MØTEPROTOKOLL
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
Dato:
Sted:
Arkivsak:

10.06.2013 kl. 10:00-13.20
Akvariet, Fylkeshuset
13/00007

Tilstede:

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Oddbjørn
Aardalen og Gudrun Strengenes.

Protokollfører:

Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen
Før behandling av saker:
10.00-10.30: Mette Kirkhus Johansen (Samferdsel) orienterte om
saken økonomisk analyse og gjennomgang av
transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder.
10.30-11.00: Inge Hurv (Økonomi) orienterte om Strategisaken
2013.
11.00-11.30: Birger Pedersen (leder) og Claes Van der Mer (avd.
leder) i NAV, Hjelpemiddelsentralen, orienterte om organisering
og nye retningslinjer i fra Sept. 2012.

Merknader til innkallingen og sakslisten:
Ingen.
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transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder
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Videre fremdrift i Lyttevennprosjektet
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6/13

09/00885130

Årsmelding 2012 - Lyttevennprosjektet i Vest-Agder
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7/13

13/02661-1

Årsmelding 2012 - Fylkeseldrerådet i Vest-Agder

Eventuelt

Kristiansand, 10.06.2013

Åse Tønnessen Sæbø
leder

2

7

Godkjenning av protokoll
Enstemmig godkjent.
Behandling av utvalgssak

3/13 Transporttjenesten for funksjonshemmede - elektroniske TTkort - valg av leverandør
Behandlet av
1 Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i Vest-Agder
2 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
3 Fylkesutvalget
4 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder

Møtedato
27.05.2013

Saknr
3/13

29.05.2013
04.06.2013
10.06.2013

51/13
66/13
3/13

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Administrasjonen får fullmakt til å inngå avtale med Taxi Transport Telemark
om å innføre elektroniske TT-kort og dataløsning for drift av et slikt system.
2. Administrasjonen arbeider videre med å finne inndekning for
oppstartskostnadene og vil komme tilbake til dette i løpet av høsten 2013

Møtebehandling
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder tar fylkesrådmannens forslag til vedtak til orientering.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder tar fylkesrådmannens forslag til vedtak til orientering
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4/13 Økonomisk analyse og gjennomgang av transporttjenesten for
funksjonshemmede i Vest-Agder
Behandlet av
1 Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i Vest-Agder
2 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
3 Fylkesutvalget
4 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
5 Fylkestinget

Møtedato
27.05.2013

Saknr
2/13

29.05.2013
04.06.2013
10.06.2013
18.06.2013

48/13
65/13
4/13
30/13

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering.
2. Rammen til Transporttjenesten for funksjonshemmede for 2013 økes fra
15,356 mill. kr. til 17,1 mill.kr. Økningen på 1,7 mill.kr. dekkes gjennom
omdisponeringer i samferdselsseksjonens budsjett. Sak om dette fremmes til
høsten.
3. TT-ordningen videreføres i sin nåværende form og omfang. Den økonomiske
rammen for 2014 vurderes i budsjettprosessen.
4. Administrasjonen kommer tilbake med en egen sak i løpet av høsten 2013
hvor nytt reglement evalueres i forhold til ny innretning som følge av
tilrettelegging av kollektivtrafikken.

Møtebehandling
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder tar fylkesrådmannens forslag til vedtak til orientering.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder tar fylkesrådmannens forslag til vedtak til orientering
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5/13 Videre fremdrift i Lyttevennprosjektet
Behandlet av
1 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder

Møtedato
10.06.2013

Saknr
5/13

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Det avsettes et årlig beløp på 40.000 kroner til videre drift av lyttevennordningen i
regionale utviklingsprogram.
2. Lyttevennordningen tas jevnlig opp i skoleeierforum.
3. Eldrerådet i Vest-Agder har et overordnet ansvar for oppfølging av
lyttevennordningen, herunder fremskaffe koordinator og bestemme årlig omfang
av aktiviteten for denne.
Møtebehandling
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder tar fylkesrådmannens forslag til vedtak til orientering.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder tar fylkesrådmannens forslag til vedtak til orientering.
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6/13 Årsmelding 2012 - Lyttevennprosjektet i Vest-Agder
Behandlet av
1 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
2 Fylkestinget

