
 

 

V E D T Æ G T E R 
 

for 

 

  S E N I O R R Å D E T 
 

i Fredericia Kommune 
 

§ 1. Formål 

Stk. 1 

I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsætter 
Fredericia Byråd et Seniorråd.  

Stk. 2 

Fredericia Seniorråd er kommunens overordnede ældrepolitiske råd og skal som sådan 

formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om alle emner, der vedrører de ældre.  

Seniorrådet skal arbejde uafhængigt af partipolitiske og organisatoriske interesser.  

 

§ 2. Virksomhed 

Stk. 1 

Byrådet skal - ifølge loven - høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører de ældre, inden der 
træffes beslutning.  

I tilfælde, hvor en sag vedrørende ældreområdet forberedes i et stående udvalg, skal 

Seniorrådet inddrages, før indstilling til Byrådet udarbejdes. 

Seniorrådets indstilling skal være en del af sagens akter og følge sagen frem til endelig 
behandling i Byrådet. 

Høring af Seniorrådet skal ske, hvad enten den formelle vedtagelse i en sag træffes af 
Byrådet, af et af Byrådets udvalg eller af Kommunens administration.  

Stk. 2 

Seniorrådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har betydning 

for de ældre i kommunen, og kommunen skal behandle en sådan henvendelse.  

Stk. 3 

Seniorrådet kan ikke behandle personsager. 

Stk. 4 

Seniorrådet indgår i et samarbejde med kommunens nedsatte råd i forbindelse med 

Aktivitetscentre og Plejecentre, og skal medvirke til at orientere borgerne om kommunens 

ældrepolitik.  



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 enkeltsager 
f.eks. efter pålæg fra Fredericia Kommune.  

Stk. 6 

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at delegere kompetencer indenfor konkrete veldefinerede 
områder til Seniorrådet. 

Stk. 7 

Seniorrådets møder er ikke åbne for offentligheden, men dagsordener og referater er offentlige 
og udlægges efterfølgende på kommunens hjemmeside. 

Stk. 8 

Mindst en gang årligt indkaldes til fællesmøde mellem Senior- og Handicapudvalget og 

Seniorrådet. 

 

 

 

§ 3. Sammensætning og valg 

Stk. 1 

Fredericia Seniorråd består af ni medlemmer.  

Stk. 2 

Personer, der har fast bopæl i Fredericia Kommune, og som er fyldt 60 år på valgdagen, har 
valgret og er valgbare til Seniorrådet.  

Stk. 3. 
Valgperioden er 4 år.  

Stk. 4 

Der nedsættes en valgbestyrelse der består af 3 medlemmer af Seniorrådet og 2 medlemmer 
udpeget af Senior- og Handicapudvalget. 

Valgbestyrelsen indkalder til opstillingsmøde og Pleje og Omsorgschefen står for den praktiske 
afvikling. 

Enhver stemmeberettiget kan møde op og deltage i opstilling af en kandidatliste. 

Alle opstillede kandidater påføres en fælles stemmeseddel for hele kommunen. 

Der kan ikke opstilles flere lister, og valget sker ved urafstemning, som forestås af 
Valgbestyrelsen. 

Stk. 5 
Valgt er de 9 kandidater, der har opnået det højeste stemmetal. 

Suppleanter udpeges på samme måde. 

 

 



§ 4. Konstituering 

Stk. 1 

Seniorrådet konstituerer sig senest 15 dage efter valget med formand og næstformand.   

Stk. 2 

Det konstituerende møde ledes – indtil valg af formand har fundet sted – af det medlem, der 

længst har været medlem af Seniorrådet, eller hvis flere har været medlemmer lige længe, 

eller alle er nyvalgte, da af den ældste af de valgte.  

Stk. 3 

Seniorrådet kan udpege medlemmer til andre råd og arbejdsgrupper – f.eks. 
Regionsældrerådet, udvalg vedr. ældreboligbyggeri, udvalg vedr. kvalitetsstandarder m.v. 

De udpegede medlemmer har pligt til løbende at orientere Seniorrådet om deres arbejde, og 
de kan kun efter aftale udtale sig på Seniorrådets vegne.  

Stk. 4 

Seniorrådet fastsætter selv sin Forretningsorden, som tilsendes Byrådet til orientering.  

 

 

§ 5. Økonomi m.m. 

Stk. 1 

Byrådet afholder alle udgifter ved Seniorrådets virksomhed og stiller lokaler og 

sekretariatsbistand til rådighed.  

 

 

§ 6. Møder 

Stk. 1 

Seniorrådets forretningsorden angiver mødehyppighed, regler for dagsorden, indkaldelse og 
arbejdsform. 

Stk. 2 

Ved afgørelser, der træffes ved afstemning, gælder almindeligt stemmeflertal. Ved 
stemmelighed bortfalder et fremsat forslag. 

Stk. 3 
Seniorrådet er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er til stede.   

Stk. 4 
Suppleant indkaldes kun ved et medlems udtræden af Seniorrådet. 

  

§ 7. Vedtægten 



Stk. 1 

Denne vedtægt træder i kraft efter godkendelse i Fredericia Seniorråd og Fredericia Byråd.  

Stk. 2 
Ændring af vedtægten kan kun ske efter forhandling mellem Fredericia Byråd og Seniorrådet.  

Stk. 3 

Ved ikrafttræden af denne vedtægt ophæves samtidig ”Vedtægt for Seniorrådet i Fredericia 

Kommune”, der trådte i kraft d. 11. marts 2013 

Vedtaget i Seniorrådet den 18. april 2017 

Godkendt i Senior- og Handicapudvalget den 29. januar 2018 

Godkendt i Byrådet den 5. marts 2018 

 

Godkendt d.   Godkendt d.  

For Fredericia Seniorråd:   For Fredericia Kommune: 

 

...........…………………………..  ………………………………………..…       

 

 

 

                                          

 


