Eldrerådets behandling av sak 2/2020 i møte den 15.01.2020:

Innstilling
Nærøysund eldreråd mener det bør være et reglement for rådet og utarbeider et forslag som legges
fram for formannskap og kommunestyre.
Behandling

Eldrerådet ønsker å ha retningslinjer for arbeidet de skal gjøre og utarbeidet et forslag i møtet.
Utgangspunktet var reglement/retningslinjer fra Vikna og Nærøy kommuner.
Følgende punkter framkom under møtet:
1. Eldrerådet oppnevnes av kommunestyret etter forslag fra organisasjoner med spesielle
oppgaver/utvalg for eldre.
2. Kommunestyret bestemmer antall medlemmer og antall kommunestyremedlemmer i rådet.
Kommunestyret har vedtatt 5 medlemmer + 2 representanter fra kommunestyret.
3. Eldrerådet velger leder og nestleder blant medlemmene valgt fra organisasjonene.
Medlemmene i eldrerådet er folkevalgte på lik linje med for eksempel kommunestyret.
Eldrerådet er medvirkningsorgan for kommunestyret, jfr. kommuneloven §5,2.
4. Eldrerådet kan selv ta opp saker som angår de eldre.
5. Sekretær for rådet er en viktig oppgave og skal legges til administrasjonen.
6. Eldrerådet utarbeider eget budsjett som innarbeides i kommunaldirektørens budsjett.
7. Eldrerådets medlemmer skal ha utgiftsdekning og møtegodtgjørelse på samme vilkår som øvrige
folkevalgte i kommunen.
8. Ledergodtgjørelse som andre utvalg.
9. Første varamedlem innkalles fast til hvert møte med tale og forslagsrett.
10. Varamedlemmer kalles inn etter nummerert liste.

Vedtak
Eldrerådet har utarbeidet et forslag til retningslinjer for Nærøysund eldreråd:
1. Eldrerådet oppnevnes av kommunestyret etter forslag fra organisasjoner med spesielle
oppgaver/utvalg for eldre.
2. Kommunestyret bestemmer antall medlemmer og antall kommunestyremedlemmer i rådet.
Kommunestyret har vedtatt 5 medlemmer + 2 representanter fra kommunestyret.
3. Eldrerådet velger leder og nestleder blant medlemmene valgt fra organisasjonene.
Medlemmene i eldrerådet er folkevalgte på lik linje med for eksempel kommunestyret.
Eldrerådet er medvirkningsorgan for kommunestyret, jfr. kommuneloven §5,2.
4. Eldrerådet kan selv ta opp saker som angår de eldre.
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5. Sekretær for rådet er en viktig oppgave og skal legges til administrasjonen.
6. Eldrerådet utarbeider eget budsjett som innarbeides i kommunaldirektørens budsjett.
7. Eldrerådets medlemmer skal ha utgiftsdekning og møtegodtgjørelse på samme vilkår som
øvrige folkevalgte i kommunen.
8. Ledergodtgjørelse som andre utvalg.
9. Første varamedlem innkalles fast til hvert møte med tale og forslagsrett.
10. Varamedlemmer kalles inn etter nummerert liste.
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