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ÅRSMELDING 2012 – FYLKESELDRERÅDET I VEST-AGDER
Fylkeseldrerådet for inneværende valgperiode 2011-2015, er valgt av fylkestinget:
Medlemmer:
Åse Tønnessen Sæbø, leder, KrF- Feda
1. vara: Inger Terese Harbakk, KrF – Farsund
2. vara: Svein Ingvald Hogstad, KrF – Flekkefjord
Tor Mathisen, nestleder, H – Kristiansand
1. vara: Inger Marie Uleberg, H - Vennesla
Vidar Kleppe, medlem, Dem. – Kristiansand
1. vara: Thor Messel, Dem. – Songdalen
2. vara: Liv Berit Li, Dem. - Lindesnes
Oddbjørn Aardalen, medlem, Sp – Vennesla
1. vara: Finn Skuland, V – Marnardal
2. vara: Margith Seland, Sp - Byremo
Gudrun Strengenes, medlem, Ap – Vennesla
1. vara: Johnny Abrahamsen, Ap – Farsund
2. vara: Bjørg Johannessen, AP – Mandal
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.

Eldrerådet utarbeider årsrapport/årsmelding som legges fram for fylkestinget.
Årsmeldingen sendes sentraladministrasjonen, sektorledere, kommunale eldreråd
i Vest-Agder, Statens seniorråd, eldrerådene i fylkeskommunene og råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder.
Sekretariat
Fylkesrådmannens stab, informasjon og service har sekretær som skal ivareta 25 %
stilling i fylkeseldrerådet.
Møtevirksomhet
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.

Fylkeseldrerådet har i 2012 hatt 5 møter.
Et av møtene var fellesmøte med fylkeseldrerådet i Aust-Agder i forbindelse
med samarbeid om Regionplan Agder 2020 og lyttevennprosjektet.
Planlagte møte 6. juni ble avlyst grunnet streik fra
Fagforbundet. Sekretæren ble tatt ut i streik.
14. oktober 2012 ble det i samarbeid med Universitetet i Agder arrangert seminar
om famlilielæring/lyttevenn. Sted: Sigrid Undsets hus, lærerutdanningen.
Brukerutvalget ved Sørlandet sykehus:
Fylkeseldrerådets representant er Åse Tønnessen Sæbø. Vararepresentant er
Vidar Kleppe.
SMS prosjekt (stedsutvikling, medvirkning, sosiale møteplasser) 20112013: Fylkeseldrerådets representant er Gudrun Strengenes.
Fylkesstrategi for arbeid med universell utforming.
Tor Mathisen er fylkeseldrerådets representant i arbeidsgruppen
fylkesstrategi universell utforming (videreføring).
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.
Videreføring av lyttevennprosjektet:
Prosjektkoordinator Tor Peersen lager egen årsmelding om lyttevennprosjektet
som legges fram for fylkeseldrerådet og fylkestinget.
08.02.12:
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder vil i perioden 2011-2015 prioritere følgende:
- Regnskap, strategisak, budsjett
- Samarbeidsavtaler med kommunene:
Veiprosjekt/kultur/kulturinstitusjoner/stedsutviklig
- Regionplan Agder 2020: Det gode liv/utdanning/kommunikasjon/kultur
- Trafikksikkerhet/kollektivtrafikk
- Tannhelse: Jevnlig oppdatering/retningslinjer/regler med fokus på eldre
- E-helse: Bruk av elektroniske hjelpemidler
- Utdanning: "Eldre som en ressurs" (Idèbank/historie) ut mot skolene
- Manifestet "Aktiv seniorpolitikk" – Ansvarsreformen
- Lyttevennprosjektet i Vest-Agder: Status og oppfølging
11.04.12:
Før behandling av saker i ordinært møte:
Fellesmøte med Songdalen fellesråd for eldre og funksjonshemmede,
Kristiansand eldreråd, Søgne eldreråd og Vennesla eldreråd.
Møtet ble holdt på Songdalstunet, undervisningsrommet.

