Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2008-2011, ble valgt av fylkestinget
2007.

Medlemmer:
Niels-Otto Hægeland, leder - Vennesla
Margith Seland, nestleder - Audnedal
Inger Pedersen, medlem - Kristiansand
Paul Otto Johnsen, medlem - Kristiansand
Vidar Kleppe, medlem - Kristiansand

Personlige varamedlemmer:
Dagny Nilsen, Flekkefjord
Leif Hoven, Mandal
Tore Robstad, Vennesla
Ingebjørg Agathe Jacobsen, Flekkefjord
Odd A. Salvesen, Kristiansand

Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt av politisk sekretariat i administrasjons- og
serviceavdelingen v/Marion Erichsen.

Fylkeseldrerådet – hjemmel:
Eldrerådets oppgaver er hjemlet i Lov av 8. november 1991 om eldreråd i kommuner
og fylkeskommuner, hvor det blant annet heter:
Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen
Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for eldre
Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder eldre i
kommunen/fylkeskommunen
Protokollen fra eldrerådsmøtet skal følge saksdokumentene til de organer som
tar endelig avgjørelse i saken.
Fylkestinget har vedtatt reglement for fylkeseldrerådets oppgaver og funksjon.

Sekretariat og økonomi:
Vest-Agder fylkeseldreråd skal administrativt være knyttet til fylkeskommunens
sentraladministrasjon, og mottar sekretærstøtte gjennom informasjon- og
serviceenheten – politisk sekretariat.
Fylkeskommunen dekker utgiftene til rådet, og rådet skal disponere eget budsjett.
Medlemmer som ikke møter på vegne av offentlig myndighet får møte og
reisegodtgjørelse etter gjeldende regulativ. Tapt arbeidsfortjeneste, utgifter til
ledsager, tolk, tilsyn i hjemmet og så videre i forbindelse med møtene dekkes på
samme måte.
Budsjettrammen var på kr.225.000,Totalforbruk kr: 230.744,- (merforbruk kr. 5.744,-).
Lyttevennprosjektet: Tilleggsbevilgning på kr. 60.000,-.
Totalforbruk: Kr. 62.703 (merforbruk: kr. 2.703).
Fylkesrådmannens stab, informasjon og service har sekretær som skal tilsvare
25 % stilling i fylkeseldrerådet i Vest-Agder.
Sekretariatfunksjonen ble ivaretatt av fylkesrådmannens stab v/ Marion Erichsen.

Møtevirksomhet:
Fylkeseldrerådet har i 2011 hatt 7 ordinære møter og behandlet 17 saker i tillegg
til vårkonferanse 12. mai.
14. oktober var det seminar famlilielæring/lyttevenn på universitetet i Agder
(planlagte høstkonferanse 20.oktober ble erstattet med seminar 14. oktober).
I sak 6/11 Fylkeseldrerådet – planer for arbeidsåret 2011. I vedtaket står det:
Medlemmene i fylkeseldrerådets planer for arbeidsåret 2011 vil være:
Aktiv seniorpolitikk, sykehjems ordninger og lytte/lesevennprosjektet:
Overgang fra prosjekt til drift.
Til møtene i fylkeseldrerådet bortsett fra ett (20.09) har rådet hatt besøk før selve
ordinære møte starter. Av disse nevnes:
20.01:
Kjetil Drangsholt presenterte sin nye rolle som koordinerende rådgivende
overlege, spesialenheter ved NAV, Vest-Agder.
24.02:
Fylkeseldrerådet ønsket å oppdatere Manifestet "aktiv seniorpolitikk"
(manifestet) etter nye lover og regler som er kommet siden første
utarbeidelse i 1997. Thor Einar Hanisch fra Universitetet i Agder ble
engasjert til å hjelpe rådet med dette. Medlemmene i rådet ble utfordret til å

