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1 Valg og sammensetning 

Medlemmer av eldrerådet skal velges av Kommunestyret. 

Lebesby eldreråd skal ha 5 medlemmer og 5 varamedlemmer.  

Et av medlemmene bør være fra Laksefjordområdet. 

Kommunestyret velger kommunens representant og vararepresentant.  

4 medlemmer og vara skal være foreslått av pensjonistforeninger eller andre organisasjoner 

som driver aktivt arbeid for eldre i kommunen. 

Dersom et medlem trer ut av rådet, oppnevnes nytt medlem etter forslag fra forannevnte 

forening/organisasjon. 

Dersom kommunens representant og/eller vararepresentant trer ut av rådet, velger 

kommunestyret ny representant.  

Flertallet av rådets medlemmer skal være alderspensjonister i kommunen.  

Eldrerådet konstituerer seg selv. 

Leder og nestleder skal velges blant pensjonistene i rådet. 

 

2 Eldreådets oppgaver. 

Eldrerådeter er et rådgivende organ i kommunen. 

Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene for eldre. 

Eldrerådet skal ha følgende saker til uttalelse: 

-Årsbudsjett og økonomiplan 

-Kommunale planer 

-Tiltaks og planer i helse- og sosialsektoren 

-Idretts- og kulturtiltak 

-Boligbygg/utbygging og reguleringssaker 

-Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner 

NB! Ikke saker som angår enkeltpersoner. 

Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder eldre i kommunen.  

Eldrerådet skal hvert år utarbeide en melding for virksomheten.  Årsmeldingen skal legges 

frem for kommunestyret for behandling 

 

 

3 Saksbehandling for eldrerådet. 

Kommunen stiller sekretariatshjelp til rådighet for Eldrerådet. 

Eldrerådets sekretariat skal holde eldrerådet underrettet om saker innen hele det kommunale 

feltet som kan ha interesse for eldre. 

 

Kommunale sektorer som skal forelegge saker for eldrerådet skal selv utarbeide skriftlig 

saksutredning for eldrerådet i henhold til den standard som er fastsatt for kommunens 

behandlingssystem.  

 

Alle saker skal legges frem for rådet i god tid før kommunestyret skal behandle sakene. 

 

Det føres protokoll fra rådets møter, som underskrives av tilstedeværende medlemmer. 

 

Protokollen følger sakene til de kommunale organ som tar endelig beslutning i saken 

Videre skal utskrift av protokollen gjøres tilgjengelig for rådets medlemmer. 

 

Ordfører og rådmann har rett til å møte i rådets møter, andre kan innkalles for å bistå under 

rådsbehandlingen. 
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4 Eldrerådets representasjon i andre styrer, råd og utvalg. 

 

Eldrerådet har rett til å oppnevne representant/-er til eventuelle råd og utvalg som nedsettes 

for å vurdere eller behandle saker som gjelder eldres levekår eller forhold i kommunen som 

har betydning for eldre. 

 

Av eldrerådets medlemmer oppnevner eldrerådet en representant som kan stille opp i 

kommunestyret, for å avklare eventuelle misforståelser, eller for å svare på spørsmål som 

stilles fra kommunestyrets representanter. Her er Eldrerådets representant imidlertid bundet 

av at det foreligger saker der Eldrerådet har brukt sin uttalelsesrett overfor kommunestyret. 

 

5. Andre forhold 

Eldrerådets medlemmer har rett til reise- og møtegodtgjørelse jr ”Reglement for godtgjøring  

til folkevalgte”,  

 

Enhver som utfører tjenester eller arbeid for et forvaltningsorgan eller en institusjon i 

henhold til loven, har taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13 til 13 e. Overtredelse 

straffes etter straffelovens § 121. 

 

Når det gjelder forhold som ikke er avklart i foreliggende reglement vises det til 

Eldrerådslova, Kommuneloven og Forvaltningsloven, samt til øvrige deler av ”Reglement 

for råd og utvalg fattet av Kommunestyret i Lebesby”. 

 

6 Endring av Reglement for Lebesby eldreråd 
Reglement skal rulleres før hver valgperiode starter, og ikrafttredelse skjer når nytt Eldreråd 

konstituerer seg. Dette reglementet kan bare endres av kommunestyret etter at Eldrerådet har 

hatt anledning til å uttale seg. 

 

 

 

 


