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Innledning 

Reglementet er utarbeidet etter forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer 

med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsorganer), fastsatt av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 17.06.2019 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven) § 5-12 femte ledd.   

 

Eldrerådet er et folkevalgt organ, og medlemmene i eldrerådet er folkevalgte representanter. Når 

ikke annet er bestemt i medhold av lov, gjelder kommuneloven, forvaltningsloven og 

offentlighetsloven og andre lover for kommunes virksomhet for rådet. Hammerfest kommunes 

reglement for folkevalgte organer og saksbehandlingen gjelder så langt ikke annet fremgår av dette 

reglementet.  

 

1 Formål 

Formålet med reglementet er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre gjennom 

eldrerådet, i alle saker som gjelder dem.   

 

2 Valg og sammensetning 

Kommunestyret selv oppretter og velger eldreråd i medhold av kommuneloven § 5-2 og § 5-12.  

 

Medlemmene til rådet velges i det første møtet etter kommunevalget og nytt kommunestyre er 

konstituert. Valget gjelder for hele kommunestyreperioden.  

 

Rådet består av syv faste medlemmer, hvorav fire medlemmer med personlig vara velges blant 

kandidater som er foreslått av Hammerfest og Kvalsund pensjonistforening.  

 

Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.   

 

3 Eldrerådets oppgaver 

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder 

eldre.   

 

Rådet skal forelegges saker som spesielt angår eldre og kan avgi uttalelser til disse. Som eksempel 

kan nevnes overordnede planer, og planer som berører eldre. Rådet skal gis anledning til å uttale 

seg i forbindelse med behandling av årsbudsjett, årsmelding og økonomiplaner. Rådet kan også ta 

opp saker som angår eldre på eget initiativ.    

 

Medlemmene av rådet har møte- og talerett i folkevalgte organer.   

 

Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding som skal legges fram for kommunestyret.  
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Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser ovenfor enkeltpersoner.  

 

Kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger.  

 

Rådet samarbeider med Fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark når det er naturlig.  

 

4 Saksbehandling og arbeidsform 

Eldrerådet behandler sine saker i møter. Saksbehandlingen følger reglene i kommuneloven og 

Reglement for folkevalgte organer og saksbehandlingen i Hammerfest kommune. Møteplan for hvert 

halvår fastsettes av kommunestyret.   

 

Saker som gjelder eldre skal legges fram for rådet i så god tid før saken avgjøres endelig, at rådets 

uttalelse har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det 

kommunale organet som avgjør saken endelig.  

 

Ordfører og rådmann, eller den de bemyndiger, har møte- og talerett i rådet. Andre fra kommunens 

administrasjon deltar i møtene når de har saker til behandling, eller rådmann kaller de inn. Disse kan 

gis saksopplysninger og svare på spørsmål på vegne av rådmannen, dersom rådmannen ber de om 

det.   

 

Medlemmer av rådet som ønsker å benytte seg av sin møte- og talerett i andre folkevalgte organer, 

gjør avtale med den aktuelle møteleder om dette på forhånd.   

 

Ved oppstart av ny valgperiode gis rådet nødvendig opplæring.  

 

5 Sekretariat 

Eldrerådet mottar nødvendig sekretærbistand fra kommunens politiske sekretariat. Administrasjonen 

sørger for at saker innenfor eldrerådets arbeidsområde blir forberedt og lagt frem for behandling.  

 

6 Økonomi 

Hammerfest kommune dekker utgiftene til driften av eldrerådet.   

 

Rådet setter selv opp budsjett, og disponerer eventuelle midler som kommunestyret har innvilget, 

slik de finner det formålstjenlig.   

 

Rådets medlemmer og varamedlemmer mottar godtgjørelse og utgiftsdekning i tråd med 

Hammerfest kommunes forskrift om folkevalgtes rettigheter.  

 


