
 

 

Ås kommune 

 
Service og kommunikasjon 

  
 

  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks  64 96 20 19 Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås      
post@as.kommune.no www.as.kommune.no  Side 1 av 2 
 

 

Organisasjoner som representerer eldre i Ås, 
eldrerådet og andre interesserte 
   
     

   

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
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Valg for perioden 2019-2023 - Eldreråd  
- Oppfordring om å foreslå kandidater 

 
Ås kommunestyre skal velge nytt eldreråd for neste valgperiode. Organisasjoner som 
representerer eldre og andre interesserte oppfordres til å fremme forslag om 
medlemmer. Interesserte kan gjerne foreslå seg selv.  
 
Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen som har rett til å uttale seg i saker 
som gjelder eldre. 
 
Eldrerådet er et lovpålagt utvalg som velges etter reglene i den nye kommuneloven  
§§ 5-2 og 5-12 m.fl. Det er også vedtatt en ny forskrift «Forskrift om 
medvirkningsordninger».  
 
Ny lov og forskrift fastsetter at: Kommunestyret selv skal velge et eldreråd. Flertallet 
av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Rådet velger selv 
sin leder og nestleder blant medlemmene. Organisasjoner som representerer eldre 
har rett til å foreslå medlemmer. Den som foreslås må være folkeregistrert som 
bosatt i Ås kommune og må ha gitt skriftlig samtykke til å stille til valg. 
Vedkommende vil ha plikt til å ta i mot eventuelt valg. 
 
Ås kommunes reglementer om eldreråd fastsetter følgende om valget som gjelder så 
langt det passer: 
 

10.2.1.8 Eldrerådet 
Eldrerådet skal ha 7 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges 
av kommunestyret. Flertallet av rådsmedlemmene skal være 
alderspensjonister. Pensjonistforeninger har rett til å foreslå medlemmer.  
Kroer, Nordby og resten av Ås bør være representert i eldrerådet i samsvar 
med antall eldre i ulike deler av kommunen. 
Rådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistene. 
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Kommunestyret skal ha konstituerende møte 23.10.2019 for perioden 2019-2023. 
I det møtet eller i et påfølgende skal det blant annet velges eldreråd. 
 
Forslag med vedlagt skriftlig samtykke til å stille til valg sendes innen 18. september 
2019 til: post@as.kommune.no, Ås kommune postboks 195, 1431 Ås eller leveres på 
servicetorget i rådhuset. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ola Nordal Vibeke Berggård 
ordfører Førstekonsulent 
 
 
 
Vedlegg: Erklæring om skriftlig samtykke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenker til dokumenter på Internett: 
 

 Kommuneloven LOV-2018-06-22-83 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommunelov 

 

 Forskrift om medvirkningsordninger (Forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom) 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727 

 

 Ås kommunes reglementer: 
https://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html 

 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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