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Bakgrunn 

Eldrerådet skal hvert år avgi en rapport om sitt arbeid til Kommunestyret, jf. rådets reglement 

pkt 2. 

Fakta om utvalget 
Eldrerådet skal ha 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. 4 medlemmer skal være foreslått av 

pensjonister eller andre organisasjoner som aktivt driver arbeid for eldre i kommunen. 

Kommunestyret oppnevner kommunens representant og vararepresentant. 

Eldrerådet ble konstituert i Eldrerådsmøte 19.januar 2016, sak PS 1/16, jf. Kommunestyrets 

vedtak PS 40/15.  

Utvalget består av representanter fra pensjonistforeningene og representant for Lebesby 

kommune. Det er utpekt varaer for de faste medlemmene, samt personlig vara for kommunens 

representant.  

Disse er pr d.d.: 

 
Faste medlemmer:  Varamedlemmer:   
Magne Robertsen, leder  Aud Johnsen  

Odd Hermod Rasmussen, nestleder Margoth Fallsen  

Helge Masternes, medlem Turid Øien Karlsen  

Karin Nilsen, medlem Gerd Omli Wallenius 

Mary Ann Mikkelsen, kommunens representant Else Skarpeid 

 

Utvalgssekretær: Anne Lill Fallsen, personal- og serviceleder 

 

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

rådsbehandlingen. 

 

 

Møtevirksomhet 
Det skal avholdes 4 møter pr år. Møteplan for 2018 var 

6.3.18, 8.5.18. 30.1018 og 20.11.8.  

Møteplan blir vedtatt i det første utvalgsmøte hvert halvår. 

 

Utvalgets arbeid 
Eldrerådet 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 
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Utvalget har i 2018 hatt Reglement for Lebesby eldreråd til behandling. Helse- og omsorgssjef har 

også orientert om arbeidet med Lebesby Som Demensvennlig Samfunn. Utvalget har oppnevnt 

medlem til styret av Dagny Svendsens Minnefond. Etter at nytt reglement var til behandling, var 

det også suppleringsvalg av varamedlemmer til behandling i utvalget. Eldrerådet har også gitt 

uttalelse til sak om samiske stedsnavn. Utvalget har også vært orientert om TT-ordningen i 

kommunen. I sak om Budsjett- og økonomiplan 2019, som var til behandling, var også rådmann 

tilstede og orienterte i saken. Møteplan for utvalget har vært til behandling ved hvert halvår.  

Utvalget har behandlet 20 saker i 2018. 

 

Andre møter representanter fra Eldrerådet har deltatt i 

- årskonferanse 

- åpent møte om velferdsteknologi  

 

 

 

 

 

 


