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Rådet er et rådgivende organ som skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for eldre- og
funksjonshemmede i kommunen.
Hjemmel:
Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd (eldrerådsloven), av 15. juni 2007, nr 21.

1.

Valg og sammensetning.

Rådet skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Kommunestyret oppnevner representanter etter følgende sammensetning:
-

2 fra Grane pensjonistforening
2 fra de funksjonshemmedes organisasjoner
1 politisk representant

Det er kommunestyret som oppnevner rådets leder og nestleder.

2.

Arbeidsområde.

Rådet er et rådgivende organ som skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for eldre og
funksjonshemmede
Saker skal behandles før kommunestyret behandler sakene.
Protokoll fra rådsmøtet skal følge saksdokumenta til kommunestyret, eller andre kommunale organ
som fatter endelige vedtak i saken.
Rådet kan selv ta opp saker som vedrører eldre og funksjonshemmede.
Rådet skal blant annet ha følgende saker til uttalelse:
-

3.

Kommunens årsbudsjett
Kommunens økonomiplan
Reguleringssaker som i særlig grad berører eldre og funksjonshemmede
Samferdselssaker og kommuneplaner
Tiltak- og planer innen helse- og omsorgssektoren som i særlig grad berører eldre og
funksjonshemmede

Møter.

Rådet holder møter minimum fire ganger i året, etter vedtatt møteplan.
Ordfører og rådmann kan ta del i rådets forhandlinger.
Det kalles normalt inn til møte med syv dagers varsel. Møtene holdes for åpne dører.

Saksdokumentene skal sendes til medlemmene og varamedlemmene og andre med møterett.
Møtet skal lukkes når rådet behandler saker som er undergitt taushetsplikt etter Forvaltningslovens
regler.
Det skal føres møtebok / protokoll som undertegnes av møteleder og protokollfører. Utskrift av
møteboka sendes medlemmene / varamedlemmene og andre med møterett.
Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
Rådet gis mulighet i starten av hvert kommunestyremøte i inntil 10 min, etter avtale med ordfører, å
redegjøre for saker de måtte ønske å meddele sitt syn på.
Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens dobbeltstemme avgjørende.
Rådet utarbeider hvert år en årsmelding, som legges fram for Kommunestyret.

4.

Sekretariat.

Sekretærfunksjonen tillegges Helse- og omsorgssjef, eller annen som rådmannen utpeker fra
administrasjonen.
Sekretæren utarbeider etter behov egen saksframstilling for rådet.
Rådets leder er ansvarlig for sakslisten til de enkelte møter.

5.

Budsjett / økonomi.

Rådet disponerer eget budsjett. Anvisningsmyndigheten ligger hos rådmannen eller den som har fått
delegert myndighet.
Medlemmene i rådet skal ha reise- og møtegodtgjørelse som fastsatt av Kommunestyret.

~~~~~~~

Vedtatt i Grane kommunestyre i sak 015/13 den 7. mai 2013.

Dette reglement kan bare endres av kommunestyret, etter at Rådet for eldre og funksjonshemmede
har hatt anledning til å uttale seg.

