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TRÆNA KOMMUNE – RETNINGSLINJER 
 FOR FELLESRÅDET FOR ELDRE OG 

FUNKSJONSHEMMEDE 
 

 

1 HJEMMEL 
Kommunalt fellesråd for eldre og funksjonshemmede er opprettet av Træna kommunestyre i 

møte 14.05.08, sak 23/08. 

 

Lov 1991-11-08 nr 76: Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. 

Lov 2005-06-17 nr 58: Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 

fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. 

 

2 FORMÅL 

Rådet er et politisk uavhengig-, samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som 

angår eldres og funksjonshemmedes behov og interesser.  

 

3 SAMMENSETNING 

Rådet oppnevnes av kommunestyret for den kommunale valgperiode. 

 

Rådet består av 5 medlemmer. 2 medlemmer oppnevnes av kommunestyret, 2 av de 

eldre/pensjonistforeningen og 1 av de funksjonshemmede/funksjonshemmedes organisasjoner. 

 

Fellesrådet velger selv leder og nestleder, som velges blant ikke-politisk oppnevnte. 

 

4 OPPGAVER 

Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for eldre og funksjonshemmede som er 

under arbeid i kommunen.  

Rådet arbeider med og får seg forelagt saker som gjelder: 

 

o tiltak med eldre og/eller funksjonshemmede som spesiell målgruppe 

o allmenne tiltak og tjenester som også berører eldre og/eller funksjonshemmede 

o kommunens ordinære budsjett- og planarbeid på ulike områder 

o i saker av prinsipiell interesse: få uttale seg på det forberedende stadium av 

saksbehandlingen 

o rådet uttaler seg om saker som kommunale organer legger fram for det 

o rådet tar opp og utreder saker på eget initiativ 

o rådet driver informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner, 

allmennheten osv. 

o rådet tar initiativ til å bedre samarbeid og samordning i saker av interesse for eldre 

og/eller funksjonshemmede innen offentlige sektorer i kommunen 



 

5 SEKRETARIAT 

Sekretariat for rådet legges til sentraladministrasjonen. 

Sekretariatet plikter å holde rådet underrettet om saker, innenfor alle kommunale sektorer, 

som kan ha interesse for de eldre og/eller de funksjonshemmede. 

 

 

6 MØTER OG MØTEINNKALLING 

Rådet skal holde møter etter behov. Lederen har ansvaret for at rådet blir innkalt til møte. 

Dersom 2 av rådets medlemmer krever det skal rådet kalles inn til møte. 

 

I Rådet gjelder alminnelig flertall ved avstemminger. Hvis stemmelikhet, gjør lederens stemme 

utslaget. Rådet er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. 

 

Rådet kalles inn med minst en ukes varsel. Sammen med møteinnkallingen må 

saksdokumentene sendes ut. 

 

Møtet er åpent for publikum. 

 

Rådet er et forvaltningsorgan og rådsmedlemmene har taushetsplikt etter forvaltningslovens § 

13. 

 

Rådet fører protokoll. Utskrift av møteprotokollen sendes medlemmene og varamedlemmene, 

ordfører, kontrollutvalget, revisjonen og berørte sektorer. 

 

Rådet utarbeider hvert år en melding om sin virksomhet. Årsmeldingen legges fram for 

kommunestyret til behandling. 

 

7 ØKONOMI 

Træna kommune dekker utgiftene til Rådets virksomhet. 

 

Rådets medlemmer skal ha godtgjøring for arbeid i rådet på samme vilkår som valgte 

medlemmer i kommunens øvrige organer. 

 


