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Fylkeseldrerådet - arbeidsutval for valperioden 2015-2019
Samandrag

Fylkeseldrerådet i Hordaland har i dei to føregåande valperiodane valt å ha eit arbeidsutval som
kan førebu saker til rådsmøta og, i enkelte tilfelle, behandle eller gje uttale i saker på vegner av
fylkeseldrerådet.
Fylkeseldrerådet i Hordaland har ca. sju rådsmøter i året. Møtefrekvensen for fylkeskommunale
eldreråd elles i landet er mellom 4 og 7. Dei fleste fylkeskommunale eldreråd har oppretta
arbeidsutval. Dette utvalet er samansett av leiar, nestleiar og utvalssekretær.
Det er viktig å merke seg at i hastesaker der kommunen/fylkeskommunen følgjer regelen i
kommunelova §13, har kommunen/fylkeskommunen ikkje plikt til å leggje saka fram for
eldrerådet. Når rådet si oppgåve er å vere eit rådgjevande organ og skal kunne uttale seg om alle
saker som gjeld levekåra for eldre i fylkeskommunen, så vil eit arbeidsutval grunna tidsfristar
kunne behandle saker der ein ikkje kan vente på ei avgjerd teke i eit ordinært rådsmøte.
Eit arbeidsutval vil ha sine møter mellom dei ordinære møta i rådet – etter ein fastsett møteplan
godkjent av rådet. Det er rådet som avgjer kva for fullmakter arbeidsutvalet skal ha.
(Framhald neste side)
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Forslag til avgjerd
Fylkeseldrerådet i Hordaland ønskjer å halde fram ordninga med arbeidsutval for valperioden 2015-2019.
Utvalet skal vere samansett av leiar, nestleiar og utvalssekretær. Arbeidsutvalet skal ha møta sine mellom
dei ordinære møta i rådet, etter ein fastsett møteplan som skal godkjennast av rådet. Fylkeseldrerådet
avgjer kva for fullmakter arbeidsutvalet skal ha.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid K. Holm Svendsen
Fylkesdirektør økonomi- og organisasjonsavdelinga
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