komme med innspill til synspunkter, hva man ønsker å vektlegge i forhold
til samhandlingsreformen, spesialisthelsetjenesten osv. "Aktiv
seniorpolitikk" ble sendt på høring til de kommunale eldreråd i Vest-Agder.
Det kom innspill fra 3 eldreråd
Siri Topstad, medlem i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i
Vest-Agder orienterte rådet om en oppgave fra høyskolen hun skriver på i
forbindelse universell utforming i servicetorget på fylkeshuset:
"Hvordan man opplever å bruke servicetorget med fokus på eldre – hva
kan gjøres av forbedringer"? Rådet ble med på befaring i servicetorget.
24.03:
Thor Einar Hanisch fra UiA ønsker å ta rede på flere viktige elementer som er
verd å ta med seg i manifestet "Aktiv seniorpolitikk" før ferdig utformet manifest vil
foreligge til rådsmøte 14.04.
14.04:
Thor Einar Hanisch presenterer ferdig utarbeidet manifest "aktiv seniorpolitikk."
Det oppdaterte manifestet endret navn til "ønsket seniorpolitikk i lys av
samhandlingsreformen og nye lover". Ønsket seniorpolitikk i lys av
samhandlingsreformen og nye lover ble utdelt til orientering i fylkestinget 13-14
desember.
16.06:
Birte Simonsen, Dekan ved lærerutdanning, Universitetet i Agder, ble invitert til
rådet for å si noe om hvordan fylkeseldrerådet kan bidra i forbindelse med
samarbeidet med UiA der fylkeseldrerådet kan ta ansvar for en faglig konferanse
for involverte i lyttevennprosjektet og se nærmere på effekten av
lyttevennprosjektet med medvirkning fra studenter.
22.11:
Margith Seland hatt rollen som fungerende leder i 2011 da leder Niels-Otto
Hægeland har hatt forfall.
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder ble konstituert for ny valgperiode 2011-2015.
Ny leder og nestleder ble valgt:
Åse Tønnessen Sæbø, leder og Paul-Otto Johnsen, nestleder.

Fylkeseldrerådet har i løpet av 2011 forsøkt i dialog med kommunale
eldreråd/helseforetak å få tilbakemeldinger vedr.:
Hvordan er sykehjems ordningen i din kommune?
Hvordan er status/informasjonsflyt mellom den offentlige
tannhelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten i din kommune?
Hvordan brukes "eldremilliarden" i din kommune? (henvendelse fra
pensjonistforbundet)
Referater fra kommunale rådsmøter/årsmeldinger
Innkomne svar er svært varierende fra kommunene (helseforetak) og de
kommunale eldreråd.
Møteprotokoller/årsmeldinger/annen informasjon behandles som referatsaker til
fylkeseldrerådets møter.
Fylkeseldrerådet får tilsendt møteprotokoller/årsmeldinger.
Rådet har i brev gitt tilbakemeldinger til de kommunale eldreråd at man setter pris
på å få tilsendt disse. Det er varierende aktivitet i de 15 eldrerådene.
Fylkeseldrerådet får tilsendt informasjon/nyhetsbrev/referat/årsmeldinger fra:
Fylkeskommunale eldreråd, statens seniorråd, pensjonistforbundet, helse Sørøst, brukerutvalget SSHF, helsenettverk Lister, fylkesstrategi for universell
utforming, Agder kollektivtrafikk og drøftingsrådet samordningsprosjektet
bestillingstransport og TT-transport.
6 av 15 kommunale eldreråd er slått sammen med funksjonshemmedes råd:
Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes, Hægebostad og Åseral.
Samarbeid med SSHF (sykehus i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal).
Fylkeseldrerådet får tilsendt referater/årsmeldinger fra brukerutvalget ved
sykehuset og uttaler seg til saker av viktighet for eldre.
Fylkeseldrerådets representant er Margith Seland. Etter valget er det Åse
Tønnessen Sæbø som er fylkeseldrerådets representant.
Drøftingsrådet samarbeidsprosjekt bestillingstransport og TT-transport:
Sak 13/11: Fylkeseldrerådet i Vest-Agder: Samordningsprosjektet – ønske
om videreføring av drøftingsrådets sammensetning ut forsøksperioden.
Vedtak:
Dagens representant Margith Seland følger prosjektet frem til det avsluttes.

Fylkesstrategi for arbeid med universell utforming.
Paul Otto Johnsen er fylkeseldrerådets representant i arbeidsutvalget for
universell utforming. Sekretariatet ivaretas av fylkeskommunen og fylkesmannen.
Det deles ut fylkespris for universell utforming hvert år. Prisen er på kr. 20.000,-.

Møter/konferanser i 2011:
30.mars: Rosfjord Strandhotell, Lyngdal.
-

-

Universell utforming av bibliotek – erfaringer fra en kartlegging i
Østfold v/ spesialbibliotekar Anne Berit Brandevold, Østfold
fylkesbibliotek
Inn i det ukjente – en studie av nye trafikanters møte med
kollektivtrafikken i Oslo v/ Eivind Winsvold, Statens vegvesen,
vegdirektoratet
Informasjonsprosjektet, v/ Roald Morvik, Agder kollektivtrafikk AS
Universell utforming i offentlige anskaffelser v/ Haakon Aspelund
Deltasenteret.
Klart og enkelt – tilgjengelighet og brukervennlighet på nett v/ Sigrun
Hovatn, Fylkesmannen i Vest-Agder
Inspirasjon/oppsummering

Fra rådet deltok: Vidar Kleppe, Margith Seland og Marion Erichsen.

