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Vedtægter for Greve Seniorråd 

§ 1. Lovgrundlag 

Greve Seniorråd er etableret og fungerer i henhold til reglerne i lov om retssikkerhed 

og administration på det sociale område §§ 30 – 33. Greve Seniorråd er en selvstændig 

forvaltningsenhed, der er omfattet af forvaltningsloven. 

§ 2. Formål  

Greve Seniorråd skal medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens 

ældrepolitik, og skal gennem dialog og konstruktivt samarbejde med Byrådet i Greve 

Kommune medvirke til at øge ældre borgeres medindflydelse og medansvar for 

udformning og tilrettelæggelse af Greve Kommunes ældrepolitik. 

§ 3. Virksomhed 

1. Greve Seniorråd rådgiver Byrådet i alle sager vedrørende ældrepolitiske spørgsmål 

og formidler synspunkter herom, mellem de ældre borgere og Byrådet.   

2. Til opfyldelse af stk. 1 modtager Greve Seniorråd relevante dagsordener og forslag 

til høring. Tilsvarende modtager Greve Seniorråd generelle rapporter, analyser m.v. 

der omhandler forhold vedrørende ældres bo- og levevilkår i kommunen. Greve 

Seniorråd er underlagt tavshedspligt i forhold til lukkede sager og andre fortrolige 

forhold.  

3. Greve Seniorråd kan af egen drift udtale sig og stille forslag om emner, som har 

betydning for ældre borgere i kommunen. 

4. Greve Seniorråd skal gennem sin indsats fremme nærdemokratiet, således at ældre 

aktivt inddrages i ældrepolitikken, samt medvirke til, at ældre bliver orienteret om 

relevante ældrepolitiske kommunale tiltag.  

5. Greve Seniorråd rådgiver ved beslutninger om anvendelse af ressourcer indenfor 

ældreområdet i Greve. 

6. Greve Seniorråd kan ikke behandle ikke personsager, men alene generelle 

spørgsmål. Seniorrådet kan imidlertid tage generelle spørgsmål op, som udspringer af 

en personsag. Til fremme af denne rolle holder Greve Seniorråd sig orienteret om 

ældres ønsker og behov. 

7. Greve Seniorråd udarbejder i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det 

foregående år. Den sendes efterfølgende til Byrådet og offentliggøres. 
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§ 4. Valg 

1. Til Greve Seniorråd vælges syv medlemmer ved direkte valg.  

Valgberettigede er alle borgere over 60 år, der har fast bopæl i kommunen. 

Valgperioden er fire år og følger Byrådets valgperiode. 

2. De syv kandidater, der har fået flest stemmer, udpeges til medlemmer af Greve 

Seniorråd. 

3. De efterfølgende syv kandidater med flest stemmer udpeges i stemmemæssig 

rækkefølge som suppleanter. 

4. Suppleanter deltager normalt ikke i seniorrådets møder. Suppleanter indtræder kun, 

hvis et medlem af seniorrådet udtræder. 

5. Senest seks måneder før valget fastsætter Byrådet i samråd med Greve Seniorråd 

regler for, hvordan valget skal finde sted. 

6. Medlemmer og suppleanter af Greve Seniorråd kan ikke samtidig være medlem af 

Greve Byråd. 

§ 5. Konstituering 

1. Greve Seniorråd tiltræder og konstituerer sig med formand og næstformand senest 

14 dage efter valget. Samtidig udpeges seniorrådets medlemmer til eventuelle 

eksterne udvalg og arbejdsgrupper, herunder Regionsældrerådet. 

2. Det konstituerende møde indkaldes af den sekretariatsbistand, som Greve Byråd 

stiller til rådighed for Greve Seniorråd. Dette møde ledes – indtil valg af formand har 

fundet sted – af det medlem af seniorrådet, der længst har været medlem. Hvis alle er 

nyvalgte eller flere har samme anciennitet, ledes mødet af den ældste af disse. 

3. Greve Seniorråd kan beslutte at nedsætte arbejdsgrupper og særlige udvalg. 

Arbejdsgrupper og udvalg refererer til Greve Seniorråd.  

4. Greve Seniorråd fastsætter selv sin forretningsorden.  

§ 6. Økonomi 

1. Greve Byråd afholder udgifterne forbundet med seniorrådets virksomhed og stiller 

sekretariatsbistand og lokaler til rådighed, såfremt Greve Seniorråd ønsker dette. 

2. Greve Seniorråd udarbejder og fremsender forslag til eget budget for det 

kommende år efter de af Greve Byråd fastlagte retningslinjer.  

3. Medlemmer af seniorrådet modtager diæter og befordringsgodtgørelse efter de 

gældende regler herom samt de af byrådet godkendte retningslinjer. 
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§ 7. Samarbejde 

1. Greve Seniorråd refererer til Byrådet i Greve Kommune.  

2. Greve Seniorråd kan mødes med relevante udvalg til drøftelse af ældrepolitiske 

emner. 

3. Greve Byråds/fagudvalgenes høring af seniorrådet skal ske i god tid inden, der skal 

træffes beslutninger. I undtagelsestilfælde kan der træffes aftale om særlig høring 

mellem seniorrådets formand og relevant udvalgsformand. Forud for høring modtager 

alle medlemmer af seniorrådet de til emnet hørende relevante bilag. 

§ 8. Ikrafttræden 

1. Vedtægter for Greve Seniorråd træder i kraft, når de er godkendt af Byrådet og 

Greve Seniorråd.  

2. Ændringer i vedtægterne kan ske efter forudgående forhandling mellem seniorrådet 

og Byrådet, eller når lovgivning eller andre forhold nødvendiggør dette.  

§ 9. Øvrigt  

Medlemmer og suppleanter af Greve Seniorråd er omfattet af lovens bestemmelser 

om tavshedspligt i personsager og andre interne forhold.  

Tavshedspligten ophører ikke, når et medlem forlader Greve Seniorråd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægterne for Greve Seniorråd er godkendt af Byrådet den 2. april 2013 

Vedtægterne er revideret efterfølgende navneskift til Greve Seniorråd, som blev 

besluttet den 26. januar 2015. 


