
REGLEMENT
– Eldrerådet

Rådets virkeområde

• Formålet med rådet er å sikre at målgruppen gis innflytelse i saker som er særlig viktige for dem. 

• Rådet er opprettet av kommunestyret i medhold av kommuneloven § 5-12 med tilhørende forskrift.

• Eldrerådet er et forvaltningsorgan i henhold til forvaltningsloven. Rådets medlemmer har derfor taushetsplikt 
etter forvaltningsloven. Ref. punkt 5.2.10 i veilederen.

• Et eldrerådsmedlem som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen 
eller fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i rådet. Dette gjelder ikke ved 
behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan i rådet. 
Bestemmelsene i forvaltningsloven om inhabilitet gjelder også, med de særreglene som står i kommuneloven. 
Ref. punkt 5.2.6 i veilederen.

• Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny kommunelov, på linje med andre som sitter i 
folkevalgte organer. Medlemmene av rådet har dermed samme rettigheter og plikter som andre folkevalgte. 
Ref. punkt 1.2 i veilederen.

• Rådet er et rådgivende organ. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som angår de eldre. Uttalelser fra 
rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

• Rådet kan avgi høringsuttalelser på selvstendig grunnlag.

• Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår de eldre.

• Rådet kan arrangere høringer om saker de har til behandling, og kan innkalle/invitere hvem de måtte ønske 
til å møte for rådet. 

• Rådet kan drive informasjonsarbeid. 

• Rådet har ingen beslutningsmyndighet i politiske saker, men kan komme med uttalelser i saker som skal til 
videre politisk behandling.

Saksbehandling i rådet

• Politisk sekretariat sørger for innkalling til rådets møter, i samarbeid med rådets leder.

• Saker som gjelder de eldre skal legges fram for rådet i så god tid før saken avgjøres endelig, slik at rådets 
uttalelse har mulighet til å påvirke utfallet av saken.

• Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp og opplæring. 

• Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges frem for kommunestyret.

• Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer gjelder for rådets arbeid i den grad det er hensiktsmessig.



• Rådsmøtene starter med åpen post. Organisasjoner med tilhørighet til Drammen kan orientere om temaer som 
opptar medlemmene. Ordningen er begrenset til 20 minutter. Tema bør som hovedregel gjelde kommunale 
forhold og ha en generell karakter. 

• Eldrerådet har inntil 5 minutters taletid i starten av hovedutvalgsmøter og kommunestyremøtet, dette til de 
saker fra rådet som skal behandles i møtet.

• Kommunestyret bevilger nødvendige midler til rådets virksomhet. Rådet skal ha anledning til å uttale seg før 
kommunestyret tar en avgjørelse i saken.

• Rådets leder disponerer budsjettet.

Forskrifter om rådene er vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. juni 2019, og Drammen 
kommune har utarbeidet egen veileder for rådets arbeid datert 9. september 2019. Det er denne veilederen det 
er referert til i noen av punktene over.

Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft 23.03.2021 (vedtaksdatoen i kommunestyret). Reglementet kan endres av 
kommunestyret selv. Rådet skal gis anledning til å uttale seg før kommunestyret gjør endringer i reglementet.

.


