninger i rådet kan kun ske, hvis halvdelen af rådets medlemmer er til stede
samt formand eller næstformand. Ved eventuel stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.
Stk. 8. Ældre-/Seniorrådet har ret til at indkalde ikke medlemmer/gæster til møderne
(medlemmer af Kommunalbestyrelsen/forvaltninger og andre relevante organisationer),
hvis det skønnes nødvendigt.

§6

Ikrafttræden
Stk. 1. Vedtægten træder i kraft fra 1. januar 2022 og er gyldig efter godkendelse i Socialog Seniorudvalget.
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