Reglement for råd for eldre og menneske med funksjonsnedsettelse (REF) i
Åmli kommune
Vedtatt av kommunestyret 18.6.2020, sak 20/38.
Jf. kommuneloven § 5-2 skal det opprettes råd for eldre og råd for personer med
funksjonsnedsettelse.
Rådets oppgaver er nærmere regulert i egen forskrift (17.6.2019) om kommunale og
fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om
medvirkningsordninger).

§1

Rådet for eldre og menneske med funksjonsnedsettelse er et uavhengig, rådgivende organ
for Åmli kommune.
Rådet er underlagt de samme reglene som for kommunale nemnder og utvalg, om ikke annet
er fastsatt i sentrale lover og forskrifter.
Rådet sin saksbehandling går via rådmann/politiske organ til kommunestyret.

§2

Valg og sammensetning

Rådet har 5 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av kommunestyret.




2 medlemmer med varamedlemmer foreslås av Åmli Pensjonistlag eller andre lag og
foreninger for eldre i Åmli
1 medlem med varamedlem foreslås av lag og foreninger for menneske med
funksjonsnedsettelse
2 medlemmer med varamedlemmer velges av og blant kommunestyrets medlemmer

Valgperioden for rådet sine medlemmer og varamedlemmer er 4 år.
Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene.
Dersom ett medlem går ut av rådet velger kommunestyret ett nytt medlem fra samme gruppe.
Enheten Helse og omsorg stiller med sekretariatshjelp til rådet.
§3

Arbeidsområde

Rådet er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder eldre
og personer med funksjonsnedsettelse. Uttalelser fra rådet skal følge sakene til det kommunale
organ som avgjør saken endelig.
Rådet kan også på eget initiativ ta opp saker som gjelder eldre og personer med
funksjonsnedsettelse.
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.
Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som legges frem for kommunestyret.
Leder av rådet, eller et annet medlem, har møte- og talerett i kommunestyret i alle saker som kan
være av interesse for rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet skal få mulighet til å uttale seg om kommunens årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan og
sektorplaner som er av interesse for rådet.
Det skal utarbeides budsjett for rådets virksomhet.

§4

Møter i rådet

Sekretæren kaller inn til møter i samråd med leder. Møtetidspunkt samordnes med andre
kommunale utvalgsmøter og slik at det er tid til å behandle sakene i rådet for eldre og personer med
funksjonsnedsettelse før de går til kommunestyret.
Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Rådet gir sine tilrådinger med alminnelig flertall.
Minimum 3 medlemmer må være tilstede for at rådet skal kunne fatte vedtak.
Leder av rådet er møteleder og det skal skrives protokoll fra møtene.
Rådet sine uttalelser og vedtak i saken skal følge saken når den legges frem for øvrige utvalg og
kommunestyret.
Innkalling med saksliste og dokumenter skal legges ut 1 uke før møtedagen dersom det ikke
foreligger særlige grunner til å sette en kortere eller lengre frist.
Møtene er åpne, med unntak av saker som er underlagt taushetsplikt. Det skal da opplyses om
aktuell hjemmel for å lukke møtet.
Ordfører og rådmann har møte-, tale- og forslagsrett i rådets møter.
Kommunens reglement for godtgjørelse til folkevalgte organ gjelder også for møter i rådet for eldre
og personer med funksjonsnedsettelse.

