
REGLEMENT FOR RINGEBU ELDRERÅD. Vedtatt av kommunestyret den 23.02.95 
endret i sak 063/04 den 30.09.04 
 
Eldrerådet i Ringebu kommune er opprettet i henhold til lov om kommunale og 
fylkeskommunale eldreråd av 8. november 1991. 
 

§ 1. 
 
VALG OG SAMMENSETNING: 
 
Eldrerådet består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 
 
Flertallet av rådets medlemmer skal være alderspensjonister i kommunen. 
 
Oppnevningen av rådsmedlemmer foretas av kommunestyret for den kommunale 
valgperioden. 
 
Rådet velger selv leder og nestleder. 
 
Før oppnevningen skal pensjonistforeningene gis anledning til å komme med forslag til 
rådsmedlemmer. 
 

§ 2 
 
ARBEIDSOMRÅDE: 
 
Eldrerådet er et rådgivende organ som skal ha til behandling alle saker som gjelder 
levevilkårene for eldre i kommunen - dette gjelder saker omhandlet i § 3 nedenfor. 
 
Rådet kan selv ta opp saker som berører eldre i kommunen. 
 
Møteprotokoll fra rådets møter skal følge saksdokumenter til de kommunale organ som tar 
endelig avgjørelse i saken. 
 

§ 3 
 
SAKER HVOR ELDRERÅDET HAR UTTALERETT 
 
Følgende saker skal forelegges eldrerådet til uttalelse før behandling i 
hovedutvalg/formannskap/kommunestyre, jfr. eldrerådsloven § 3 og forskrifter. 
 
- kommuneplan 
- langtidsbudsjett 
- årsbudsjett 
- boligprogram 
- reguleringsplaner 
- samferdselssaker og kommunikasjonsplaner og andre kommunale tiltak som i særleg grad 
berører eldre. 
 
 



 
 

§ 4 
 
ELDRERÅDETS MØTER 
 
a. Eldrerådet skal ha møte når lederen finner det påkrevet, eller minst 2 medlemmer krever 
det. Det bør settes opp en møteplan for hvert halvår som bør følges. Møtene holdes for åpne 
dører. 
 
b. Eldrerådet innkalles skriftlig etter vedtatt møteplan med minst 7 dagers varsel. 
Saksdokumentene sendes til medlemmer og varamedlemmer og andre som har møterett. 
 
c. Eldrerådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens dobbeltstemme 
avgjørende. 
 
d. Ordfører og rådmann kan ta del i rådets forhandlinger. Ordføreren kan la seg representere 
ved et annet medlem av formannskapet. og  rådmannen kan la seg representere  ved en annen 
tjenestemann. 
 
e. Det skal føres møteprotokoll som undertegnes av møteleder og protokollfører. Utskrift av 
møteboka sendes medlemmene/varamedlemmene og andre med møterett.  
 
f. Sak som ikke er nevnt i innkallingen, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse dersom 
møtelederen eller minst 2 av forsamlingen setter seg mot at den avgjøres. 
 
g. Om taushetsplikt vises til forvaltningslovens §13. 
 
 
 

§ 5 
 
SEKRETERIAT 
 
Sekretærfunksjonen legges til  rådmannskontoret. Sekretariatet kan i samrå med lederen 
innkalle andre som en finner det ønskelig å rådføre seg med. 
 
 
 

§ 6 
 
BUDSJETT 
 
Eldrerådet skal ha eget budsjett. Anvisningsmyndighet legges til rådmannen eller den han 
bemyndiger. 