12. mai – Vårkonferanse, fylkeseldrerådet i Vest-Agder:
-

-

Kunstnerisk innslag av 3. klasse elever fra Vågsbygd videregående
skole: Bjørnar Østby (gitar), Mathias Hagen (saksofon), Henrik
Andersen (trompet) og Gard Nergaard (fele/el.fele)
Riktig medisin til riktig tid v/ kommuneoverlege/sykehjems overlege
Margareth Heald, Kristiansand kommune.
Rett til å klage? v/ seniorrådgiver Jan Morgen Berntsen, pasient og
brukerombud i Vest-Agder
Tannhelse v/ assisterende fylkestannlege Asbjørn Dalsmo og
tannpleier Anna Lüdemann.
Status lyttevennprosjektet

25-27 mai: Røros, fylkeseldrerådenes landskonferanse.
-

-

-

Leder i fylkeseldrerådet i Sør-Trøndelag Guttorm Reppe, leder
statens seniorråd Ivar Leverås og ordfører Hans Wintervold ønsker
velkommen til Røros.
Den etiske fordring i praktisk eldreomsorg v/ Marie Aakre, leder for
sykepleieetikk og seniorådgiver Unnik: Om verdighet, makt og
avmakt i livets sluttfase og Etiske verktøy, etisk refleksjon og etisk
dilemma i praksis.
Statens seniorråd v/ leder Ivar Leveraas – spørsmålsrunde
Hvor samordnet er vi? v/ Valgforsker Frank Aarebrot
Fallskader hos eldre v/ Sissel Pettersen, folkehelsekoordinator i
Midre Namndal samkommune
Livsgledekoordinator Stiftelsen Livsglede for Eldre v/ Sigrid Seppola
Eldres kulturmønstring v/ Rolf Broholm
Samhandlingsreformen v/ Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell
Prosjekt lyttevenner v/ prosjektleder Tor Peersen, fylkeseldrerådet i
Vest-Agder
Norsk pensjonistforbund v/ generalsekretær Harald Olimb Norman
Musikalsk innslag og guidet tur gjennom Røros til besøk på
Rehabiliteringssenteret.

Fra rådet deltok: Margith Seland, Inger Pedersen, Paul Otto Johnsen. Dessuten
møtte prosjektleder Tor Peersen som presenterte lyttevennprosjektet i Vest-Agder.
05 september: Aust-Agder fylkeseldreåd, Arendal kultur- og rådhus,
bystyresalen.
Tema: "livskvalitet og verdighet i en krevende situasjon".
-

-

Frivilliges innsats og plass i framtidig eldreomsorg? Hvilken
lovhjemmel finnes for bruk av frivillig innsats i omsorgssektoren? v/
Erna M. Larsen, Advokat, KS.
Psykiatri og depresjon hos eldre mennesker v/ Olaf Bakke, overlege
psykiatri ved SSHF.
Aldersforandring og demens v/ Geir Rørbakken, spesialist i geriatri
SSA.
Presentasjon av "livsglede for eldre" v/ markedsansvarlig Kristoffer
A. Lyngvi.
Musikalsk innslag v/ saksofonist Tore Ljøkjel.

Fra rådet deltok: Margith Seland, Inger Pedersen, Paul-Otto Johnsen og Marion
Erichsen

14. oktober: Seminar om "familielæring/lyttevennprosjektet", Universitetet i
Agder. (høstkonferanse 20. oktober ble avlyst til fordel for 14. oktober)
-

-

-

Musikalsk fremføring fra 3. klasse elever ved Vågsbygd
videregående skole: Hege Nesset og Elisabeth Berglin.
Åpning v/ nestleder av kirke- og utdannings og forskningskomiteen
på Stortinget, Dagrun Eriksen
Lyttevennprosjektet i Flekkefjord v/ representanter for eldrerådet og
frivilligsentralen. Fra eldrerådet: Johan Sunde, fra frivilligsentralen:
Marianne Hafte
Erfaringer med lyttevennprosjektet i kommunene. Innledning ved
elev: Tordis Drivenes, Foresatt: Karin Drivenes, Lyttevenn: Inger
Pedersen, lærer: Siv Toril Jensen, Rektor: Inger Berit Mjølund.
Familielæring – læring på tvers av generasjoner, dekan Birte
Simonsen, avdeling for lærerutdanning, UiA.
Panel: Familielæring/lyttevenner – videreutvikling.
Birte Simonsen og Petter Hangeland styrte samtalen.
Utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Vest-Agder, Gunnar Skaar
oppsummerte og avrundet samlingen.