Program:
Informere om prioriteringer fylkeseldrerådet har satt for seg i valgperioden 20112015.
De kommunale rådene presenterte seg selv og orienterte om hvilke planer
og utfordringer de har og hvordan rådene er organisert i kommunen.
Lyttevennprosjektet ble presentert av leder i fylkeseldrerådet: Åse Tønnessen
Sæbø. Regionplan Agder 2020 – hvordan kan rådene medvirke og hvordan komme
med innspill.
Det ble oppdelt i 4 grupper og de kommunale råd ble utfordret på å komme
med innspill. Innspill fra gruppene er videresendt til prosjektkoordinator Inger
Holen.
Fra Vennesla eldreråd deltok: Øystein Larsen og Peter Rosendahl.
Fra Kristiansand eldreråd deltok: Randi Førde Roll-Lund, Per Henriksen, Torgny
Aanensen og Wenche Refsnes.
Fra Søgne eldreråd deltok: Arvid Abrahamsen, Berg Larsen, Borgny Larsen og
Bjørg
Bjørsvik. Ordfører Åse R. Severinsen deltok også.
Fra Songdalen råd for eldre og funksjonshemmede deltok:
Ivar Netland, Helge Nordkvist, Eli Jensen, Grete Bjerland og Håkon
Belsby. Fra Fylkeseldrerådet deltok:
Åse Tønnesen Sæbø, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes, Tor Mathisen og Oddbjørn
Aardalen.
26.04.12:
Vårkonferanse, Niels Henrik Abels Hus, Camilla Collet Amfi,
Kristiansand. Program:
- Musikalsk innslag fra Kristiansand kulturskole v/ Emilie We Ellingsen(sang) og
Jørgen Tveter (piano)
- Alderdommens muligheter og tap v/ overlege Pål Friis, geriatisk avdeling
SSHF
- Status lyttevenner v/ prosjektleder Tor Peersen
- Næromsorg gjennom teknologiske muligheter v/ førsteamanuensis, UiA,
v/ Rune Fensli
- Mening og mulighet v/ Senioruniversitetet i Søgne, kulturmedarbeider
Oddbjørn Eikestøl
- Hvordan kan man leve lenge sunt (usunt) som eldre? v/ Per Fugelli, lege og
professor i sosialmedisin, Universitetet i Oslo
46 deltakere. Egenandel var kr. 200,-.
06.06.12:
Møtet avlyst grunnet streik
19.09.12:
Fellesmøte med fylkeseldrerådet i AustAgder. Møtet fant sted på Hotell Norge,
Lillesand.

Det ble bl.a. diskutert Regionplan Agder 2020 og lyttevenn/film.
I fellesskap kom fylkeseldrerådene i Aust- og Vest-Agder fram til følgende
enstemmige uttalelse: Det ble besluttet at det for framtiden og i tråd med,
Regionplan Agder 2020, skal årlig avholdes minst ett fellesarbeidsmøte.
10.10.12:
Før behandling av saker i ordinært møte:
Fellesmøte med Mandal eldreråd, Marnardal fellesråd for eldre og
funksjonshemmede, Åseral fellesråd for eldre og funksjonshemmede, Audnedal
råd for eldre og funksjonshemmede og Lindesnes fellesråd for eldre og
funksjonshemmede.
Møtet ble holdt på Åseralheimen, Åseral.
Program:
Fylkeseldrerådet hadde invitert til fellesmøte for å informere om
prioriteringer man har satt for seg i valgperioden 2011-2015.
De kommunale rådene presenterte seg selv og orienterte om hvilke planer
og utfordringer de har og hvordan rådene er organisert i kommunen.
Regionplan Agder 2020 – hvordan kan rådene medvirke og hvordan komme
med innspill.
Lyttevennprosjektet ble presentert av prosjektkoordinator Tor Peersen.
Tore Robstad som er lyttevenn på Kvarstein Skole i Vennesla var invitert med for
å fortelle om hvordan det er å være lyttevenn.
En film om lyttevenner er under utarbeidelse. Det er ønsker om å "flagge" region
Agder gjennom filmen.
Intervjuer er gjort i forskjellige deler av Agderfylkene for å få et dialektmangfold fra
Aust -og Vest-Agder.
Filmen skal "markedsføres" overfor kommune Norge,
organisasjoner, pensjonistgrupper mfl, sammen med en "veileder".
Fra Åseral møtte:
John Oddvar Selland, Gro Boge Aasheim, Bjarne Verdal, Anna
Kaddeberg, Grethe Ore og Kari Røynlid.
Fra Mandal møtte: Bjørg Johannessen.
Fra Audnedal møtte: Tønnes Seland, Kjell Olav Hæåk, Salve Vestøl og Lillian
Erland. Fra Lindesnes møtte: Bjarne Birketvedt og Nora Olsen.
Fra Marnardal møtte: Tor Harald Bue, Åge Birketvedt, Torgny Sandland, Gunhild
Vatne og Aslaug Junker (vara).
Fra fylkeseldrerådet i Vest-Agder:
Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun
Strengenes, Oddbjørn Aardalen og Marion Erichsen.
Lunsj og omvisning (flott film om Åseral ble vist) på Minne, Åseral kultursenter.

