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

12.09.2014 kl. 10:00-15.15
Scandic hotel, bystranda
14/00007

Tilstede:

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Oddbjørn Aardalen, Vidar
Kleppe og Johnny Abrahamsen (vara).

Forfall:

Gudrun Strengenes.

Andre:

Camilla Thomassen, sekretær for SAM-utvalget.
Mette Kirkhus Johansen, rådgiver Samferdsel, orienterte om
sakene 8 og 9 før de ble behandlet i rådet.

Protokollfører:

Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen

Fra Kl. 10.00-12.00: Fellesmøte med Aust-Agder fylkeseldreråd, vedr. status og
veien videre for fylkeseldrerådene i regionplanen 2020.
Fra Aust-Agder møtte: Ragnhild Thomassen (leder), Ingvard Østerhus og Hilde
Skjulestad (sekretær). Ole Mikalsen var innkalt, hadde forfall.
(Se kort ref. bakerst i protokollen)
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent, ingen kommentar.
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Økonomi/Regnskap pr. 31.08.14 – Fylkeseldrerådet,
evt. budsjettinnspill 2015:

Til orientering
1)

Den kulturelle spaserstokken

2)

Årsmeldinger fra de kommunale eldreråd i Vest-Agder

Kristiansand, 12.09.2014
Tor Mathisen
Nestleder

Godkjenning av protokoll fra møte 27.05.2014.
Møteprotokoll fra møte 27. mai 2014 ble enstemmig godkjent.
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Behandling av utvalgssak

8/14 Regional plan for samferdsel 2014-2019 - overordnede
målsettinger
Saksgang
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
2 Ungdommens fylkesutvalg
3 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
4 Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i Vest-Agder

Møtedato
03.09.2014
28.08.2014
12.09.2014
23.10.2014

Saknr
63/14
1/14
8/14
10/14

Fylkesrådmannens forslag til vedtak

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder slutter seg til forslag til overordnede målsettinger for
Regional plan for samferdsel Vest-Agder 2014 – 2019 som grunnlag for videre
arbeid.
Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder slutter seg til forslag til overordnede målsettinger for
Regional plan for samferdsel Vest-Agder 2014 – 2019 som grunnlag for videre
arbeid.
Møtebehandling
Mette Kirkhus Johansen, rådgiver samferdsel orienterte om saken.
Representanten Vidar Kleppe foreslo følgende:
Fylkeseldrerådet mener at de overordnede målsetninger fra Regional plan for
samferdsel 2014-2019 må bygge på følgende: Transport og samferdsel i Vest-Agder
skal som en del av infrastrukturen være med på å sikre velferd, deltakelse og gode
levekår i hele fylket.
Et velfungerende transportsystem finansiert uten bompenger er viktig for å fremme
sosialt samkvem mellom mennesker, deltakelse i arbeid, utdanning og
fritidsaktiviteter, og fra et konkurransedyktig næringsliv og en balansert utvikling
mellom distriktene i Vest-Agder,
Votering
Representanten Kleppes forslag ble satt opp mot fylkesrådmannens forslag til
vedtak. Kleppes forslag fikk 1stemme (Kleppe).
Vedtak
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Fylkeseldrerådet i Vest-Agder slutter seg til forslag til overordnede målsettinger for
Regional plan for samferdsel Vest-Agder 2014 – 2019 som grunnlag for videre
arbeid.

9/14 Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder - statusrapport fra
kartleggingsfasen
Saksgang
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
2 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
3 Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i Vest-Agder
4 Ungdommens fylkesutvalg

Møtedato
03.09.2014
12.09.2014
23.10.2014

Saknr
62/14
9/14
11/14

28.08.2014

2/14

Fylkesrådmannens forslag til vedtak

Fylkeseldrerådet tar statusrapport for kollektivtransporten i Vest-Agder til orientering.
Møtebehandling
Mette Kirkhus Johansen, rådgiver samferdsel orienterte om saken.
Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Fylkeseldrerådet tar statusrapport for kollektivtransporten i Vest-Agder til orientering.

