
 
Mandat og vedtekter for råd for eldre og 
funksjonshemmede i Iveland kommune 
 
Rådet for eldre og funksjonshemmede i Iveland kommune er 
hjemlet i Lov om eldreråd og Lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
§ 1. 
Råd for eldre og funksjonshemmede er et uavhengig, rådgivende organ for Iveland kommune. 
Rådet er underlagt de samme regler som andre kommunale nemnder hvis ikke annet er 
bestemt i særlover. 
Rådets saksbehandling går via rådmann/politisk organ til kommunestyret. 
 
§ 2.  Valg og sammensetning. 
Rådet har 5 medlemmer som velges av kommunestyret. Rådet velger selv leder og nestleder. 
Valgperioden er 4 år. 
 
§3. Arbeidsområde. 
Rådet skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot å sikre universell utforming av bygninger, 
omgivelser og transport, og hovedsakelig gi uttalelse i forhold til overordnede planer og 
budsjetter. 
Av slike saker kan nevnes: årsbudsjett og økonomiplan pågående kommuneplanarbeid øvrige 
reguleringssaker planlegging av kommunale bygg 
 
Rådet kan ellers ta opp saker som vedkommer eldre og funksjonshemmede. 
Rådet skal ikke behandle saker av øvrig karakter eller saker som angår enkeltpersoner. 
 
§4.  Rådets møter. 
Sekretæren innkaller til møte i samråd med rådets leder, og møtene samordnes med andre 
kommunale møter. 
Innkalling med saks1iste sendes normalt ut en uke før møtedagen. Innkalling sendes 
medlemmer, ordfører og rådmann. Beslutning treffes med alminnelig flertall. 
Rådets leder er møteleder, og det skrives protokoll fra møtene. 
Utskrift fra protokollen følger dokumentene i saken til det kommunale organ som skal gjøre 
vedtak. 
Møtene i rådet er åpne hvis det ikke behandles saker som er underlagt taushetsplikt. Ordfører 
og rådmann har møte-, tale- og forslagsrett i rådet. 
 
§ 5.  Sekretariat. 
Rådmannen har ansvaret for at rådet har tilfredsstillende sekretariat. 
Sekretariatet skal sende ut innkalling, skrive protokoll og gi hjelp ved utarbeiding av 
årsrapport, budsjett og regnskapsoversikt. 
 
§ 6. Årsmelding. 
Rådet utarbeider årsmelding som gir et bilde av rådets arbeid og aktivitet. 
Denne sendes kommunestyret v/ordføreren.  
Kopi sendes: Statens eldreråd, rådmann, rådets medlemmer og kontrollutvalg. 
 
 



§ 7. Møtegodtgjørelse. 
Rådets medlemmer tilkommer reise- og møtegodtgjørelse på samme vilkår som andre 
nemnder, råd og utvalg. I henhold til vedtatt reglement for godtgjørelse, er dette kr. 200,- pr. 
møte. 
 
§ 8. Økonomi. 
Det avsettes eget budsjett for rådet under "Politisk  område". 
Vedtatt budsjett disponeres av eldrerådet. Rådmannen har anvisningsrett på kontoene i rådets 
budsjett. 
 
§ 9. Taushetsplikt. 
Rådets medlemmer har taushetsplikt vedr. opplysninger som de blir kjent med gjennom sitt 
arbeid i rådet, jfr. Fvl. § 13. 
 
§ 10.  Endring av mandat/vedtekter. 
Mandat og vedtekter  kan bare endres gjennom vedtak  i kommunestyret. 
Ved initiativ fra kommunestyret om endring, skal rådet gis anledning til å uttale seg. 
Ved initiativ fra rådet om endring, fremmes ordinær kommunestyresak med innstilling fra 
rådet. 
 
 
      Vedtatt av kommunestyret xx.xx.201x 


