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Vedtekter for Bodø eldreråd 
 
§ 1 Arbeidsområde 
 
Det kommunale eldreråd er et rådgivende utvalg for kommunen, opprettet i henhold til lov av 
08.11.1991, med ikrafttredelse fra 01.01.1992. 
 
Eldrerådet skal forelegges alle saker av interesse for de eldre i kommunen, og har rett til å gi 
uttalelse til disse. 
 
Eldrerådet har rett til å uttale seg om planer og budsjett som er under arbeid i etatene i den 
utstrekning dette berører de eldres situasjon. 
 
Etatene plikter å oversende alle saker hvor eldre kan være berørt til eldrerådet for uttalelse før 
avgjørelse blir tatt. 
 
Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen. Eldrerådet skal gi informasjon 
om sin virksomhet. 
 
Eldrerådet er partipolitisk uavhengig og skal ivareta eldres interesse i kommunen på tvers av 
partigrenser. 
 
 
§ 2 Valg og sammensetning 
 
Eldrerådet oppnevnes av bystyret for den kommunale valgperioden og skal bestå av 7 medlemmer. 
 
5 medlemmer skal være foreslått av pensjonistforeninger eller andre organisasjoner som driver 
aktivt arbeid for eldre i kommunen. 
 
De politisk valgte medlemmer og vararepresentanter skal velges av og blant bystyrets medlemmer. 
 
Av rådets medlemmer skal minst 5 være alderspensjonister. Det skal velges vararepresentanter i 
rekkefølge for pensjonistene og i rekkefølge for politikerne. 
 
Hvert kjønn skal være representert med minst 40 % av medlemmene. 
 
Eldrerådet konstituerer seg selv. Leder og nestleder skal velges blant pensjonistene. 
 
 
§ 3 Møter 
 
Eldrerådet skal avholde møter etter behov, men minst 6 pr. år. Lederen har ansvar for at rådet blir 
innkalt. Dersom 2 av rådets medlemmer krever det, skal rådet innkalles til møte. 
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Rådets møter er åpne for presse og publikum på lik linje med andre kommunale utvalg. 
 
Rådet skal ha møteinnkallingen og saksdokumentene minst 5 dager før møtet. 
 
Rådet kan gi uttalelser når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
 
Rådet fører protokoll. Protokollen sendes medlemmer og vararepresentanter samt ordfører, 
rådmann, komiteledere og berørte parter. Protokollen er tilgjengelig for offentligheten på linje med 
andre protokoller fra kommunale utvalg/råd. 
 
 
§ 4 Sekretariatet 
 
Sekretariatet for eldrerådet legges til sentraladministrasjonen. 
 
Sekretæren plikter å holde rådet underrettet om saker innen hele det kommunale felt, som kan ha 
interesse for eldre og skal sørge for at saker som er oversendt til rådet blir lagt fram til behandling. 
 
 
§ 5 Godtgjørelse 
 
Eldrerådets medlemmer skal ha godtgjørelse for arbeidet i henhold til gjeldende 
godtgjøringsreglement for Bodø kommune. Bystyret vedtar tilskudd til rådets virksomhet. 
 
 
§ 6 Årsmelding 
 
Rådet skal hvert år legge fram årsmelding for sin virksomhet. Meldingen distribueres fra 
sekretariatet til alle aktuelle organ. 
 
 
§ 7 Representasjon 
 
Eldrerådet tiltrer den kommunale byggenemnd med 1 representant under planlegging og bygging av 
institusjoner, aktivitetshus og boliger for eldre. 
 
 
§ 8 Vedtektsendringer 
 
Endringer av disse vedtektene må godkjennes av Bodø bystyre. 
 
 
 
 
 
 

Vedtatt av Bodø bystyre i møte 27.06.1996.  
Sist endret av Bodø bystyre i møte 12.05.2016 


