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 ELDRERÅD – REGLEMENT 

 

1. Lovgrunnlag 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) som trådte i kraft 

f.o.m. det konstituerende kommunestyremøte i Oppdal kommunestyre 23.10.2019. 

Link til forskriften: 

Forskrift om medvirkningsordninger 

Eldreråd er opprettet med hjemmel i   kommuneloven § 5-2. 

 

2. Formål 

Eldrerådet er et rådgivende organ for Oppdal kommune. Rådet skal jobbe etter et mål om full 

deltakelse og likestilling for eldre. Rådet er partipolitisk uavhengig og skal ivareta eldre sine 

interesser i kommunen på tvers av partigrensene 

3. Funksjon og oppgaver 

Eldrerådet skal forelegges saker som gjelder eldrerådet. Representanter for eldrerådet har 
møte og talerett i kommunestyret, i saker som angår eldrerådet. 
 
Aktuelle saker: 
 

 Rådet skal regelmessig orienteres om aktuelle saker som er under arbeid i 

kommunen.  Saker med interesse for eldre, skal legges fram på et tidlig tidspunkt i 

saksgangen.  

 Rådet skal se til at eldre sine erfaringer blir tatt med i saks- og planprosessen i 

kommunen. 

4. Ved planlegging av nybygg/boliger for eldre – skal brukere tas med på råd tidlig i 

planprosessen.  

5. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ. 
6. Rådet disponerer og fordeler budsjettmidler som er stilt til disposisjon for rådet. 

 
Rådet skal spesielt ha fokus på: 
 

 Rådet skal stimulere til økt brukermedvirkning i kommunen. Brukermedvirkning 
innebærer at de som blir påvirket av et vedtak eller er bruker av tjenester deltar i 
prosessen før avgjørelse blir tatt.  

 Rådet skal inviteres til å delta i høringer og i referansegrupper i planprosesser som 
faller innenfor rådets arbeidsområde.  

 Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding om sin virksomhet som legges  fram for 
kommunestyret. 
 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727?q=forskrift%20om%20medvirkningsordninger
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7. Sammensetning og valg 

Rådet består av 5 medlemmer, hvorav flertallet skal være alderspensjonister og ha minst 2 

medlemmer av hvert kjønn.   

Pensjonistforeningen foreslår 3 medlemmer og to vararepresentanter. 

Kommunestyret oppnevner 2 medlemmer og en vararepresentant. 

Rådet velger selv leder og nestleder blant rådets medlemmer 

Kommunen stiller nødvendig sekretariatsfunksjon til rådighet. 

 

8. Møter og saksbehandlingsregler 

Eldrerådet avholder møter i henhold til møteplan vedtatt av kommunestyret. 

Leder og sekretær sørger for at innkalling, saksliste og saksdokumenter sendes til 

medlemmene ei uke før møtet.  

Minst halvparten av medlemmene må være til stede på møtene for at rådet skal være 

vedtaksdyktig. 

Det skal føres protokoll fra møtene i rådet i henhold til kommuneloven §11-4.  

For rådets virksomhet, forvaltningslovens og offentlighetslovens bestemmelser om 

saksbehandling i folkevalgteorganer. 

9. Godtgjøring 

Rådets medlemmer mottar godtgjøring i henhold til Oppdal kommunes forskrift om 

godtgjøring for folkevalgte.  

 

10. Endring av reglementet 

Endring av dette reglementet vedtas av kommunestyret.  

 

***** 

 

 

 

 

Vedtatt av kommunestyret, sak K. 2020/ 40 i møte 07.05.2020 

 

 

 

 


