
REGLEMENT
Eldreråd

Kvinesdal kommune

§ 1 Funksjon

Eldrerådet er et fast utvalg i henhold til kommunelovens § 10 og Lov om kommunale og 
fylkeskommunale eldreråd.

§ 2 Valg og sammensetning

Eldrerådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmene oppnevnes av 
kommunestyret. To av medlemmene oppnevnes blant politiske representanter. Resten av 
medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen og oppnevnes etter forslag fra 
pensjonistforeninger. Utvalget oppnevner selv leder og nestleder. Oppnevningen gjelder for 
valgperioden.

§ 3 Mandat og oppgaver

Eldrerådet er et rådgivende, men også et samhandlende organ, for Kvinesdal kommune. 
Rådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene for eldre. 

Rådet skal motta orientering om aktuelle saker som er til behandling i kommunen. Rådet skal 
sørge for at de eldres erfaringer blir tatt med i saks- og planprosessen. Protokollen fra 
rådsbehandlingen skal følge saken i den videre beslutningsprosessen. 

Rådet kan drøfte alle saker som er viktige for eldre, og kan selv ta opp saker det mener er 
viktige. Rådet kan drive informasjonsarbeid overfor kommunen, innbyggere og andre. Rådet 
har anledning til å drøfte saker med representanter for offentlige instanser og institusjoner.

Rådet skal utarbeide årsrapport om sin virksomhet. 

§ 4 Møter og saksbehandling

Eldrerådet skal ha møter når lederen finner det påkrevet, eller når minst 3 av medlemmene 
krever det. Det skal likevel være minst 2 møter i året. 

Rådet skal ha eget budsjett. Rådets medlemmer skal ha honorar som politikere og har krav 
på samme opplæring som politikere.

Kommunelovens saksbehandlingsregler og Politisk saksbehandlingsreglement for Kvinesdal 
kommune gjelder så langt de passer. Hvert kjønn skal være representert med minst 40 %.  
Kommunelovens regler om forholdstallsvalg gjelder ikke for eldrerådet. 

§ 5 Sekretariat

Politisk sekretariat ivaretar sekretariatsoppgavene for rådet. 

§ 6 Endringer og ikrafttredelse

Reglementet kan endres av kommunestyret etter at eldrerådet har hatt mulighet til å uttale 
seg. Reglementet trer i kraft fra vedtaksdato.

Reglementet er  vedtatt i Kommunestyret 01.06.2016, PS 50/16


