HVORFOR ER DET VIGTIGT,
DU STEMMER TIL SENIORRÅDSVALGET?
Det er vigtigt du stemmer til Seniorrådsvalget
fordi:






Din stemme kan sikre, at de rigtige personer
bliver valgt
Seniorrådet bliver talerør for ALLE kommunens ældre
Jo flere der stemmer, des stærkere mandat
giver du Seniorrådet – og det giver mere
respekt om arbejdet i rådet
Seniorrådet er vagthund i forhold til kommunens politikere

VALG TIL SENIORRÅDET
– OGSÅ DIT VALG!
Der er snart valg til seniorrådet – din
stemme tæller den 19. november !
Seniorrådet spiller en vigtig rolle i Rudersdal
Kommune, for det giver kommunens beslutningstagere gode råd på en række vigtige områder.
Både når det handler om byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp,
genoptræning og biblioteksvæsen, trafikplanlægning og kommunale budgetter
bliver Seniorrådet taget med på råd.
Seniorrådet holder løbende kontakt til de ældre borgere i kommunen, så deres problemer,
behov og ønsker bliver kendt af politikere og
forvaltning.
Seniorrådet arbejder for alle ældre i kommunen – både for dem der har behov for hjælp,
og for dem der kan klare sig selv.

KONTAKT
Rudersdal Seniorråd
Skodsborg Strandvej 175
2942 Skodsborg

Telefon: 45 80 35 54 (der er telefonsvarer)
E-mail: raadet.rudersdal@mail.dk
Hjemmeside: www.raadet-rudersdal.dk

Folketinget har bestemt, at alle kommuner
skal have et folkevalgt ældre/senior-råd –
din stemme tæller!

SENIORRÅDET






er et valg af og blandt kommunens borgere,
der er fyldt 60 år
er et valgt råd og ikke en pensionistorganisation
er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle
organisationer
behandler ikke sager for enkelt personer
har tavshedspligt om kommunens interne
sager

SENIORRÅDETS OPGAVER
Seniorrådet er også dit råd
OM VALGET






Du kan stemme og stille op til Seniorrådet, hvis
du har fast bopæl i kommunen og er fyldt 60 år på
valgdagen.
På kommunens hjemmeside: www.rudersdal.dk/
seniorraadsvalg kan du f.eks. se om du stadig kan
nå at stille op som kandidat, hvordan du skal
stemme – og meget mere.

Kontakt Seniorrådet (se bagsiden) eller Borgerservice, telefon 46 11 50 15, hvis du vil vide mere
om valget.
Seniorrådet og Kommunalbestyrelsen har i fællesskab fastsat regler for valget f.eks. hvor mange
medlemmer der skal være i rådet.

Seniorrådet vil gerne have dig med



Seniorrådet medvirker aktivt i udformningen af kommunens politik
Seniorrådet rådiver og styrker politikernes
beslutningsgrundlag
Deltager i høringer og dialogmøder
Kommer med ideer til politikere og forvaltning
Formidler viden til politikere og forvaltning
om ældres vilkår i kommunen

I Rudersdal Kommune har Seniorrådet 7
arbejdsgrupper, hvor der er tilknyttet ca. 66
frivillige ældre.
Der er en Boliggruppe, Forebyggelsesgruppe,
Hjemmeplejegruppe, Madsmagningsgruppe, Plejehjemsgruppe, Trafikgruppe og en Økonomigruppe.
Seniorrådet har et sekretariat og udgiver bladet
”Senior Nyt”. Rådet har også eget hus på Strandvejen i Skodsborg.

