REGLEMENT
for
ULLENSAKER
ELDRERÅD
Vedtatt i Ullensaker herredstyre 25.september 1995.
Sist endret av Ullensaker kommunestyre 08.11.16 i sak 75/16.

REGLEMENT FOR ULLENSAKER ELDRE RÅD

§ 1- VALG, OPPNEVNING OG SAMMENSETNING
1.1 Eldrerådet oppnevnes av kommunestyret og følger den kommunale valgperiode.
1.2 Eldrerådet skal bestå av 9 - ni - medlemmer med personlige varamedlemmer.
1.3 Sju av eldrerådets medlemmer skal være alderspensjonister, og skal være foreslått av
pensjonistforeninger, foreninger eller lag som har som hovedformål å ta seg av saker som
vedrører eldre. Representantene fra foreningene må være valgbare til kommunestyret i Ullensaker
kommune. Kjønnsbalansen i rådet bør være i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven § 36
nr. 2. De øvrige 2 - to - medlemmer skal oppnevnes blant aktive politikere som bør være medlem
av kommunestyret/HOP. Minst en av disse skal være medlem av Hovedutvalget for helsevern og
sosialomsorg.
1.4 Eldrerådet velger selv leder og nestleder som begge skal være alderspensjonister.
1.5 Dersom leder faller fra, eller løses fra vervet, velges ny leder.
1.6 Medlemmer oppnevnt av foreninger som selv ikke kan stille opp på enkelte møter, må selv
innkalle sitt varamedlem. Medlemmer valgt etter reglementets punkt 1.3 fjerde punktum melder
forfall og har plikter som beskrevet i reglement for kommunestyret punkt 5 første ledd.

§ 2- ELDRERÅDETS OPPGAVER
2.1 Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal ha til behandling alle saker som
vedrører levekårene, velferd og trivsel for eldre i kommunen.
2.2 Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder de eldre i kommunen.
2.3 Eldrerådet skal uttale seg om kommunens årsbudsjett, økonomi- plan, kommuneplaner og
sektorplaner.
2.4 Eldrerådet skal utarbeide sitt eget budsjett ,som innarbeides i budsjettet for
sentraladministrasjonen.
2.5 Eldrerådet skal bli representert i råd og utvalg som angår de eldres situasjon og livsvilkår.
2.6 Eldrerådet skal hvert år utarbeide en melding om sin virksomhet. Meldingen skal legges fram
for kommunestyret som egen sak.
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§ 3- REGLER OM SAKSBEHANDLING
3.1 Alle saksdokumenter som eldrerådet skal behandle skal legges fram for rådet til uttalelse før
hovedutvalg/kommunestyret tar endelig avgjørelse i saken. Sakspapirer sendes ut parallelt til
eldrerådet og hovedutvalget.
3.2 Sakene skal oversendes rådet i så god tid at rådet kan forberede sakene før de legges fram på
rådets møter.
3.3 Det skal føres protokoll fra rådets møter. Utskrift av protokollen skal følge saksdokumentene
til de kommunale organ som treffer den endelige beslutning.
3.4 Eldrerådet skal ha utskrift av de endelige vedtak som blir gjort i de kommunale organ i de
saker der eldrerådet har gitt uttalelse.
3.5 Eldrerådets medlemmer har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven §§ 13 - 13f.
3.6 Rådet kan anmode rådmannen om muntlig å redegjøre for spesielle saker. Rådmannen velger
selv av hvem redegjørelsen skal gis.
3.7 Alle møter i eldrerådet er åpne, men kan lukkes under behandling av enkelte saker dersom
lovbestemt taushetsplikt eller hensynet til personvernet eller andre tungtveiende private eller
offentlige interesser tilsier behandling for lukkede dører.

§ 4- SEKRETARIAT - MØTEHYPPIGHET - MØTEGODTGJØRELSE
4.1 Rådmannen skal stille og organisere forsvarlig sekretariatsbistand for rådet.
4.2 Sekretæren forbereder, sammen med leder, saksdokumentene som sendes rådsmedlemmene
og administrasjonen samtidig med innkallingen til rådsmøtene.
4.3 Sekretæren fører protokoll fra møtene og sørger for at utskrift blir sendt til rådets medlemmer
og varamedlemmer, samt de enheter som skal viderebehandle sakene.
4.4 Sekretæren har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
4.5 Eldrerådet holder sine møter etter en oppsatt møteplan. Møteplanen må ta hensyn til
kommunestyrets, HOP og hovedutvalgenes møtetider.
4.6 Eldrerådets medlemmer mottar møtegodtgjørelse i samsvar med reglement vedtatt av
kommunestyret.
4.7 Forøvrig vises til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd samt Arbeids- og
sosialdepartementet rundskriv A-32/2007 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.
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