12.10.12: Lyttevennseminar
Sted: Sigrid Undsets hus, bygg 16, Gimlemoen – universitetet i
Agder. Fra rådet deltok: Åse Tønnessen Sæbø og Oddbjørn Aardalen
- Åpning v/ fylkesordfører Terje Damman
- Musikals innslag fra elever v/ Vågsbygd videregående skole
- En lyttevenns bekjennelser v/ Johan Sunde, Flekkefjord
- Lesepedagogiske råd og vink v/ Dekan Birte Simonsen, UiA
- Lyttevennopplevelser v/ Signe og Ludvik Hope Faye
- Viktig melding: Tale er ikkje det same som tekst v/ Sylvfest Lomheim
- Verdien av kontakt over generasjonsgrenser v/ Gunhild Hagestad
- Frivilligsentralens medvirkning i lyttevennsamarbeidet i Vennesla v/ leder av
frivilligsentralen Jorun Sagen Olsen
- Regionplan Agder 2020 – et verktøy for samarbeid v/ koordinator Inger Holen
Det var 103 deltakere.
28.11.12:
Før behandling av saker i ordinært møte:
Fylkeseldrerådet hadde invitert fylkestannhelsesjef Terje Andersen til å orientere om:
Tannhelse for eldre.
Rådgiver Mette Kirkhus Johansen fra samferdselsavdelingen var invitert til å
orientere om: Evaluering av forsøksprosjektet: Samordning av bestillingstransport og
transporttjenesten for funksjonshemmede; Evaluering og anbefalinger ved
prosjektslutt.
Rådgiver Kjell Vinknes fra samferdselsavdelingen orienterte om:TT-kort (plastkort).
Økonomi:
Budsjettrammen var på kr.240.018,-.
Totalforbruk kr: 227.660,- (mindreforbruk kr. 12.358,-).
Fylkespris for eldre
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har besluttet at det er ønskelig å utdele en fylkespris
for å fremheve de som gjør en ekstraordinær innsats for eldre. Det er første gang
en slik pris vil bli delt ut. Første gang prisen deles ut skjer i 2013.
Fylkespris for eldre dekkes av fylkeseldrerådets eget driftsbudsjett.
Statutter:
- Fylkesprisen i Vest-Agder kan deles ut hvert år
- Prisen på kr. 10.000 gis til enkeltpersoner eller institusjoner/organisasjoner
som har gjort en ekstraordinær innsats for eldre
- Prisen deles ut av fylkeseldrerådet i Vest-Agder etter at rådet har gått
gjennom anbefalingene det aktuelle år. Det skal lages en markert ramme
rundt prisutdelingen (eldredagen 1. oktober)
- Forslag sendes fylkeseldrerådet i Vest-Agder fra enkeltpersoner, institusjoner
eller organisasjoner (for eksempel eldrerådene i kommunene)
- Det skal informeres om prisen, søknadsfrist mv. i media i god tid før
søknadsfristen hvert år

- Fristen for innkomne forslag vil bli satt ut i fra fylkeseldrerådets møteplan
Fylkespris for universell utforming 2012:
Prisen skal være en stimulans til en person, organisasjon eller gruppe som har
gjort en ekstra innsats for å oppnå god tilgjengelighet gjennom universell
utforming. Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, frivillige
organisasjoner, kulturinstitusjoner og enkeltpersoner.
Det er Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder som i
fellesskap deler ut prisen. Den er på kr. 20 000 kroner.
Utdelingen av prisen fant sted under fylkestingets julemiddag i forbindelse med
årets siste fylkestingsmøte 18. desember.
Fylkesprisen for universell utforming 2012 ble tildelt Vennesla Kulturhus for
universell utforming.
Møter/konferanser i 2012:
22-24.05.12: Landskonferanse, Loen
Program:
- Lov om folkehelsearbeid v/ Geir Sverre Braut, ass. Direktør i Statens helsetilsyn
- Folkehelsearbeidet i Sogn og Fjordane v/ Heidi Ekhaug, rådgiver i Sogn- og
Fjordane fylkeskommune
- Sprekeglade eldre i Sogndal – presentasjon av erfaring fra kommunen v/ May
Britt Hauge, spesialist i rehabilitering med fordypning i geriatri
- Eldrerådene sin rolle og funksjon v/ Sølvi sæle, sekretariatsleder i Statens seniorråd
- Samferdsel og universell utforming i Sogn og Fjordane v/ Øystein Hunvik,
rådgiver i Sogn og Fjordane fylkeskommune
- Serviceskyssen i Sogn og Fjordane v/ Øystein Hunvik, rådgiver i Sogn og
Fjordane fylkeskommune
- Serviceskyssen – et inkluderende tilbud v/ Magne Vivelid, daglig leder i Gaular
frivilligsentral
- Gruppesamtaler - oppsummering
88 deltakere.
Fra rådet deltok: Åse Tønnessen Sæbø.
11-15.06.12: eHelseuka 2012, Grimstad International Scientific eHealth Conference
Innovasjon i helse- og omsorgssektoren
- Fremtidens pasienthjem og bruk av fremtidens teknologi
- Tegional konferanse: Samhandling-kommunenes nye rolle
Fra rådet deltok: Vidar Kleppe
11-12.09.12: Fagkonferanse "På rett kurs"?, Rosfjord Strandhotell, Lyngdal.
Arrangør: Fylkesmannen i Vest-Agder i samarbeid med Vest-Agder
fylkeskommune. DAG 1: FOLKEHELSE.
- Kulturelt innslag
- Åpning v/ Fylkesmann Ann Kristin Olsen

