Sortland kommune

VEDTEKTER FOR SORTLAND ELDRERÅD
§ 1 SAMMENSETNING, NOMINERING OG VALG
Eldrerådet er opprettet i h.h.t. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 08.11.1991.
Rådet velges av kommunestyret og skal bestå av 7 medlemmer med varamedlemmer.
Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag på medlemmer til eldrerådet.
Flertallet i rådet skal være alderspensjonister i kommunen.
Følgende skal komme med forslag på medlemmer med personlig varamedlem:
Formannskapet skal foreslå 1 medlem, driftsutvalget skal foreslå 2 medlemmer og
pensjonistforeningene skal foreslå 4 medlemmer.
Rådet skal ha mulighet til å innkalle en fra administrasjonen på spesielle saker. Denne bør komme fra
den etat som naturlig steller med de aktuelle sakene.
Representantene med varamenn velges for 4 år. Rådet konstituerer seg selv med leder og nestleder.
§ 2 MØTER
Rådet holder møter etter en oppsatt plan og når lederen finner det påkrevd eller når rådet krever det.
Rådmannen kan møte i Rådets møter med tale- og forslagsrett. Andre kan innkalles om Rådet måtte
finne det nødvendig/ønskelig for saksbehandlingen.
Rådets møter er åpne for presse og publikum på lik linje med andre kommunale utvalg.
Fra Rådets møter føres protokoll, som undertegnes av lederen og sekretæren. Protokollutskrift sendes
Rådets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, varaordføreren, rådmannen og revisjonen.
§ 3 OPPGAVER
Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Alle saksdokument skal legges fram for Rådet i god
tid før behandling i de kommunale organer. Rådet behandler alle saker som gjelder levekårene for
eldre. Rådet kan selv ta opp saker som angår eldre i kommunen.
§ 4 SEKRETARIATET
Sekretariatet for rådet ligger hos rådmannen. Sekretariatet fungerer enten som fast, faglig sekretariat
eller som en ad hoc bistand, begrenset til viktige oppgaver.
§ 5 GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER
Godtgjørelse til Rådets medlemmer tilståes etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser.
§ 6 RAPPORT – ÅRSMELDING
Eldrerådet utarbeider hvert år en årsmelding som sendes kommunestyret.
§ 7 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av disse vedtektene må godkjennes av Sortland kommunestyre.
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