
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deanu gielda- 
Tana kommune 

 

 

 

 

ELDRERÅDET 

 

 

 

  
 
 
 
Sist revidert 19.02.2020. 



 2 

REGLEMENT FOR ELDRERÅDET 

 
 

1. Hjemmel 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) fastsatt av 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. juni 2019 med hjemmel i lov 22. juni 2018 

nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 5-12 femte ledd. 

 

2. Formål 

Eldrerådet skal bidra til at eldre blir sikret bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker 

som gjelder dem.  Rådet tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner, men saker av 

prinsipiell karakter som berører eldre som gruppe.  

 

3. Valg og sammensetning. 

Kommunestyret beslutter hvor mange medlemmer rådet skal ha.  

Eldrerådet skal ha 5 medlemmer og 5 personlige varamedlemmer.   

Kommunestyret velger eldreråd og tar utgangspunkt i de 3 medlemmene og 3 

varamedlemmene som er foreslått av Tana pensjonistforening.  

De to siste medlemmene og varamedlemmene skal være politisk valgt. 

 

Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene i rådet. 

 

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Rådet skal så 

langt det er mulig ha en bred alderssammensetning blant medlemmene. 

Det er krav om at hvert kjønn er representert med minst 40 prosent. 

Personer som har vært valgt som rådsmedlem tidligere, kan velges til å sitte i rådet på nytt. 

 

 

4. Arbeidsområde 

a) Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen i alle saker som gjelder eldre. 
b) Eldrerådet kan behandle saker innen ulike områder, for eksempel: 

- Årsbudsjett og økonomisaker 

- Plansaker, blant annet lokaliseringspolitikk, nærmiljøutvikling 

- Transport og tilgjengelighet 

- Boligutbygging og reguleringssaker 

- Helse-, pleie og omsorg, herunder folkehelse og forebyggende tiltak 

- Kultur, idrett og friluftsliv 

- Frivillighetspolitikk 

- Tilsynssaker 

- Digitalisering 

- Medvirkning og eldre som ressurs 

- Årsmeldinger og rapporter fra avdelinger innen saksområder som gjelder eldre 

- Andre aktuelle saker 
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c) Rådet skal gis mulighet til å avgi uttalelse så tidlig i saksprosessen at rådet har en reell 

mulighet – gjennom sine uttalelser – til å øve innflytelse på det endelige vedtaket i saken. 

Sakene bør derfor foreleggs rådet under saksforberedelsen, dette gjelder også div. planer 

som legges ut på offentlig høring. 

d) Eldrerådet utarbeider halvårige møteplaner 

e) Rådet kan ta opp saker på eget initiativ. 

f) Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret eller fylkestinget vedtar budsjettet 

før den legges frem 

 

5. Sekretariat 

Rådmannen sørger for å stille sekretariatsfunksjons tilgjengelig for rådet. 
Sekretariatet bistår rådet med det som er nødvendig for at rådet skall kunne løse sine 
oppgaver.  
 

6. Møter/saksbehandling 

Saksbehandlingsreglene for folkevalgte organ, som fremgår av kommunelovens kap. 11 

gjelder også for Eldrerådet. 

Møter i rådet avholdes i henhold til vedtatt møteplan – og ellers ved behov.  
Forfall skal straks meldes til rådets leder v/sekretariatet med opplysning om forfallsgrunn.  
Vararepresentant vil bli innkalt. 
Innkalling sendes ut 7 dager før møtet avholdes. 
Reglene i Lov om kommuner og fylkeskommuner og forvaltningsloven kommer til anvendelse 
så langt annet ikke er bestemt i lov om råd eller annen representasjonsordning. 
 

7. Opplæring 

Eldrerådet får informasjon og opplæring for å bli i stand til å ivareta oppgaven som 

rådsmedlem. 

 

8. Godtgjøring 

Det utbetales møtegodtgjørelse til medlemmene i hht. kommunens reglement for 

godtgjørelse til folkevalgte.  

 

9. Årsrapport 

Eldrerådet skal utarbeide en årsrapport for sin virksomhet som sendes kommunestyret.  
 
 
 

«Å være medlem i eldrerådet krever innsats fra hvert enkelt medlem gjennom hele året, 

ikke kun på møtene i rådet.» 

 