Møtedato
10.06.2013
18.06.2013

Saknr
6/13
44/13

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkeseldrerådet rår til at fylkestinget gjør slikt vedtak:
Fylkestinget tar årsmeldingen 2012 til orientering.
Møtebehandling
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder tar fylkesrådmannens forslag til vedtak til orientering.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder tar fylkesrådmannens forslag til vedtak til orientering.
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7/13 Årsmelding 2012 - Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
Behandlet av
1 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
2 Fylkestinget

Møtedato
10.06.2013
18.06.2013

Saknr
7/13
43/13

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Fylkeseldrerådet rår til at fylkestinget gjør slikt vedtak:
Fylkestinget tar årsmelding 2012 til orientering.
Møtebehandling
12.10.12: Lyttevennseminar.
Representanten Oddbjørn Aardalen deltok også på konferansen sammen med Åse
Tønnessen Sæbø.
11-15.06.12:eHelseuka 2012:
Fra fylkeseldrerådet var det kun Vidar Kleppe som deltok.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Fylkeseldrerådet rår til at fylkestinget gjør slikt vedtak:
Fylkestinget tar årsmeldingen 2012 til orientering, med følgende rettelser:
12.10.12: Lyttevennseminar.
Representanten Oddbjørn Aardalen deltok også på konferansen sammen med Åse
Tønnessen Sæbø.
11-15.06.12:eHelseuka 2012:
Fra fylkeseldrerådet var det kun Vidar Kleppe som deltok.
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EVENTUELT
1. Fylkeseldrerådsprisen
Sekretæren minner de kommunale eldrerådene om frist for å komme med
forslag til kandidater innen fristen: 1. september, og lager annonse i uke 25 til
Fædrelandsvennen og sørlandssamkjøringen (Lindesnes, Farsunds Avis og
Avisen Agder). Prisen deles ut på eldredagen: 1.oktober.
Representanten Tor Mathisen kunne informere om at Kristiansand eldreråd
planlegger et arrangement i Kilden 1. oktober.
Sekretæren i fylkesrådet kontakter Kristiansand eldreråd for å ta rede på om
det kunne være en anledning til å dele ut prisen der.
2. Deltakelse på landskonferanse i Nord-Trøndelag, 28-30.05.13:
Representantene Åse Tønnessen Sæbø og Gudrun Strengenes deltok.
- Det var en flott konferanse med gode innledere og flott festmiddag.
- Der var diskusjoner i grupper og det var enighet om at Folkehelse,
Samhandlingsreformen og Tannhelse er saker som må holdes "varme".
- Aldersdiskriminering: Være på vakt.
- Den kulturelle spaserstokken: Fra neste år skal pengene gå via fylket.
Kravet for å bruke disse pengene skal profesjonelle utøvere brukes. Noen
fylker har strevd med å få dette endret slik at lokale, rimeligere utøvere kan
brukes.
Fylkeseldrerådet ønsker å invitere fylkeskultursjef Anne Tone Hageland til
et møte i fylkeseldrerådet for å informere om de nye reglene når fylket skal
overta.
- Filmen om lyttevenner ble vist og de andre fylkeseldrerådene ble inspirert.
Det var gode tilbakemeldinger fra Statens seniorråd også.
- Neste landskonferanse skal være i Drammen 20-22. mai 2014.
Merk datoen!
3. Filmen om lyttevenner skal vises på fylkestinget 18. juni. Fylkestinget holdes
på Sirdal Høyfjellshotell, Filjeland.
Distribusjon av film og bok (hefte) til kommunale og fylkeskommunale eldreråd
vil skje så snart dette er ferdigstilt i riktig antall opplag på 1000 stk.
4. Deltakelse på møte om Regionplan Agder 2020, 6. mai 2013, sammen med
fylkeseldrerådet i Aust-Agder, hotel Norge:
Representantene Åse Tønnessen Sæbø, Gudrun Strengenes og Oddbjørn
Aardalen deltok, og kunne fortelle at det var et flott møte. Inger Holen
skisserte strekpunkter og utfordringer fra Regionplan Agder 2020 på en god
måte. Representantene ser viktigheten av å ha et fellesmøte med Aust-Agder
en gang i året. Vest-Agder fylkeseldreråd inviterer til neste år, 2014.
Referat ble etterlyst og er allerede sendt medlemmene (referatsak til
septembermøtet).

