REGLEMENT FOR ELDRERÅDET I FROGN
Vedtatt av kommunestyret den 14.03.05, sak nr. 0026/05.
Endret i kommunestyret 20.6.11, sak nr. 53/11.
Endret i kommunestyret 14.11.11, sak 123/11.
Eldrerådet er et lovbestemt utvalg opprettet i medhold av lov om kommunale og
fylkeskommunale eldreråd, heretter kalt eldrerådsloven.
Eldrerådets sammensetning:
Eldrerådet skal ha 7 medlemmer og varamedlemmer som velges av kommunestyret for
valgperioden.
3 medlemmer med varamedlemmer representerer politiske partier. Minst 1 av politikerne skal
være medlemmer av Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur og Kommunestyret.
Pensjonistforeninger og andre organisasjoner/foreninger som driver aktivt arbeid blant eldre
har anledning til å foreslå medlemmer og varamedlemmer. I tillegg kan kommunens
alderspensjonister foreslå medlemmer og varamedlemmer.
Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister.
Rådet velger selv leder og nestleder blant alderspensjonistene.
Eldrerådets oppgaver og ansvar
Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen.
Rådet skal ha til behandling alle saker som angår levekårene for eldre.
Eldrerådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om:




Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren som vedrører eldre
Saker med særlig interesse for eldre; for eksempel saker som gjelder kommunens
boligprogram, reguleringsplaner, samferdsels- og kommunikasjonsplaner og
kulturelle tiltak
Alle kommunale tiltak som gjelder eldre.

Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret vedtar reglement, budsjett og
sekretærordning for rådet.
Eldrerådet kan for øvrig selv ta opp saker som angår eldre i kommunen.

Årsmelding:
Eldrerådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om rådets virksomhet og som legges frem for
kommunestyret i marsmøtet til orientering.
Loven inneholder ikke noen krav til form eller innhold. Den bør imidlertid inneholde blant
annet:
 Oversikt over rådets medlemmer
 Antall møter og saker
 Oversikt over saker fra kommunen til uttalelse og i hvilken utstrekning rådets
uttalelser er blitt fulgt opp.
Forøvrig gjelder:
Bestemmelsene i eldrerådsloven.
Reglene i kommuneloven om kommunale nemnder så langt ikke annet fremgår av
eldrerådsloven.

Generelle retningslinjer for de faste utvalgene i Frogn kommune så langt de passer, vedtatt i
kommunestyret 16.11.98 – ”Reglement for folkevalgte organ”.
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