LIM-Planen (SAK til neste møte):
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder diskuterte høringsuttalelse til LIM-Planen som er
1. oktober.
Rådets neste møte er 8. oktober og vil be om utsatt høringsuttalelse til
9. oktober (Aust-Agder fylkeseldreråd vil også be om høringsutsettelse).
Leder og nestleder i Vest-Agder fylkeseldreråd vil arbeide frem et forslag til uttalelse
til neste møte, 8. oktober 2014.
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Referatsaker:

Saknr

Arkivsak

Tittel

33/14

11/00967-91

Bestillingstjenesten og transporttjenesten for
funksjonshemmede

34/14

14/00082-48

Årsmelding 2013 - Flekkefjord eldreråd

35/14

14/00082-50

Protokoll fra møte i Lyngdal eldreråd - 20.08.14.

36/14

14/00082-37

Protokoll fra møte onsdag den 21.05.2014 Lyngdal eldreråd

37/14

14/00082-46

Protokoll fra ekstraordinært møte i Lyngdal eldreråd
- 23.06.2014

38/14

14/00082-43

Vennesla eldreråd - revidert referat fra møte
18.06.2014
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14/00082-39

Årsmelding - Sirdal eldreråd 2013

40/14
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Søgne kommune - årsmelding eldrerådet 2013 vedtatt i eldrerådet 26.05.2014

41/14

14/00082-42

Mandal eldreråd - referat fra møte 05.06.2014

42/14

14/00082-35

Mandal eldreråd - årsmelding 2013

43/14

14/00082-53

Årsmelding 2013-Audnedal fellesråd for eldre og
funksjonshemmede

44/14

14/00082-36

Møteprotokoll - Farsund eldreråd 22.05.2014

45/14

14/00082-54

Farsund eldreråd - møteprotokoll 21.08.14

46/14

14/00082-44

Årsmelding 2013 - Kristiansand eldreråd

47/14

14/00082-49

Fylkeseldrerådet i Aust-Agder - årsmelding for 2013

48/14

14/00082-45

Hedmark fylkeskommune - årsmelding 2013 Fylkeseldrerådet

49/14

14/00082-40

Møteprotokoll fra fylkeseldrerådet i Buskerud
13.06.2014
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Eventuelt

1/14 Kopi: Bestillingsrutetilbud
Saksgang
1 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder

Møtedato
12.09.2014

Saknr
1/14

Møtebehandling
Representanten Oddbjørn Aardalen orienterte fra et møte med Vennesla eldreråd og
kom med forslag til ordlyden i brevet av 18.06.14 som gikk til AKT, bl.a. strekpunkt 3:
Vi kunne derfor ønske at man, innen for rammen av økonomi som er i dag, vrir
tidspunktet for kjøring mer over på ettermiddag – for eksempel klokka 16.00 til 22.00.
Vi understreker at dette skal foregå innenfor de nåværende økonomiske
rammer.
Svarbrev fra AKT 27.06.14:
Jeg takker for deres henvendelse av 18.06.14, som jeg skriver i svar på forrige
henvendelse så er det ikke rom i vår økonomi for endringene dere foreslår, da en
endring av et tilbud uansett vil koste penger. Å være en forsøks kommune er bra,
men forsøksperioden vi prøvde i Vennesla varte fra januar 2011 og ut 2012, og dere
var også deltakende i oppstarts arbeidet. Vi vil imidlertid ta med oss forslaget deres
når evaluering av bestillingsruter skal gjøres.
Representanten Vidar Kleppe la fram et forslag til brev fra fylkeseldrerådet til
AKT:
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder anmoder AKT å fortsette den gode dialogen med
Vennesla eldreråd for å få til en bedre utnyttelse av bestillingsrutetilbudet i Vennesla,
innenfor eksisterende økonomiske rammer.
Votering
Fylkeseldrerådet gikk enstemmig inn for representanten Kleppes forslag om brev til
AKT.
Vedtak
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder anmoder AKT å fortsette den gode dialogen med
Vennesla eldreråd for å få til en bedre utnyttelse av bestillingsrutetilbudet i Vennesla,
innenfor eksisterende økonomiske rammer.
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2/14 Eldrerådskonferanse i fylkeshuset, Arendal, 22.09.2014 invitasjon
Saksgang
1 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder

Møtedato
12.09.2014

Saknr
2/14

Møtebehandling
Representanten Oddbjørn Aardalen og sekretær møter på eldrerådskonferansen i
fylkeshuset, Arendal, 22.09.14.
Andre medlemmer hadde ikke anledning.
Deltakeravgift er kr. 500,-.
Vedtak
Representanten Oddbjørn Aardalen og sekretær møter på eldrerådskonferansen i
fylkeshuset, Arendal, 22.09.14.

