Vedtekter for Halden eldreråd
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§ 1. Forankring
Halden eldreråd er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 5-12. Kommunes «Reglement for
politiske organer og delegering i Halden kommune», opprettet med hjemmel i kommuneloven § 513, gjelder for rådet. Disse vedtektene gir utfyllende bestemmelser. Ved eventuell motstrid mellom
reglementet og vedtektene, vil reglementet være avgjørende.

§ 2. Formål
Eldrerådet er et rådgivende medvirkningsorgan for Halden kommune, og skal sikre medvirkning fra
eldre i Halden kommune.

§ 3. Funksjon og oppgaver
Eldrerådet skal forelegges alle saker som gjelder eldre, herunder:
•

Allmenne tiltak, planer, budsjetter og tjenester som berører eldre:
• Kultur, idrett og friluftsliv
• Helse- og omsorgstjenester
• Boligutbygging og reguleringssaker
• Vei, park og uteområder
• Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner
• Årsmeldinger og rapporter fra etater innen saksområder som gjelder eldre

Sakene skal legges fram så tidlig som mulig, slik at uttalelser fra rådet har mulighet til å påvirke
utfallet av sakene. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ. Rådet skal inviteres til å delta i høringer
og i planprosesser som faller innenfor rådets arbeidsområde.
Rådet er partipolitisk uavhengig. Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Rådet
skal hvert år utarbeide årsmelding om sin virksomhet som legges fram for kommunestyret.

§ 4. Sammensetning og valg
Eldrerådet velges av Halden kommunestyre i medhold av kommunelovens bestemmelser. jfr. kap. 7
«Valg til folkevalgte organer».
Rådet velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Fra 2019 består Rådet av tolv medlemmer,
men skal ved neste valg bestå av ni medlemmer. Fire medlemmer skal være foreslått av
organisasjoner som representerer eldre.
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Kommunen bekjentgjør at det skal velges representanter på sine nettsider, med frist om når det kan
foreslås kandidater. Fem medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer og
varamedlemmer. Forslag til kandidater skal legges frem for kommunestyret. Rådet konstituerer seg
selv, og velger selv leder og nestleder.
Forslag til kandidater skal legges frem kommunestyret. Rådet konstituerer seg selv, og velger selv
leder og nestleder blant medlemmene som har fylt 60 år.
§ 5. Møter og saksbehandlingsregler
Eldrerådet avholder møter i henhold til møteplan vedtatt av kommunestyret, og ellers når leder eller
minst 1/3 av medlemmene krever det. Lederen og sekretariatet sørger for at elektronisk innkalling,
saksliste og saksdokumenter sendes til medlemmene med en frist på 8 dager før møtet,
innkallingsdato og møtedato medregnet. Minst halvparten av medlemmene må være til stede på
møtene for at rådet skal være vedtaksdyktig.
Kommunedirektøren eller kommunedirektørens representant har møte- og talerett i rådet. Det skal
føres protokoll fra møtene i rådet i henhold til kommuneloven § 11-4 og kommunens reglement kap.
6.22. Protokollen skal sendes til leder og en annen oppnevnt representant for foreløpig godkjenning.
For rådets virksomhet for øvrig gjelder kommunelovens, forvaltningslovens og offentlighetslovens
bestemmelser om saksbehandling i folkevalgte organer, samt tilhørende forskrifter.

§ 6. Godtgjørelse og økonomi
Rådets medlemmer mottar godtgjøring i henhold til Halden kommunes godtgjøringsreglement for
folkevalgte.

§ 7. Sekretariat
Politisk sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for rådet.

§ 8. Vedtektsendring
Endringer av disse vedtektene skal vedtas av kommunestyret.

