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Vedtægter 
for  

Seniorrådet 
 
 

§ 1 – Navn 
 
stk. 1. Faxe Kommunes Seniorråd er valgt efter reglerne i ”Lov om retssikkerhed og 

administration på det sociale område”. 
 
 

§ 2 – Formål 
 
stk. 1. Faxe Kommunes Seniorråd rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og 

formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske 
spørgsmål, der vedrører ældre. 

stk. 2. Byrådet skal høre Faxe Seniorråd om alle forslag, der vedrører de ældre. 
 
 

§ 3 – Virksomhed 
 
stk. 1. Faxe Kommunes Seniorråd er en selvstændig forvaltningsmyndighed, som 

blandt andet er omfattet af ”Forvaltningsloven” og ”Lov om offentlighed i 
forvaltningen”. 
Faxe Kommunes Seniorråds medlemmer har tavshedspligt i det omfang, 
det følger af lovgivningen, eller af særlige bestemmelser i enkelte sager. 

stk. 2. Faxe Kommunes Seniorråd kan af egen drift udtale sig og stille forslag om 
ethvert emne, der har betydning for de ældre i kommunen. 

stk. 3. Faxe Kommunes Seniorråd kan ikke behandle spørgsmål, som kun vedrører 
enkeltpersoner blandt de ældre borgere eller blandt kommunens ansatte, 
medmindre sagen er af generel eller principiel karakter. 

stk. 4. Faxe Kommunes Seniorråd udøver sin virksomhed i møder, som ikke er åbne 
for offentligheden. Dagsordener og beslutningsreferater er offentligt 
tilgængelige på Faxe Kommunes hjemmeside. 

stk. 5. Faxe Kommunes Seniorråd skal holde sig orienteret om de ældres levevilkår 
i kommunen og om deres ønsker og behov. 

stk. 6. Faxe Kommune Seniorråd skal gøre en målrettet indsats for at fremme 
nærdemokratiet, så de ældre kan inddrages aktivt i de lokale beslutninger 
på ældreområdet. 
Blandt andet tilsynsrapporterne fra det kommunale tilsyn med 
plejecentrene og hjemmeplejen sendes til høring i ældrerådet. Dette 



Januar 2022 
Side 2 af 3

gælder også for tilsynsrapporterne fra Styrelsen for Patientsikkerhed, 
udarbejdet af embedslægeinstitutionen. 
 

§ 4 – Ældrerådet 
 
stk. 1. Til Faxe Kommunes Seniorråd vælges 9 medlemmer. 
stk. 2. Endvidere vælges op til 5 stedfortrædere. En stedfortræder bliver medlem 

af Faxe Kommunes Seniorråd, når et medlem udtræder eller er forhindret i 
at varetage sit hverv i mindst 3 måneder. 

stk. 3. Stedfortræderne deltager ikke i Faxe Kommunes Seniorråds møder. 
stk. 4. Medlemskab af Faxe Kommunes Seniorråd er frivilligt og ulønnet. 
stk. 5. Seniorrådet er nedsat iht. retssikkerhedslovens § 30. Efter § 31, stk. 3 ydes der 

diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og 
udgiftsgodtgørelse efter reglerne i lov om kommunernes styrelse § 16 a for 
deltagelse i ordinære møder.  
Dette skal ikke besluttes særskilt af byrådet.  
Byrådet skal dog beslutte, om der ydes diæter, erstatning for dokumenteret 
tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til andre møder, konferencer 
og kurser. 
 
Byrådet har besluttet, at Seniorrådets medlemmer har ret til diæter/tabt 
arbejdsfortjeneste og godtgørelser ved deltagelse i møder med stående 
udvalg i anliggender, hvor Seniorrådet skal høres, til konferencer arrangeret 
af Seniorrådet, til fælles formands/næstformandsmøder i Danske Ældreråd 
samt til Danske Ældreråds ældrepolitiske konferencer. 
 
Et medlem af Seniorrådet er ikke forpligtet til at modtage diæter eller 
udgiftsgodtgørelse. 
Udgiftsgodtgørelse dækker over udgifter forbundet med fysisk handicap, 
pasning af syge nære pårørende og befordringsgodtgørelse, samt til evt. 
deltagergebyr for de nævnte møder/konferencer 

 
§ 5 – Valget 

 
stk. 1. Byrådet sørger for, at der afholdes valg til Faxe Kommunes Seniorråd. 

Valgperioden følger Byrådets. 
stk. 2. Byrådet fastlægger i samråd med Faxe Kommunes Seniorråd de nærmere 

bestemmelser for valgets gennemførelse. 
stk. 3. Opstilling af kandidater sker, efter at Faxe Kommunes Seniorråd har afholdt 

borgermøder, hvor der orienteres om Faxe Kommunes Seniorråds arbejde 
samt om valgreglerne. 

stk. 4. Faxe Kommunes Seniorråd tiltræder den 1. januar efter valgets afholdelse. 
 
 

§ 6 – Konstituering 
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stk. 1. Faxe Kommunes Seniorråd konstituerer sig senest 15 dage efter valget med 

formand og næstformand for valgperioden. 
stk. 2. Det konstituerende møde indkaldes og ledes – indtil valg af formand har 

fundet sted – af det medlem, som længst har været medlem. Hvis alle er 
nyvalgte eller flere har samme anciennitet, ledes mødet af den ældste af 
år blandt disse. 

stk. 3. Faxe Kommunes Seniorråd kan nedsætte arbejdsgrupper, hvor der foruden 
medlemmer af Faxe Seniorråd kan deltage andre borgere, som er fyldt 60 
år. Arbejdsgruppens kommissorium besluttes af Faxe Kommunes Seniorråd. 

stk. 4. Faxe Kommunes Seniorråd fastsætter selv sin Forretningsorden. 
 

§ 7 – Økonomi 
 
stk. 1. Byrådet betaler udgifterne ved Faxe Kommunes Seniorråds virksomhed og 

stiller sekretariatsbistand og mødelokaler til rådighed. 
stk. 2. Faxe Kommunes Seniorråd tildeles budget, som administreres af politisk 

administrativt sekretariat. 
 
 
Vedtægterne er godkendt på Faxe Kommunens Byrådsmøde den 22. marts 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


