Overhalla kommune
Sentraladministrasjonen

REGLEMENT FOR OVERHALLA ELDRERÅD
Vedtatt av Overhalla kommunestyre 6. september 2004 som sak nr. 71/04
(Sist endret av kommunestyret 19.12.2011 som sak nr. 98/11)

§ 1.
Det kommunale eldreråd er et partipolitisk uavhengig, rådgivende utvalg for de kommunale
politiske myndigheter.
Eldrerådet skal forelegges alle saker av spesiell interesse for de eldre i kommunen, og kan avgi
uttalelse til disse sakene.
Eldrerådet skal ha seg forelagt forslag til kommunebudsjett og langtidsplaner fra
administrasjonen i god tid før formannskapet og kommunestyret tar stilling til forslagene.
To representanter fra eldrerådet kan etter avtale med ordføreren få møte- og talerett i
formannskapet/kommunestyret i saker som angår eldrerådet spesielt. Representantene gis
observatørstatus, og treffer i god tid før møtet avtale med ordføreren om hvilke saker de skal
uttale seg til. Rådets representanter skal oppholde seg i salen så lenge behandlingen av deres sak
pågår, for å svare på spørsmål fra representantene i formannskapet/kommunestyret.
Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen. Eldrerådet kan også gi
informasjon om sin virksomhet.

§ 2.
Rådet oppnevnes av kommunestyret for den kommende valgperiode. Eldrerådet skal ha 5
medlemmer med personlige varamedlemmer, oppnevnt av kommunestyret. 3 av medlemmene
skal være alderspensjonister og de oppnevnes etter forslag fra pensjonistforeningene/
grupperinger i kommunen. Kommunelovens § 38 nr. 2 om likestilling gjelder. Dersom et
medlem faller fra, velger kommunestyret nytt medlem. Løses lederen fra vervet, velger
eldrerådet ny leder selv om det er valgt nestleder. Rådet konstituerer seg selv.

§ 3.
Rådet skal avholde møte etter behov, men minst 4 ganger pr. år. Lederen har ansvaret for at rådet
blir kalt inn til møte. Dersom 2 av rådets medlemmer krever det, skal rådet kalles inn til møte.
Rådet kalles inn med minst 1 ukes varsel. Sammen med møteinnkallingen må saksdokumenter
sendes ut.
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Rådet kan avgi uttalelse når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Rådet fører protokoll. Utskrift av protokollen sendes medlemmene og varamedlemmene,
kommunens ordfører og berørte etatsjefer.
Eldrerådet utarbeider forslag til eget budsjett, som innarbeides i kommunebudsjettet.

§ 4.
Sekretariatet for rådet legges til den sentrale kommuneadministrasjonen, som også utpeker en
egnet person til å ivareta sekretærfunksjonen for rådet.
Sekretæren plikter å holde rådet underrettet om saker, innen helde det kommunale felt, som kan
ha interesse for eldre.

§ 5.
Medlemmene i eldrerådet har taushetsplikt etter forvaltningslovens bestemmelser og møtet skal
lukkes når det behandles saker som er undergått taushetsplikt.

§ 6.
Eldrerådets medlemmer skal ha godtgjøring for arbeidet i rådet på samme vilkår som valgte
medlemmer i kommunens øvrige organer.

§ 7.
Rådet utarbeider hvert år en melding om sin virksomhet. Meldingen distribueres fra kommuneadministrasjonen til alle aktuelle organ.

§ 8.
Dette reglement kan bare endres av kommunestyret etter at eldrerådet har hatt anledning til å
uttale seg.

