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REGLEMENT FOR ELDRERÅDET 

 

§1: Hjemmel for opprettelse 

Eldrerådet er opprettet i medhold av «Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd». 

 

§ 2: Valg og sammensetning 

Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha og velger rådets medlemmer. 

Flertallet av rådsmedlemmer skal være alderspensjonister. Hvert kjønn skal være representert med 

minimum 40 %. Kommunelovens regler om forholdstallsvalg gjelder ikke for eldreråd. 

 

Foreninger som representerer de eldre i kommunen har rett til å forslå kandidater. 

Eldrerådet velger selv leder og nestleder som skal velges blant alderspensjonistene. 

 

Eldrerådet har for tiden 6 medlemmer og er sammensatt av to politiske medlemmer, to medlemmer 

fra pensjonistforeningen, et medlem fra Sanitetsforeningen og et medlem fra eldres hyggestund. 

 

Funksjonstiden for rådet følger kommunestyreperioden. 

Ved nyvalg i neste kommunestyreperiode settes antall medlemmer av Eldrerådet til fem med 

vararepresentanter hvorav to er politiske representanter og tre medlemmer velges etter forslag fra 

foreninger som representerer de eldre. 

 

§3: Arbeidsområde/mandat 

Hovedformålet med loven er at eldrerådet skal sikres medvirkning i behandlingen av saker som 

vedrører levekårene for eldre.  

 

Rådet skal konsentrere seg om større og overgripende saker. Som eksempler på saker nevnes: 

Kommuneplan, tiltak og planer innen helse og sosial, utbyggingsprogram, reguleringsplaner, 

kulturelle tiltak, samferdselssaker, årsbudsjett samt økonomi- og strategiplan. 

 

Medvirkningen skal skje i form av råd og uttalelser. 

 

Saker til politisk behandling, som skal forelegges eldrerådet til uttalelse, sendes eldrerådet senest 

samtidig som de sendes til det første politiske organ som skal behandle saken. 

 

Det skal føres protokoll fra eldrerådets behandling av saker. Protokollen skal følge saksdokumentene 

til det politiske organ som treffer endelig avgjørelse i saken. 

 



Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker som vedrører levekårene for eldre. Alle protokoller 

fra Eldrerådets møter legges frem for formannskapet som referatsak. 

 

Bestilling av informasjon og vurdering fra administrasjonen skal fremgå av møteprotokoll.  

 

Eldrerådet skal utarbeide en årsmelding som beskriver rådets aktiviteter. Årsmeldingen legges frem 

for kommunestyret. 

 

§ 4: Sekretariat 

Politisk sekretariatet forestår utsendelse av innkalling/saksliste med eventuelle vedlegg. 

 

Rådmannen eller den rådmannen bemyndiger er sekretær i møtene, skriver protokoll fra møtene og 

yter bistand til rådet ved utarbeidelse av årsmelding. 

 

§ 5: Eldrerådets møter 

Tidspunkt for møtene settes opp i samråd med ordfører og legges inn i den politiske møteplanen. 

Behov for ekstramøter avgjøres av eldrerådet i henhold til kommunelovens regler. 

 

Møtene er åpne for publikum unntatt ved behandling av saker som er underlagt taushetsplikt. 

 

Rådet treffer beslutninger ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

 

§ 6: Økonomi 

Medlemmer og varamedlemmer har rett til godtgjøring etter kommunens reglement for godtgjøring 

til folkevalgte organer. 

 

Eldrerådet har eget budsjett som vedtas årlig av kommunestyret. Budsjettet inneholder ikke utgifter 

til møtegodtgjøring og sekretariatsfunksjon. Disse utgiftene dekkes sammen med tilsvarende utgifter 

for øvrig politisk virksomhet. 

 

§ 7: Taushetsplikt 

Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer har taushetsplikt om opplysninger av personlig art som 

de blir kjent med gjennom sitt arbeid i rådet og i saker om lovbestemt taushetsplikt. 


