Reglement for Eldrerådet i Evje og Hornnes
1. Formål
Eldrerådet skal bidra til at eldre blir sikret bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker
som gjelder dem.

2. Valg og sammensetning
Det er kommunestyret som velger medlemmer til eldrerådet. Kommunestyret må ha valgt
eldreråd innen årsskiftet det året det er kommunestyrevalg.
Organisasjoner for eldre har rett til å fremme forslag om medlemmer til eldrerådet.
Valgperioden er fire år.
Eldrerådet består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Flertallet av
medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Hvert kjønn skal være
representert med minst 40 prosent.
Rådet velger selv leder og nestleder.

3. Oppgaver
Eldrerådet er et folkevalgt rådgivende organ for kommunen i alle saker som gjelder eldre.
Rådet har rett til å uttale seg, gi anbefalinger og innspill i sakene.
Rådet tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner, men saker av prinsipiell karakter som
berører eldre som gruppe. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.
Kommunestyret skal sikre at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen
at uttalelsen fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Uttalelsene skal følge
saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

4. Møter
Møtene i eldrerådet er åpne. Eldrerådet holder minst 6 møter pr. år. I tillegg kan rådet
innkalles når minst 1/3 av medlemmene krever det. Det utarbeides en årlig møteplan.
Leder har ansvar for å kalle inn til møtene.
Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede under
saksbehandlingen. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens
stemme avgjørende.

5. Sekretariat
Eldrerådet skal ha tilstrekkelig sekretariathjelp. I samråd med leder sender sekretær ut
innkalling senest 6 dager før møtet. Sekretæren stiller i rådet uten stemmerett og har ansvar
for å føre møteprotokoll som sendes til rådets medlemmer og varamedlemmer, ordfører og
kommunedirektør.

6. Økonomi
Kommunestyret vedtar budsjett for eldrerådets virksomhet.

7. Godtgjørelse
Rådets medlemmer godtgjøres i henhold til gjeldende reglement for frikjøp og
godtgjøringsordninger for folkevalgte representanter.

8. Årsmelding
Eldrerådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges fram for kommunestyret.
Årsmeldingen skal inneholde oversikt over medlemmer, hvilke saker rådet har behandlet i
løpet av året som har gått og en oppsummering av rådets uttalelser.

9. Rettigheter og plikter
Eldrerådet har samme rettigheter og plikter, og er underlagt de samme regler som andre
folkevalgte organer.
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