REGLEMENT FOR MOLDE ELDRERAD
(Sist endret av Molde kommunestyre 18.11.99, sak 013.)
§1

Formål

Eldrerådet er opprettet i medhold av Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 8.
november 1991, som et avdelingsovergripende utvalg med sikte på å sikre en reell innflytelse
i alle kommunale saker som angår eldre.
§2

Sammensetning/valg

Eldrerådet har sju medlemmer med jrsonlige varaMedlemmer -Pensjonisforeningene i
kommunen har rett til å komme med forslag til valg av medlemmer m/varamedlemmer i
eldrerådet. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen.
Valg av medlemmer og varamedlemmer foretas av kommunestyret. Reglene om
forholdstallsvalg i kommuneloven gjelder ikke ved valg til eldreråd. Rådet velger selv leder
og nestleder blant medlemmene som er alderspensjonister.
§3

Arbeidsoppgaver

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Rådet har rett til å uttale seg under
behandlingen av alle saker som gjelder eldre, fra alle avdelingene innen kommunens
virksomhet. Dette gjelder blant annet årsbudsjett, økonomiplan og kommuneplaner. Rådet
skal også kunne uttale seg i saker som gjelder avdelingsvise planer som behandles i
kommunale utvalg med særlig interesse for eldre. Retten til uttalelse vil således gjelde blant
annet for alle tiltak og planer i sosial-, helse- og pleie- og omsorgsavdelingene, boligprogram
og reguleringsplaner. Videre vil den gjelde samferdselssaker og kommunikasjonsplaner,
kulturtiltak og andre kommunale tiltak som vedkommer eldre.
Rådet kan også ta opp aktuelle saker på egen hånd.
Ellers gjelder reglene i lovens § 3.
§4

Møter

Rådet innkalles skriftlig med minst fem dagers varsel. Rådet er beslutningsdyktig når fem av
medlemmene er til stede, herav leder eller nestleder. Vedtak gjøres med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Ordfører og rådmann har rett til å delta i rådets møter med tale- og forslagsrett. Den samme
rett har den enkelte avdelingsleder for saker innen sitt saksområde.
§5

Protokoll/årsmelding

Det skal føres egen protokoll for saker som behandles i eldrerådet. Protokollen tas opp til
godkjenning i påfølgende møte og undertegnes av leder og sekretær.
Eldrerådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som sendes kommunestyret som egen sak.

§6

Sekretariatet

Sekretariatet for eldrerådet ligger formelt til drift- og forvaltningsavdelingen ved det politiske
sekretariatet.

