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Nome kommune

Reglement for
Nome eldreråd

Oppgaver, sammensetning og organisering av eldrerådet er for øvrig regulert i egen forskrift
(FOR-2019-06-17-727)



1. Arbeidsområde  
 
Nome eldreråd er et rådgivende organ som skal ivareta eldres interesse i kommunen på tvers 
av partigrenser. 
Eldrerådet skal forelegges alle saker av interesse for de eldre i kommunen, og har rett til å gi 
uttalelse til disse. Eldrerådet har rett til å uttale seg om planer og budsjett som er under arbeid 
i etatene i den utstrekning dette berører de eldres situasjon. Etatene plikter å oversende alle 
saker hvor eldre kan være berørt til eldrerådet for uttalelse før avgjørelse blir tatt.  
Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen.  
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 
 
2. Valg og sammensetning  
 
Nome eldreråd oppnevnes av kommunestyret for den kommunale valgperioden og skal bestå 
av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. 3 medlemmer skal være foreslått av 
pensjonistforeninger eller andre organisasjoner som driver aktivt arbeid for eldre i 
kommunen, og 2 medlemmer er politikere, hvorav en blant kommunestyrets medlemmer eller 
varamedlemmer. Flertallet av medlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Det skal 
velges personlige vararepresentanter. Hvert kjønn skal være representert med minst 40 % av 
medlemmene.  
 
Eldrerådet velger selv leder og nestleder.  
 
3. Møter  
 
Eldrerådet skal avholde møter etter oppsatt møteplan, eller når leder finner det nødvendig. 
Lederen har ansvar for at rådet blir innkalt. Rådets møter er åpne for presse og publikum på 
lik linje med andre kommunale utvalg. Rådet skal ha møteinnkallingen og saksdokumentene 
minst 5 dager før møtet. Rådet kan gi uttalelser når minst halvparten av medlemmene er til 
stede. Rådet fører protokoll. Protokollen er tilgjengelig for offentligheten på linje med andre 
protokoller fra kommunale utvalg/råd.  
 
4. Sekretariatet  
 
Sekretariatet for eldrerådet legges til sentraladministrasjonen.  
 
5. Godtgjørelse  
 
Nome eldreråd sine medlemmer skal ha godtgjørelse for arbeidet i henhold til gjeldende 
godtgjøringsreglement for Nome kommune. 
 
6. Årsmelding  
 
Nome eldreråd skal hvert år legge fram årsmelding for sin virksomhet for kommunestyret.  
 
7 .Vedtektsendringer  
 
Endringer av vedtekter for Nome eldreråd må godkjennes av Nome kommunestyre. 
 


