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NORDREISA KOMMUNE
REGLEMENT

FOR ELDRERÅDET

Eldrerådet er et særlovsorgan og en lovbestemt del av det kommunale system, og ble
opprettet for å ivareta eldres interesser. Rådet reguleres av Lov om kommunale og
fylkeskommunale eldreråd av 8.11.91 og utfyllende bestemmelser gitt i egen forskrift
fra Sosialdepartementet av 13.11.91. Loven trådte i kraft fra 01.01.92. Eldrerådet er
partipolitisk uavhengig og skal ivareta eldres interesser i kommunen på tvers av
partigensene.

§ 1 - VALG OG SAMMENSETNING
Eldrerådet skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmer og
varamedlemmer skal oppnevnes av kommunestyret, derav 3 etter forslag fra
pensjonistforeningen.
Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister. Det er tilstrekkelig at de
har alderspensjon, de trenger nødvendigvis ikke være fylt 67 år. Det kan dreie seg om
andre pensjonsordniriger enn folketrygden. Det politiske styrkeforholdet skal ikke
være avgjørende for sammensetningen.
Kommunestyret velger leder og nestleder. Begge skal være alderspensjonister.
Det møter en fast person fra helse- og sosialavdelinga som veileder og informant i alle
eldrerådsmøtene.
Hvert kjønn skal være representert med minst 40%, jfr. Likestillingsloven § 21.

§ 2 - ANSVARSOMRÅDE
Eldrerådet skal forelegges alle kommunale saker som angår eldres levekår før
beslutning foretas i kommunen. Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår
eldre i kommunen.
Det kan ikke tas opp enkeittilfeller som angår enkeltpersoner i møtene, men rådet vil
være behjelpelig med å fmne fram til den rette instans som har avgjørelsesmyndighet i
enkeltsaker.
Leder og sekretær skal i samråd sørge for at saker som har betydning for eldrerådet
blir behandlet.

Eldrerådet skal ha følgende saker til uttalelse:

Årsbudsjett
økonomiplan
Kommuneplan
Sektorplaner med interesse for eldre
Andre saker som tiltaksplaner og tiltak i helsesektoren, i hjemmetjenesten, behov
for mstitusjonsplasser og trygdeboliger, transporttilbud i kommunen,
boligprogram, saniferdselssaker, kulturtiltak og kommunale avgifter.
Eldrerådet har møte- og talerett i alle kommunale utvalg som behandler saker i henhold
til §2.
Eldrerådet skal hvert år utarbeide en melding om virksomheten sin. Meldingen skal
legges fram for kommunestyret.

§ 3 - SEKRETARIAT
Sekretariatsfunksjonen for eldrerådet legges til servicekontoret som er underlagt
rådmannen. Sekretærenfører portokollen og har ansvar for at sakene er forberedt før
de legges fram for eldrerådet. Utskrift av møtebok sendes medlemmene og
varamedlemmene, avdelingene og kommunestyret.

§ 4 - UTVALGETS MØTER
Eldrerådet skal avvikle møter etter vedtatt møteplan eller når lederen bestemmer, eller
når minst 2 av medlemmene krever det.
Møteinnkalling skal sendes ut minst 5 dager før møtet. Saksliste settes opp av
utvalgsleder og saksdokumenter skal sendes medlemmer, varamedlemmer og andre
med møterett. I tillegg skal saksliste offentliggjøres ved oppslag på kommunehuset og
saksdokumenter legges ut på kommunehuset til offentlig ettersyn.
Møtet ledes av rådets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges særskilt møteleder
ved flertallsvalg.
Rådet er vedtaksført når minst 3 medlemmer er tilstede. Avgjørelser skal ha vanlig
flertail. Er det stemmelikhet, er lederens stemmegiving avgjørende.
Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i møtene. Rådmannen eller hans
representant har møte og talerett.

Lederen kan i enkeltsaker innkalle andre som det er ønskelig å rådføre seg med. Det
skal føres møtebok. Utskrift av møtebok skal sendes til medlemmene av rådet og
andre med møterett, samt til kommunestyret.
Møtene i rådet blir holdt for åpne dører, så langt ikke annet følger av lover og regler.
Rådet kan vedta å behandle saker for lukkede dører, dersom hensynet til personvern
eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det .

5 - GYLDIGHET OG ENDRING
Reglementet er vedtatt i Nordreisa kommunestyre den 12.03.98,sak 14.98

