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Rådmannens innstilling: 
::: &&& Sett inn innstillingen under &&& 

Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Eldrerådet for 2019-2023: 

 

1. Faste representanter fra brukere…………………………………………….. 

2. Vararepresentanter………………………………………………………………. 

3. Som kommunens representant velges:………………………………………….. 

4. Som kommunens vararepresentant velges:………………………………………… 

 

Eldrerådet velger selv leder og nestleder. 

 

::: &&& Sett inn innstillingen over &&& 

 

Saksutredning: 
... &&& Sett inn saksutredningen under &&& 

Vedlegg: 

Forslag fra Demensforening 

Forslag fra LHL Kjøllefjord 

Forslag fra Kjøllefjord pensjonistforening 

Forslag fra Helge Masternes 

Reglement for Lebesby Eldreråd 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven 

 

Faktaopplysning: 

 

Kommunestyret skal selv velge et eldreråd. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på 

valgtidspunktet ha fylt 60 år.  

 

I henhold til vedtatt reglement for Lebesby Eldreråd om valg og sammensetting skal 

Eldrerådet ha 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. Et av medlemmene bør være fra 

Laksefjordområdet. Kommunestyret velger kommunens representant og vararepresentant til 

Eldrerådet. 4 medlemmer og vara skal være foreslått av pensjonistforeninger eller andre 

organisasjoner som driver aktivt for eldre i kommunen.  

 

 
§ 5-12.Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller 

annet medvirkningsorgan for ungdom 

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 



Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. 

Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode 
på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom 
skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for 
kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder 
henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. 

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for 
rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
 

Vurdering: 

 

 

... &&& Sett inn saksutredningen over &&& 
 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Benedikte Krogh 

  Konsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


