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REGLEMENT FOR FOLLDAL E.LDRERÅD
Vedtatt av kommunestyret i sak 9/21

§ 1. Bakgrunn
Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter kommunelovens § 5-12 opprette eldreråd.
Se også egen forskrift om medvirkningsordninger (FOR 2019-06-17-727)

§ 2. Navn
Rådets formelle navn er Folldal Eldreråd
Kortformen er Eldrerådet

§ 3.Formål
Folldal eldreråd er et rådgivende organ/samarbeidsorgan for kommunen i saker som angår de
eldre sine behov og interesser.
Rådet er et partipolitisk uavhengig organ, og rådets medlemmer uttaler seg ikke som
representanter for den enkelte interesseorganisasjon.

§ 4. Valg og sammensetning
a) Rådet oppnevnes av kommunestyret og består av 5 medlemmer med personlige
varamedlemmer. 2 medlemmer er politisk valgt, 3 skal være alderspensjonister som
oppnevnes etter forslag fra pensjonistforeningen og lag som er representative for
alderspensjonistene i kommunen. Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.
b) Eldrerådet konstituerer seg selv.
c) Leder og nestleder skal velges blant alderspensjonistene.

§ 5. Myndighet
a) Ordfører kan gi rådets leder møte- og talerett i kommunestyret i enkeltsaker som angår
eldre eller rådets virksomhet. Leder av utvalg opprettet med hjemmel i kommuneloven
kan gi rådets leder møte- og talerett i utvalget i enkeltsaker som angår eldre.
b) Rådets oppgave er å gi sine råd til besluttende organer i kommunen. Rådets uttalelse skal
følge saken der dette er relevant. Kommunen skal etablere rutiner som sikrer at rådet
mottar saker på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, slik at uttalelsen fra rådet har
mulighet til å påvirke utfallet av saken (se også saksbehandling).

c) Enheter og avdelinger i Folldal kommune skal samarbeide med rådet om de sakene rådet
har/skal ha til behandling.
d) Rådet kan selv ta opp saker som angår eldre.
e) Rådet kan arrangere høringer om saker de har til behandling og kan innkalle/invitere hvem
de måtte ønske til å møte for rådet.
f) Rådet har ikke delegert myndighet til å bevilge midler.

§ 6. Økonomi og administrasjon
a) Eldrerådet har et eget budsjett.
b) Kommunedirektøren legger til rette slik at rådet har egen sekretær.

§ 7. Saksbehandling og rutiner
a) Saksliste skal sendes ut sammen med innkalling til rådsmøtene
(kommuneloven § 11-3)
b) Det skal føres møtereferat fra møtene (kommuneloven § 11-4)
c) Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding som skal legges fram for kommunestyret.
Årsmeldingen fremmes som egen sak til kommunestyret.
d) Kommunen skal sikre at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i
saksbehandlingen at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken
(forskrift om medvirkningsordninger § 2). Dette gjelder også kommunens ordinære
budsjett og planarbeid.
e) Rådet møtes 4 ganger i året og ellers ved behov.
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