8

5. Møter i de kommunale råd (regionene) i 2014:
Tilbakemeldinger sier at det er ønskelig at fylkeseldrerådet og de kommunale
råd i regionene Lindesnes, Lister og Kristiansandsregionen holder fellesmøter.
På grunn av dårlig vær og flere ulykker på veien og flere representanter fra
fylkeseldrerådet hadde forfall ble det forrige fellesmøtet med Listerregionen på
Feda, noe amputert. Derfor er det ønskelig å invitere Listerregionen først, til et
fellesmøte i 2014.
6. Fylkeseldrerådet har fått en henvendelse fra Lindesnes fellesråd for eldre og
funksjonshemmede vedr. stenging av kulturtorget i Lindesnes.
Medlemmene i fylkeseldrerådet hadde gode forslag å komme med, men dette
må behandles kommunalt. Sekretæren i fylkeseldrerådet gir tilbakemeldinger
på "gode råd" som kan tas i bruk.
REFERATSAKER:

Saknr

Arkivsak

Tittel

18/13

11/00967-41

Referat fra møte i drøftingsrådet 12. april 2013

19/13

11/00967-43

Referat fra møte i drøftingsrådet 02.05.2013

20/13

09/00338-239 Avslutning av forsøksprosjekt - samordning av
bestillingstransport og TT-tjenesten

21/13

13/01220-23

Oversendelse av Statusrapport for TT-ordningen
2012

22/13

13/01220-24

Brev fra Vennesla eldreråd vedr. bruken av TT kort
(Referatsak 10.06.13)

23/13

13/01220-13

Møteprotokoll 03.04.2013 - Vennesla eldreråd

24/13

13/01220-16

Referat 19.03.2013 - brukerutvalget Sørlandet
sykehus HF

25/13

13/01220-14

Farsund eldreråd: Møteprotokoll Eldrerådet
18.04.13

26/13

13/01220-19

Farsund eldreråd: Møteprotokoll 16.05.2013

27/13

13/01220-12

Årsmelding 2012 fra Lindesnes fellesråd for eldre
og funksjonshemmede

28/13

13/01220-15

Årsmelding 2012 - Kvinesdal eldreråd

29/13

13/01220-17

Årsmelding 2012 - Lyngdal eldreråd

30/13

13/02663-1

Årsmelding 2012 - råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i Vest-Agder
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31/13

13/01220-18

Protokoll fra Statens seniorråd

32/13

09/00885-127 Artikkel april 2013 - Vi over 60: Sabla gøy å være
lyttevenn

33/13

13/01220-21

Protokoll fra Statens seniorråds møte 13.februar
2013 + Konferansen om aldersdiskriminering
24.april i år

34/13

13/01220-22

Tennene - en del av kroppen?
Aust-Agder fylkeseldreråd

35/13

13/01973-2

Når kolonialbutikkene ikke yter forbrukerservice

22/13: Brev fra Vennesla eldreråd vedr. bruken av TT-kort.
Fylkeseldrerådet anbefaler Vennesla eldreråd å få en redegjørelse på nytt av
Mette Kirkhus Johansen fra Samferdselsavdelingen om noe er uklart.
34/13: Tennene – en del av kroppen?
Brev fra Aust-Agder fylkeseldreråd, 24.04.2013 – brev adressert il Helse- og
omsorgsdepartementet, finansdepartementet og de politiske partiene.
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder er enige og støtter brevets hovedinnhold.
Sekretæren gir Aust-Agder en tilbakemelding på dette.
35/13: Når kolonialbutikkene ikke yter forbrukerservice/Matvarebutikkenes
manglende servicetilbud.
Aust-Agder fylkeseldreråd har sendt et brev til matvarekjedene der rådet
etterlyser et bedre servicetilbud for eldre og funksjonshemmede når det
gjelder levering av matvarer. Aust-Agder sendte kopi til alle landets
fylkeskommuner og kommunene i Aust-Agder vedr. ovennevnte.
Flere fylker støtter dette og Nord-Trøndelag har gjort en henvendelse til
kommunal- og regionaldepartementet og fått svar. Vest-Agder støtter også
opp om dette.
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