3/14 Til eldrerådet - forespørsel angående kurs for eldre fotgjengere
Saksgang
1 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
2 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder

Møtedato
12.09.2014

Saknr
3/14

Møtebehandling
Fylkeseldrerådet drøftet at dette var mer ment som en henvendelse til de kommunale
eldreråd og gir Ida Bergene Kongsrud (Statens vegvesen, Oslo) en tilbakemelding på
henvendelsen.
Vedtak
Fylkeseldrerådet drøftet at dette var mer ment som en henvendelse til de kommunale
eldreråd og gir Ida Bergene Kongsrud (Statens vegvesen, Oslo) en tilbakemelding på
henvendelsen.
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Eventuelt 4:
Neste møte i fylkeseldrerådet, 8. oktober 2014: Møte på Feda, invitere Listerregionen
(Hægebostad, Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, og Farsund).
Fylkeseldrerådet ønsker å invitere de kommunale eldreråd i Listerregionen til et
fellesmøte for å ta rede på status samhandlingsavtaler i Lister.
Det er også ønske om at de kommunale eldreråd orienterer litt om hvordan status er i
sitt eldreråd.
Sekretær kontakter de ulike forslag til innledere og invitasjon til de kommunale
eldreråd i Listerregionen sendes snarest.
Fylkeseldrerådet holder sitt ordinære møte etter fellesmøtet.
Eventuelt 5:
Vårkonferanse 2015 – under planlegging.
Fylkeseldrerådet er i gang med planlegging av vårkonferanse for de kommunale
eldreråd i Vest-Agder, 2015.
Dato og sted er under utarbeidelse, noe avhenger litt av foredragsholder som ønskes
på agenda.
Sekretær kontakter de ulike forslag til foredragsholdere.
Fylkeseldrerådet har tidligere år ikke ønsket å ta deltakeravgift, slik at terskelen for å
ikke kunne delta på konferanser skulle være til hindring på grunn av deltakeravgift.
Til sammenligning på fjorårets vårkonferanse var det veldig mange som hadde meldt
seg på, men som ikke møtte.
Fylkeseldrerådets budsjett blir belastet for antall påmeldte.
Konklusjonen er at det i 2015 blir deltakeravgift på kr. 300,-. pr. person.
Dette blir SAK til neste møte (sakskartet).
Eventuelt 6:
Lyttevennkoordinator 2015
Fylkeseldrerådet retter en formell henvendelse til lyttevennkoordinator om
engasjement ut året 2015.
Eventuelt 7:
Lyttevennseminar 2015
Det blir lyttvennseminar på UiA, Grimstad: 24. oktober.
Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner i samarbeid med Universitetet i Agder inviterer
til seminar om lyttevennsamarbeidet på Agder.
Det er sendt ut invitasjon til sekretærene i de kommunale råd om å foreta distribusjon
i egen kommune slik det fremgår av invitasjonen. Målgruppen er lyttevenner,
eldreråd, frivilligsentraler, lærere og skolepolitikere samt politisk og administrativ
ledelse i kommunene.
Påmeldingsfristen er 20. oktober til marion.erichsen@vaf.no.
Konferansen er gratis.
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Eventuelt 8:
Eldredagen 1. oktober – utdeling av fylkeseldrerådsprisen 2014.
Eldrerådet i Kristiansand har et eget opplegg på eldredagen 1. oktober.
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder er takknemlig for at Kristiansand eldreråd har
anledning til å gi en plass i programmet til å dele ut fylkeseldrerådsprisen 2014.
Fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman, vil dele ut fylkeseldrerådsprisen 2014
til ekteparet Gerd og Gunnar Gundersen for deres ekstraordinære innsats for
eldre.
Prisen tas fra fylkeseldrerådets eget driftsbudsjett og gis til personer som gjør en
ekstraordinær innsats for eldre (må ikke forveksles med frivillighetspris).
Arrangementet er på Kongens Senter, Kristiansand.
Så snart programmet for dagen er ferdig blir dette sendt fra Kristiansand eldreråd til
sekretær i fylkeseldrerådet.
Dette blir SAK 2015 (sakskartet).
Eventuelt 9:
Veileder i medvirkning etter plan- og bygningsloven
