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Arkivsak-dok. 19/00835-7 
Saksbehandler Kjersti Høibø Tysland 
 

 

 
 
 

   
 
 

Valg av eldreråd for perioden 2019-2023 

 

Rådmannens innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Lov om kommuner og fylkeskommuner, av  
Reglement for eldrerådet, Håndbok for folkevalgte kapittel xx, revidert  
Seniorforums og pensjonistforeningens forslag til representanter 
*forslaget ettersendes/legges fram i møtet 

Nei 
Nei 
Ja* 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge medlemmer til eldrerådet. Rådet velger selv leder og nestleder. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret oppnevner eldrerådet, i henhold til bestemmelsene i lov om kommuner og 
fylkeskommuner § 5-12, og Gran kommunes reglement for eldrerådet. Eldrerådet er rådgivende 
organ for kommunen i spørsmål som angår de eldre og deres situasjon. Jf § 2 i forskrift om 
kommunale og fylkes kommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom 
(forskrift om medvirkningsordninger).  
 
Eldrerådet er satt sammen av:  

 Tre folkevalgte representanter, med vara representanter. Av disse bør en ha plass i 
formannskapet. 

 Fire alderspensjonister med vara representanter.  
 
I henhold til lovverk, retnings linjer og reglement for eldrerådet i Gran kommune har organisasjoner 
som representerer elde rett til å fremme forslag om medlemmer. Flertallet av medlemmene i 
eldrerådet skal på valg tidspunktet ha fylt 60 år.  
 
Valg av nytt eldreråd var tidlig oppe som sak i eldrerådet. Ved revidering av nytt reglement var en 
tydelig på at medlemmer ikke bare skal kunne velges fra pensjonistforeningene, men blant eldre 
generelt. Det ble derfor sendt ut forespørsel om aktuelle kandidater til flere foreninger. Kommunens 
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pensjonistforeninger, Hadeland seniorforum og sanitetsforeningen i Bjoneroa. Det er kommet forslag 
på aktuelle kandidater fra pensjonistforeningene på Gran, Jaren og Brandbu samt Hadeland 
seniorforum. Da det ikke kom respons fra Bjoneroa tok utvalgssekretær kontakt med leder i 
sanitetsforeningen i Bjoneroa. De hadde hatt saken oppe men hadde ingen kandidat å foreslå for 
eldrerådet i kommende periode. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om kommuner og fylkeskommuner, med endringslov av 16.06.2017 
 
Eksisterende planer 
Ingen 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad 
 
Økonomi 
Ingen merknad 
 
Bemanning 
Ingen merknad 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Ingen merknad 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Melding om vedtak sendes de valgte medlemmene. Informasjon om rådets sammensetning 
publiseres på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 25. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


