Erindisbréf
Öldungaráð Fjallabyggðar

Stjórnskipuleg staða
Öldungaráð Fjallabyggðar starfar í umboði bæjarstjórnar Fjallabyggðar með
þeim hætti sem nánar er kveðið á um í samþykkt þessari.

Verksvið
Öldungaráð skal vera bæjarstjórn, nefndum og ráðum Fjallabyggðar til
ráðgjafar um málefni og hagsmuni sem varða íbúa sveitarfélagsins 67 ára og
eldri. Auk þess að vera til ráðgjafar getur ráðið beint tillögum og ályktunum til
bæjarstjórnar, nefnda og ráða. Ráðið er ekki framkvæmdaaðili.

Hlutverk og markmið
Öldungaráð er vettvangur samráðs íbúa sem eru 67 ára og eldri, félagasamtaka
þeirra, atvinnulífs og bæjarstjórnar og er virkur þátttakandi í allri stefnumörkun
málaflokksins. Öldungaráð er ráðgefandi fyrir starfsemi bæjarfélagsins í
málaflokknum og stuðlar, í samstarfi við sveitarstjórn að eflingu félagsauðs og
kynningu á þjónustu bæjarfélagsins til íbúa sem eru 67 ára og eldri.

Skipan
Öldungaráðið er skipað fimm fulltrúum og jafnmörgum til vara. Bæjarstjórn kýs
einn fulltrúa og einn til vara. Félag eldri borgara á Ólafsfirði kýs tvo fulltrúa og
annan til vara. Félag eldri borgara á Siglufirði kýs tvo fulltrúa og annan til vara.
Bæjarstjórn kýs formann ráðsins en öldungaráðið skiptir að öðru leyti með sér
verkum. Kjörtímabil ráðsins er hið sama og bæjarstjórnar.

Boðun funda og fundarsköp
Formaður öldungaráðs, eða varaformaður í forföllum hans, skal boða eða lætur
boða fundi nefndarinnar í samráði við deildarstjóra félagsmáladeildar.
Boða skal fundi með a.m.k. tveggja sólarhringa fyrirvara.
Heimilt er að senda fundarboð (dagskrá) rafrænt til nefndarmanna, aðalmanna
og
varamanna, með tölvupósti. Fundarboðið, dagskrá ásamt fylgigögnum, er þá
aðgengilegt rafrænt í gegnum aðgang kjörinna fulltrúa inn á fundargátt
bæjarfélagsins.
Í fundarboði skal koma fram staðsetning og tímasetning fundar, auk dagskrár
fundarins í tölusettum liðum.
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Fundaskipulag og ritun fundargerða
Ráðsfundur skal að jafnaði haldinn fyrir luktum dyrum og er þá óheimilt að
greina opinberlega frá ummælum sem fram koma hjá einstökum
fundarmönnum.
Öldungaráð skal halda gerðabók og senda afrit fundargerða til bæjarstjórnar
jafnóðum.
Deildarstjóra félagsmáladeildar skal annast ritun fundargerða ráðsins.

Málsmeðferð
Við undirbúning mála og stjórnvaldsákvarðanir skal þess gætt að farið sé að
stjórnsýslulögum og verklagsreglum um stjórnsýsluna.

Samþykkt á fundi bæjarstjórnar þann 9. febrúar, 2017

Blaðsíða 2 af 2