- Folkehelseloven – mer enn helse…….v/ Kristian Hagestad
- Oversiktssamarbeid i praksis. Hvor begynner vi og hva gjør vi så? v/ Pål Klippens,
Helsedirektoratet
- Hvordan møte utfordringer og gjøre gode levekår og folkehelseprioriteringer
v/ Tore Berntsen, ass. Fylkesrådmann, Vest-Agder fylkeskommune
- Frivilligsentraler v/ Heidi Myklemyr, adjunkt Modum kommune
- Lokalt blikk på frivilligsentralene v/ Oddmund Frøystein, rådgiver folkehelse
OMSORG OG FAGFELDT I ENDRING
- Rusmeldingen med skråblikk på samhandlingsreformen v/ Helse- og
omsorgsdepartementet
- Rusfeltet – nasjonale føringer og lokale utfordringer v/ Eva Dolva,
seniorrådgiver Fylkesmannen i Vest-Agder
- Mestring – metode for å eliminere ensomhet v/ Lisbeth Nebb, avd. leder
Åsfjord helsesenter
- Sykehjemsordningen – en ny rolle? v/ Erik Werner, kommuneoverlege,
dr.med, Arendal kommune
- Fra forebygging til fagnettverk v/ presentasjon av prosjekter i utviklingssenter fra
sykehjem og hjemmetjenester v/ Leni Klakegg og Mette G. Lerøy, prosjektledere
- Aktiv omsorg for mange brukergrupper, inn på tunet v/ Siri K. Kjenes Arnesen,
rådgiver Fylkesmannen i Vest-Agder
DAG 2: BRUKERPERSPEKTIVET
- En pårørendes møte med fagfeltet/tjenester v/ Soffi Westin, pårørende
- Nettbasert arbeid med individuell plan v/ Anne M. Havaas, Lyngdal kommune.
- Brukerplan i kommunalt rusarbeid v/ Fred Rune Rahm, Spesialrådgiver
KORUS Sør
- Nevroplan 2015 – egenmestring gjennom rehabilitering v/ Helsedirektoratet
- Betydningen av god relasjonskompetanse i arbeid med mennesker v/ Odd
Harald Røkenes, spesialist i klinisk psykologi
Fra rådet deltok: Åse Tønnessen Sæbø og Vidar Kleppe.
24.09.12: Eldrerådskonferanse Aust-Agder, Filadelfias lokaler på Harebakken,
Arendal
- Musikalsk åpning
- Velkommen v/ fylkeseldrerådets leder Ragnhild Thomassen
- Presentasjon av forskningsprosjektet "Verdighet" v/ Åshild Slettebø, Universitetet i
Agder
- Debatt/spørsmål
- Hverdagsrehabilitering
- Presentasjon av forskningsprosjektet "Forskningsprosjekt om eldres inntekter og formuer
og utviklingen i kommunale skatter og avgifter i kommuner i Aust- Agder v/Thore Karlsen,
Aust-Agder
Fra rådet deltok: Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen.

Diverse
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 Sør-øst,
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.
Saksdokumenter/protokoller publiseres på hjemmesidene til VestAgderfylkeskommune: www.vaf.no politikk/saker, andre utvalg, Fylkeseldrerådet i
Vest- Agder.
Fylkeseldrerådets møter annonseres i Fædrelandsvennens torsdagsannonse.
Møtet er åpent for alle interesserte.