Det er kommet en henvendelse til eldreråd og råd for funksjonshemmede
(kommunal- og fylkeskommunal) fra det Kongelige kommunal- og
moderniseringsdepartementet av 02.09.14:
Regjeringen har gitt ut en veileder i medvirkning etter plan- og bygningsloven, se
www.planlegging.no.
Det er en viktig målsetting å legge til rette planprosesser som er åpne, inviterende og
inkluderende. De kommunale og fylkeskommunale rådene for personer med
nedsatt funksjonsevne og eldre har en viktig rolle i dette, jfr. Plan- og bygningslovens
§5-1 andre avsnitt. Veilederen gir anbefalinger og råd om hvordan aktuelle
interesser kan bidra i regional og kommunal planlegging når disse er berørt.
Vi oppfordrer dere til å ta aktiv del i arbeider med å få best mulige planer.
SAK til neste møte (sakskartet).
Eventuelt 10:
Strategiplan for sykehus
Høringsfrist: 1. desember.
SAK til neste møte.
Eventuelt 11:
Økonomi/Regnskap pr. 31.08.14 – Fylkeseldrerådet, evt. budsjettinnspill 2015:
Fylkeseldrerådets regnskap styrer mot balanse for driftsåret 2014.
Fylkeseldrerådet har ingen forventning om økt aktivitet for året 2015.
Skulle det derimot oppstå noe uventet behov, så vil man søke om tilleggsbevilgning.
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Til orientering:
1) Den kulturelle spaserstokken:
På bakgrunn av henvendelser fra andre fylkeskommunale råd blir det spurt om
din fylkeskommune er involvert på noe vis, vedr. den kulturelle spaserstokken.
Fylkeseldrerådet er kjent med at tilskuddsordningen fra 2014 "den kulturelle
spaserstokken'" flyttes fra kulturdepartementet til fylkeskommunene
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/kultur/den-kulturellespaserstokken)
Sekretær gjorde en henvendelse til fylkeskultursjefen om det er tenkt å
involvere fylkeseldrerådet i Vest-Agder og hvordan de nye reglene nå er.
Svar fra fylkeskultursjef 03.09.14:
Vi har drøfta denne nye delegerte ordninga med Kulturdepartementet og
fylkeskultursjefskollegiet, og etter det jeg forstår kommer alle
fylkeskommunene til å behandle ordninga administrativt – på lik linje med
fordeling av tilskudd til Den kulturelle skolesekken, det der også overføres
midler til kommunene.
2) Årsmelding – kommunale eldreråd:
Fylkeseldrerådet har spurt de kommunale eldreråd om det lages årsmelding
hvert år, og bedt om å få disse tilsendt. Disse blir referatsak til møter i
fylkeseldrerådet og det er interessant å se på aktivitetsnivået.
12 av 15 kommunale eldreråd har sendt inn årsmelding, en er underveis.
2 kommunale eldreråd har gitt tilbakemelding på at det lages ikke årsmelding.
Fylkeseldrerådet vil anmode de som ikke lager årsmelding, om at det lages en
årsmelding til kommunestyret om deres viktige arbeid.
Kort referat fra Fellesmøtet med Aust-Agder fylkeseldreråd:
Inger Holen orienterte om status og veien videre for fylkeseldrerådene i
regionplanen 2020.
Presentasjonene som ble brukt, blir sendt i løpet av kort tid.
Inger Holen sender sekretærene i Aust- og Vest-Agder fylkeseldreråd en link
der medlemmenes mailadresser kan legges inn under "nyhetsbrev" i
regionplan Agder 2020.
Ønskes det å se på regionplan agder 2020 finner du det under følgende adresse:
www.regionplanagder.no
Representanten Tor Mathisen(Vest-Agder) påpekte viktigheten av at
eldrerådene kommer inn i prosessen før saken kommer til behandling i forhold
til loven.
Representanten Ragnhild Thomassen, Aust-Agder, hadde følgende innspill:
Følge med på om det er de samme søkere, som søker penger til prosjekter i
kommunene når det gjelder Folkehelse, eller er det "nye" formål som de søker
penger til.
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Neste fellesmøte 2015 er i regi av Aust-Agder fylkeseldreråd.
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder ønsker å ha sitt ordinære møte i etterkant av
fellesmøtet.
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