
MANDAT 
 

Råd for eldre  
Vedtatt i kommunestyret, 27.10.16 – sak 91/16 

 
 
Eldrerådet er et rådgivende utvalg som har mandat til å avgi uttalelser, anmodninger og råd til eget 
kommunestyre 
Denne retten til deltakelse skal bidra til å sikre eldre medvirkning ved utforming av den praktiske 
politikken. På den måten er de med på å bevisstgjøre lokalsamfunnet om hva som må til for å legge 
til rette et samfunn der alle kan delta og føre seg inkludert. 
 
Hjemmel 
Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 8. november 1991 
 
 
Valg og sammensetning av eldrerådet 
Hægebostad eldreråd skal bestå av minst 5 medlemmer. 4 medlemmer som er pensjonister og 2 
varamedlem. 1. varamedlem skal være medlem av kommunestyret og ha møterett. 
Rådet velges i det konstituerende møtet i kommunestyret 
Rådet velger selv formann og nestformann blant pensjonistene 
Det må være et krav at formannen i rådet disponerer data/epost 
 
 
Sekretariat 
Kommunen har plikt til å sørge for tilstrekkelig og tilpasset sekretariats hjelp for rådet.  
Det skal avsettes min. 10% stilling for å kunne utføre sekretæroppgavene tilfredsstillende. 
Sekretæren og eldrerådet leder samarbeider om følgende oppgaver: 

 Fastsetting av møtetidspunkt 

 Innkalling og forberedelse til møtene 

 Utarbeide forslag til uttalelser fra rådet 

 Utarbeide møtebok/protokoll 

 Utarbeide årsmelding 
 
Økonomi 
Eldrerådet skal ha økonomi til å drive sitt utvalgsarbeid på lik linje med andre kommunale nemnder, 
utvalg, styrer og råd 
Årlig ledergodtgjøring blir fastsatt i kommunens reglement for godtgjøring til folkevalgte. 
 
 
Eldrerådets oppgaver: 
Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen 
Rådet skal tas med på råd så tidlig som mulig i saker som gjelder de eldre.  
Alle saksdokumentene skal legges frem for rådet i god tid før kommunestyret behandler sakene 
Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene for eldre 
Eldrerådet bør ha særlig oppmerksomhet knyttet til å sikre såkalt universell utforming 
Eldrerådet kan be saksbehandler eller andre redegjøre for saker som eldrerådet føler behov for å få 
bedre belyst og utdypet 
 
 



 
 

 Årsbudsjett/økonomiplaner 

 Kommune-/ og fylkesplaner 

 Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren 

 Boligutbygging og reguleringssaker 

 Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner 

 Saker som gjelder fysisk tilgjengelighet til off. bygninger og institusjoner m.m. 

 Eldrerådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner 
 
 
Møter i råd for eldre 

 Rådet skal ha møte når leder bestemmer eller minst to av medlemmene krever det. Møtene 
skal holdes for åpne dører 

 Eldrerådet blir innkalt skriftlig med en ukes varsel. Saksdokumentene skal sendes medlem, 
varamedlem og andre med møterett 

 Eldrerådet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser blir 
tatt med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende 

 Det skal føres møteprotokoll som skal underskrives av utvalgsleder. Utskrift av 
protokoll/møtebok blir sendt til medlem, varamedlem og andre med møterett 

 
 
Årsmelding: 
Råd for eldre skal hvert år innen utgangen av mars utarbeide en årsmelding om sin virksomhet. 
Årsmeldingen skal legges frem for kommunestyret. 
 
 
Revisjon av vedtektene: 
Retningslinjer for eldrerådet kan kun endres av kommunestyret, etter at rådet har hatt mulighet til å 
uttale seg. 
 
 
 


