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5 Londskapets tildreråd tir ett somorbetsorgon av bestående

notur lör kommunernq och kommunernas öldreråd somt lör
seniororganisotioner och föreningor verksommo inom Soites
område till dess ott landskapsförvaltningen inleder sin
verksamhet.
2 5 äldrerådet verkar som tildreråd i enlighet med
tildreomsorgslogen med uppgift att:
1. befrämja och ur de äldres synvinkel följa med verksamhet som sker på
olika områden och befrämja verksamheten mellan landskapet,
sen iororgan isationer och fören i nga r
2. medverka till att landskapet när det utvecklar sina allmänna tjänster
sörjer för att de är tillräckliga och lämpliga också för äldre och befrämiar de
äldres likvärdighet och möjligheter att delta.
16"11.24U

Landskapets äldreråd

')

oO
o
o
o

I III

;

Mellersta Osterbottens
landskapsreform

3. ta initiativ och ta ställning samt ge förslag och utlåtanden om äldre
och i frågor som gäller deras familjer och levnadsförhållanden till olika

myndigheter
4. befrämja för egen del äldre mänskor, deras levnadsförhållanden,
rörelsefrihet samt information och kommunikation om service avsedd
för äldre.
5. uppmärksamma möjligheterna för en omfattande välfärdspolitik att
stödja god vård av äldre och boende i hemmet.
Dessutom är det äldrerådets uppgift att minst en gång per år sammankalla
representanter för seniororganisationer som verkar inom landskapet och vid
behov hjälpa seniororganisationerna med praktiska arrangemang när det
gäller att utse representanter till äldrerådet för följande verksamhetsperiod.
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E S Till öldrerådet hör 73 ledamöter av vilka
-11 är av de kandidater som seniororganisationerna har utnämnt så att
dessa ledamöter i möjligast stor utsträckning representerar äldre av olika
slag,
-2 är Soites förtroendevalda.

.
.
.

Äldrerådet har rätt att vid behov höra sakkunniga.
T¡ll äldrerådet utses 6 ersättare
Ledamöternas mandatperiod är till slutet av år 2OI9 eller till dess att

.

landskapsförva ltn i ngen i n leds
Soites styrelseordförande har rätt att delta i landskapets äldreråds
sammanträden med yttrande- och närvarorätt.

4 ç Äldrerådet utser bland rådets ledamöter en ordförsnde och
en vice ordförande lör äldrerådet.

.
.

Äldrerådet är beslutfört när föruom ordföranden eller vice ordföranden
hälften av rådets ledamöter är närvarande.
Varje ledamot har en röst.
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S Londskapets äldreråd kan inom sig vtilja ett arbetsutskott
för att beredo ärenden som ska behandlos av äldrerådet. Till
5

det hör förutom ordlöronden och vice ordföranden,
föredraganden och verkscrmhetsområdesdirektören. Därtill
vid behov en ov rådets ledamöter beroende på ärendets
sammanhang. Arbetsutskottet är beslutfört om över hälften qv
ledamöterna är närvarande.
6 ç itldrerådet sammanträder 4

- 6 gånger per år. Äldrerådet

sommonträder på kallelse av ordföronden eller, vid förhinder
för ordföranden, av vice ordföronden.

o Möteskallelse ska sändas till ledamöterna senast fem dygn
före mötet.
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7 ç Arbetsutskottet sommanträder på kallelse av ordföranden
eller, vid förhinder för ordlöranden, av vice ordföranden eller

föredragonden.
8 S nldrerådets och orbetsutskottets sekreterore utses qv Soites
styrelse.
. Sekreterarens uppgift är, förutom att vara sekreterare vid mötena, att
bereda ärenden som kommer till äldrerådet och arbetsutskottet.
9 ç äldrerådets protokoll, brev och expeditioner undertecknas
qv mötets ordförqnde och bestyrks ov sekreteroren.
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10 ç Till övrigo delqr tillämpqs stadgandena i kommunaÞ
flandskopslagen och andra anvisningar och bestämmelser som
utfördots på basis ov dem.

Denna verksamhetsstadga har godkänts
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