REGLEMENT FOR RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Vedtatt av kommunestyret den 121015 etter innstilling fra eldrerådet og rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne den 290915.
Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ og skal
uttale seg i alle saker som angår eldres levekår og i alle saker som er viktig for mennesker
med nedsatt funksjonsevne.
Valg og sammensetning av rådet

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha 7 medlemmer m/personlige
varamedlemmer som oppnevnes av kommunestyret. 3 medlemmer oppnevnes etter forslag fra
pensjonistforeningene i kommunen eller andre organisasjoner for eldre. 3 av medlemmene
oppnevnes etter forslag fra lokale organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I
tillegg skal 1 medlem sitte i kommunestyret. Rådet bør ha medlemmer fra alle deler av kommunen.
Leder og nestleder velges av kommunestyret. Eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne kan også komme med forslag på medlemmer.
Møter og oppgaver for rådet
Rådet holder møter etter oppsatt plan og når lederen finner det påkrevet. Alle saksframlegg som
angår rådets arbeidsområde skal i god tid, før de sluttbehandles, forelegges rådet til behandling.
Utskrift av møteprotokollen skal følge saksdokumentene til de kommunale organer som tar endelig
avgjørelse i saken.
Rådet skal alltid ha følgende saker til uttalelse: årsbudsjett for rådet, handlingsprogram med
økonomiplan, kommuneplan og andre planer av særlig interesse for rådet. Rådet kan også på egen
hånd ta opp saker til behandling.
Rådmannen skal redegjøre nærmere for saker når rådet ønsker det.
Rådet skal ha tilbud om å være representert i alle styrer, råd, utvalg og komiteer hvor saker som
gjelder rådets arbeidsområde skal behandles.
Sekretærbistand
Rådmannen sørger for nødvendig sekretærbistand til rådet.
Andre bestemmelser
Rådet holder åpne møter. Møtet skal likevel lukkes når rådet behandler saker som er unntatt
offentlighet etter forvaltningsloven/offentlighetslovens regler.
Medlemmene i rådet skal ha godtgjørelse i henhold til kommunens reglement for godtgjørelse til
folkevalgte.
Dette reglement kan bare endres av kommunestyret etter at rådet har hatt anledning til å uttale seg.