Fra rådet deltok: Margith Seland, Inger Pedersen, Marion Erichsen, og
prosjektleder lyttevennprosjektet Tor Peersen.
"Lyttevennprosjektet er med på å oppfylle skolens målsettinger. Å lese er å
bli tatt med ut i både den virkelige verden og fantasiverden. Lesing utvider
vår horisont. Den verdifulle ferdigheten som ligger i det å kunne lese
trenger vi for å utvikle oss. Det er nyttig og viktig å invitere lyttevenner med
i dette. Vi trenger deres erfaringer og kompetanse. Vi har behov for at noen
er med å åpne for verdien som ligger i å overføre kunnskaper, erfaringer og
livsvisdom" sa nestleder i Kirke-, utdannings og forskningskomiteen på
Stortinget, Dagrunn Eriksen da hun åpnet konferansen.
"Lyttevennprosjektet har en svært positiv effekt på flere plan. Det bidrar til
at elever i skolen utvikler langt bedre ferdighet og mestring når det gjelder
høytlesing og forståelse av innhold. Det gir lyttevennene, som er
pensjonister, en meningsfull anledning til å bruke sine evner, erfaringer og
livsvisdom på en individ- og samfunnsnyttig måte. Det beriker
undervisningsmiljøet og bygger bro og gjensidighet mellom generasjoner.
Videre gir det elever fra andre nasjonaliteter god hjelp", sa dekan for
lærerutdanningen på Universitetet i Agder, Birte Simonsen.

Det er uttrykt fra medlemmene i fylkeseldrerådet at lyttevennprosjektet bør være
forankret i fylkeseldrerådet for å holde lyttevennprosjektet varmt og videreutvikle
dette i samarbeid med UiA – Familielæring. Det planlegges konferanse sammen
med UiA èn gang i året hvor en ser på effekten av prosjektet. Målsetting: Faglig
oppdatering, motivasjon og en vurdering av om "familielæring" vil kunne bli en
naturlig videreutvikling.
Fylkeskommunen, ved fylkeseldrerådet sammen med UiA, vil da fungere som en
motor for evaluering av prosjektet, mens selve driften ligger hos kommunene.
Lyttevennprosjektet har mottatt svært positive tilbakemeldinger fra lærere,
rektorer og andre involverte. Media har omtalt prosjektet i positive vendinger, og
statsråd Kristin Halvorsen fra kunnskapsdepartementet har gitt prosjektet honnør.
Prosjektet er også helt i tråd med regionplanens intensjoner og målsettinger om
samhandling og deltakelse, utnyttelse av ubrukt kompetanse, samt bedring av
barns lesekunnskaper.
Lyttevennprosjektet er under stadig utvikling fordi at flere kommuner og skoler har
funnet ut at dette er viktig ettersom erfaring tilsier at barn blir flinkere til å lese og
at de eldre opplever deltakelse som lyttevenn som svært givende.
Målsettinger for videre fremdrift er:
Utvikle en folder/retningslinjer for bruk for lyttevennene
Utvikle en folder/retningslinjer for bruk for skolene (skoleeier).
Utvikle en folder/retningslinjer for bruk for eldreråd og frivilligsentraler
Fullføre prosjektrapport rundt innføring av prosjekter i Vest-Agder fylke
Etablere lyttevennprosjekt i Aust-Agder fylkeskommune
Utarbeide plan for samhandling mellom UiA og regionen med sikte på
forsknings- og utviklingsarbeid
Etablere forum med representanter for parter som har deltatt i arbeidet
(skoledirektør, kommunale eldreråd, frivilligsentraler, oppvekstkontorer,
skoler, UiA), med sikte på å finne den optimale organisasjonsmodell for å
vedlikeholde og utvikle lytttevennprosjektet på.
******************************

Møteinnkalling/saker/protokoller fra fylkeseldrerådet 2011 er publisert på
fylkeskommunens hjemmeside: www.vaf.no, politikk/saker – andre utvalg –
fylkeseldrerådet i Vest-Agder.
Fylkeseldrerådets møter annonseres i Fædrelandsvennens torsdagsannonse.
Møtet er åpent for alle interesserte.

