
RETNINGSLINJER FOR ELDRERÅDET I TYNSET KOMMUNE 

1. Formål 

 Eldre skal gjennom eldrerådet sikres en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning 

i alle saker som gjelder dem, jfr. Forskrift om kommunale og 

fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom 

(forskrift om medvirkningsordninger) § 1 a. 

 Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen, jfr. forskrift om 

medvirkningsordninger § 2.  

 Eldrerådet skal være et aktivt organ i arbeidet med å fremme eldre sine levekår 

i Tynsetsamfunnet. I dette arbeidet skal det samarbeides med kommunale og 

fylkeskommunale organer, næringslivet, samt frivillige lag og foreninger. 

 

2. Oppnevning 

 Eldrerådet velges av kommunestyret med hjemmel i Lov om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 5-2 e og 5-12.  

 Kommunestyret vedtar sammensetning av eldrerådet, og hvor mange 

medlemmer og varamedlemmer rådet skal ha, jfr. forskriftens § 3. 

 

3. Sammensetning 

 Rådet har 7 medlemmer 

 Begge kjønn skal være representert 

 Rådets sammensetning skal være: 

o 5 alderspensjonister fra kommunen 

o 2 politisk valgte medlemmer fra kommunestyret 

 

4. Organisering 

 Organisasjoner som representerer eldre har rett til å fremme forslag om 

medlemmer til eldrerådet, jfr. forskriftens § 3, 2. ledd. 

 Flertallet av rådsmedlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år, jfr. 

kommuneloven § 5-12, 2. ledd. 

 Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene, jfr. forskriftens § 

3, 3. ledd.  

 Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp, jfr. forskriftens § 3, 4. ledd. 

 Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret setter ned et sekretariat, 

fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for rådet, jfr. forskriftens § 

3, 5. ledd. 

 Oppnevnelsen av rådsmedlemmene følger den kommunale valgperioden og 

velges for 4 år om gangen.  

 

 

 

 



5. Oppgaver/Ansvarsområder 

 Jfr. forskrift om medvirkningsordninger § 2 har eldrerådet følgende oppgaver: 

 

o Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder eldre.  

- Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. 

 Rådet skal drive informasjonsarbeid og delta aktivt i 

holdningsskapende og inkluderende arbeid for å fremme 

eldre sine levekår i kommunen. 

 Rådet bør utarbeider handlingsplan årlig. 

 Eldrerådet bidrar til å arrangere eldredagen rundt 1. oktober 

årlig. 

- Alle saksdokumenter skal legges frem for rådet i god tid før 

kommunestyret skal håndtere sakene. 

 Rådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår 

for eldre. 

 Rådet skal holdes løpende orientert om aktuelle saker som er 

under arbeid i kommunen. 

- Eldrerådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i 

kommunene 

 Rådet kan ta opp saker på eget initiativ for å fremme 

samhandling mellom eldre og befolkningen generelt.  

 Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de 

kommunale organ som tar endelig avgjørelse i saken.  

 Rådets uttalelse følger sakene som trykte vedlegg. 

 

o Kommunen skal etablere rutiner som sikre at rådet mottar saker, fra 

kommunestyret eller andre folkevalgte organer, på et så tidlig tidspunkt i 

saksbehandlingen, at uttalelsen fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet 

av saken. 

 

o Eldrerådet skal delta i plan- og byggekomiteer som angår eldre sine 

levekår, samt i andre aktuelle saks- og planprosesser av interesse for eldre. 

 

o Eldrerådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor 

enkeltpersoner. Kommunestyret kan gi eldrerådet myndighet til å fordele 

bevilgninger.  

 

o Eldrerådet skal hvert år utarbeide årsmelding, som skal legges frem for 

kommunestyret. 

 

o Kommunestyret kan gi medlemmer av eldrerådet møte- og talerett i 

folkevalgte organer.  

 

 



6.   Forretningsorden 

 Eldrerådet skal sette opp ½-årig møteplan.  

 Eldrerådets leder forbereder rådsmøtene, sammen med sekretær. 

Medlemmer foreslår saker som ønskes tatt opp til leder. 

 Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er 

tilstede. 

 Ordfører og rådmann kan delta på rådets møter med tale- og forslagsrett. 

 Rådet kan etter behov nedsette utvalg for utredning av bestemte saker. 

 


