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Suppleringsvalg til Eldrerådet
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret i Porsanger velger følgende medlemmer til Eldrerådet for
valgperioden 01.01.20 – 31.12.2023




Tor Reidar Boland – Rykker opp til fast medlem
Victor Pedersen – Varamedlem
Saima Hildegunn Johansen - Varamedlem

Kandidatene trer inn i sitt verv fra og med kommunestyrets vedtaksdato.
Sakens bakgrunn
I henhold til eldrerådets retningslinjer §3 må en ved bortfall av medlemmer til
eldrerådet, foreta nytt valg for å få ett fulltallig eldreråd:
Krav ved gjennomføring av valg til eldrerådet –
§3 Eldrerådets retningslinjer:
Eldrerådet består av 7 representanter med personlig varamedlemmer, som
oppnevnes av kommunestyret og skal bestå av politikere og alderspensjonister.
Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. Ett
medlem med varamedlem velges av og blant kommunestyrets medlemmer.
Reglene om forholdstallsvalg i §§36 og 37 i kommuneloven gjelder ikke ved valg av
eldreråd.
Forslag på medlemmer/varamedlemmer innhentes fra pensjonistforeningene, lag
og foreninger før behandling i kommunestyret.
Rådet konstituerer seg selv, og velger leder og nestleder. Leder og nestleder skal
velges blant alderspensjonistene. Oppnevning av medlemmer skal gjelde for
valgperioden. Går et fast medlem ut av eldrerådet skal kommunestyret velge nytt
medlem etter forslag fra pensjonistforeningene, lag og foreninger. Varamedlemmer
rykker ikke automatisk opp. Det
samme gjelder dersom leder eller nestleder trer endelig ut.
Følgende medlemmer sitter i Eldrerådet i dag:
1. Bjørg H. Pedersen - Leder
2. Britt Kollevåg - Nestleder
3. Aina Hanssen

4.
5.
6.
7.

Rudolf Olaussen
Bernt J. Larsen
Eva Johansen
Torbjørn Pettersen

Med følgende varamedlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solbjørg Hoff
Tor Reidar Boland
Håkon Salamonsen
Bjørg Sivertsen
Helge Olaussen

6 av medlemmene med varamedlemmer er valgt blant innkomne forslag fra
alderspensjonistene. 1 medlem med varamedlem er valgt av og blant
kommunestyrets medlemmer.

