Deanu gielda‐
Tana kommune

REGLEMENT

ELDRERÅDET

REGLEMENT FOR ELDRERÅDET I TANA

§ 1. VALG OG SAMMENSETNING
a) Eldrerådet er opprettet i h.h.t. lov 1991‐11‐08 nr.76‐ lov om kommunale og
fylkeskommunale eldreråd.
b) Eldrerådet skal bestå av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Alle medlemmer
med varamedlemmer skal oppnevnes av kommunestyret. 3 av medlemmene og deres
varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra Tana pensjonistforening.
c) Eldrerådet velger selv leder og nestleder. Begge disse skal være alderspensjonister og
foreslått av pensjonistforeningen.

§ 2. ARBEIDSOMRÅDE
a) Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen.
b) Eldrerådet skal uttale seg om:
‐ Kommunens årsbudsjett/økonomiplan
‐ Kommuneplaner
‐ Tiltak og planer i helse‐ og sosialsektoren
‐ Boligprogram og reguleringssaker
‐ Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner
‐ Kulturelle‐ og andre kommunale tiltak som gjelder eldre
‐ Andre saker av betydning for de eldre
c) Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen.
d) Etatene plikter å oversende alle saker hvor eldre kan være berørt til eldrerådet for
uttalelse før avgjørelse blir tatt.
e) Kommunestyret kan delegere avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker til eldrerådet.
f) Eldrerådet har rett til å uttale seg om planer og budsjett som er under arbeid i etatene i
den utstrekning disse berører de eldres situasjon.
g) Eldrerådet utarbeider forslag til eget budsjett som innarbeides i kommunebudsjettet.
h) Eldrerådet utarbeider halvårige møteplaner.
i) Eldrerådet skal gi informasjon om sin virksomhet.
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j) Eldrerådet er partipolitisk uavhengig og skal ivareta eldres interesser i kommunen på tvers
av partigrenser.

§ 3 SEKRETARIATETS OPPGAVER
a) Eldrerådets sekretariatsfunksjon er lagt til sentraladministrasjonen.
b) Leder og sekretær har ansvar for at saker som gjelder levekårene for eldre blir lagt fram
for rådet.
c) Sekretæren fører protokollen og har ansvar for at sakene er forberedt før de legges fram
for eldrerådet. Sekretæren har talerett på møtet. Lederen skal signere protokollen.

§ 4 MØTER
a) Eldrerådet skal avholde møter etter behov, men minst 6 møter pr. år.
b) Lederen har ansvar for at rådet blir innkalt til møte. Lederen er også møteleder. Ved
lederens fravær overtar nestleder disse funksjonene.
c) Dersom minst 2 av medlemmene krever det, skal rådet innkalles til møte.
d) Rådet skal ha møteinnkalling og saksdokumenter senest 1 uke før møtet.
e) Rådet kan gi uttalelser når minst 3 av medlemmene er til stede.

§ 5 ÅRSMELDING
Rådet skal legge fram årsmelding for sin virksomhet.

§ 6 GYLDIGHET/ENDRING
Dette reglement er vedtatt av Tana kommunestyre den og trer i kraft fra og med 10.12.2004.
Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret.
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