
Vedtekter for Eldre og Funksjonshemmedes råd i Våler 
Vedtatt av kommunestyret 07.02.2022 

 

§1 Mandat, formål og oppgaver 
1.1. Organet skal hete Eldre og Funksjonshemmedes råd  (EF) og skal representere 

begge grupper. 
1.2. Formål 

• Gi eldre  og funksjonshemmede større innflytelse.  
• EF skal være en aktiv medspiller til de øvrige  folkevalgte organer for å 

utvikle Våler til et godt sted å bo, med miljøer som fremmer identitet, 
toleranse, livskvalitet og samhørighet for alle 

• Være et rådgivende organ for kommunen i saker som har betydning for 
eldres levekår og saker som angår funksjonshemmedes behov og 
interesser.  

1.3. Oppgaver og rettigheter for EF er blant annet: 
• Fremme eldre og funksjonshemmedes  interesser.  
• Være høringsorgan i de saker som berører EF sine interessegrupper. 

Herunder også budsjett og bevilgningssaker der penger eller andre 
ressurser kan bevilges til EF sitt interesseområde. 

• Forvalte midler som bli delegert rådet av kommunestyret. 

• EF skal delta i plan- og byggekomitéer som angår eldre- og 
funksjonshemmedes levekår. 

• Andre aktuelle saks- og planprosesser av interesse for eldre- og 
funksjonshemmedes levekår. 

• Uttalerett om forslag til handlingsplaner og budsjett og kommuneplaner 
• Disponere midler som kommunestyret stiller til rådets disposisjon. 

 
1.4. Møte- og talerett 

Leder av EF, eventuelt dennes stedfortreder, har møte og talerett i kommunestyret og 
andre folkevalgte organer i saker der rådet har avgitt skriftlig uttalelse.  
 

§2 Eldre og Funksjonshemmedes råd bør være et partipolitisk 
 uavhengig organ 

Valg til EF bør gjennomføres som avtalevalg, og representanter fremmet av 
pensjonistenes og funksjonshemmedes organisasjoner bør foretrekkes. 
Kommunestyret skal likevel sikre spredning i representasjon dersom forslagene fra 
organisasjoner ikke ivaretar dette. 

 



§3 Samarbeid 

Det avholdes dialogmøte mellom ordfører, utvalgsledere og EF minst en gang i året, 
fortrinnsvis tidlig i arbeidsåret. Ordfører kaller inn til møtet i samråd med leder av EF. 

 

§4 Godtgjøring. 

Medlemmer av EF har rett på godtgjøring for sine møter i rådet. (Kom loven §8-4) 
Godtgjøringen følger de generelle retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Det 
utbetales ikke godgjøring for møter hvor rådet har møte- og talerett. 

§5 Valg, sammensetning, funksjon og funksjonstid 

5.1 Kommunestyret velger medlemmene i EF. Valget skjer etter reglene i 
 kommunelovens kapittel 7, og skal fortrinnsvis foregå som avtalevalg. Fire av 
 rådets  medlemmer skal  på valgtidspunktet være minst 65 år. 

5.2 Organisasjoner som representerer eldre eller funksjonshemmede har rett til å 
 fremme forslag til medlemmer av EF. 

5.3 Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene på første møte 
 etter at rådet er valgt. (Forskrift om medvirkningsorganer,  §3, 3. ledd) 

5.4 Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret vedtar ordning for 
 sekretariat, fastsetter eller endrer saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett 
 for dem. (Forskrift om medvirkningsorganer,  §2, 2. ledd) 
5.5 EF skal bestå av 7 medlemmer og minst like mange varamedlemmer.  

5.6 Lik representasjon mellom kjønnene er ønskelig, og hvert kjønn skal minimum 
 være representert med 40% av både medlemmer og varamedlemmer. 

5.7 Eldre og funksjonshemmedes råd skal være i funksjon inntil nytt råd er valgt, 
 dog ikke lenger enn ut året det er kommunevalg.  

  

§6 Sekretariat 
 

6.1 Rådmannen har ansvar for EFs tilknytning til kommunen og peker ut en 
 sekretær fra sin ledergruppe.  
6.2  Sekretariatets oppgaver er:  

• Bistå rådet med å etablere nødvendige kontakter med kommunale 
organer.  

• Sørge for at kommunale saksbehandlere møter ved rådets behandling  av 
viktige saker. 



• Ha ansvar for at medlemmer og varamedlemmer tilbys tilstrekkelig 
opplæring.  

• Saksbehandle og saksutrede aktuelle saker som rådet ønsker behandlet 

 

§7 Møtevirksomhet 

7.1 EF holder møte når  
• Organet selv eller kommunestyret vedtar det. 
• Organets leder mener det er nødvendig 
• Minst 1/3 av medlemmene krever det 

7.2 EF er et folkevalgt organ, og møter gjennomføres i henhold til reglene i 
 kommuneloven kapittel 11 og kommunestyrets reglement. 
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