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Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no]
Dato: 23.02.2015 13:30:53
Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg Johannessen (2. vara); Damman, Terje; Finn
Skuland (1.vara); Glomsaker, Kåre; Gudrun Strengenes (Medlem); Haavorstad, Olav; Hauge, Arly; Hilde
Skjulestad (Aust-Agder); Inger Tererse Harbakk (vara); Karlsen, Arne; Liv Berit Li (vara) ; Liv Ulriksen
(Mandal); Macdonald, Cheryl; Oddbjørn Aardalen (Medlem); Peersen, Tor; Politisk sekretariat; Richardsen,
Wanja; Runden, Toril; Solgaard, Lise; Svensson, Odd Joar; Søgne råd for funksjonshemmede
(Ingrid.nyquist@sogne.kommune.no); Thor Messel (1. vara); Tor Mathisen (Medlem); Torkelsen, Jan H.;
Vidar Kleppe (Medlem); Westermoen, Thore; Åse Tønnessen Sæbø (Medlem); Audnedal fellesråd for eldre
og funksjonshemmede; Farsund eldreråd; Flekkefjord kommune; Hægebostad fellesråd for eldre og
mennesker med nedsatt funksj.evne; Kristiansand eldreråd; Kvinesdal eldreråd; Lindesnes fellesråd for
eldre og funksj.hemmede; Lyngdal eldreråd; Marnardal fellesråd for eldre og funksj.hemmede; Sirdal
eldreråd; Songdalen fellesråd for eldre og funksj.hemmede; Camilla Erland Aarnes; Vennesla eldreråd;
Åseral fellesråd for eldre og funksjonshemmede
Tittel: Møteprotokoll 19.02.15 - Fylekseldrerådet i Vest-Agder

Vedlagt følger møteprotokoll 19.02.15 – Fylkeseldrerådet i Vest-Agder.
Med vennlig hilsen
Marion Erichsen
Konsulent
Organisasjonsseksjonen/politisk sekretariat
Vest-Agder fylkeskommune
Telefon: 38 07 47 35/41 62 00 03
E-post: marion.erichsen@vaf.no
Hjemmeside: www.vaf.no
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MØTEPROTOKOLL
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
Dato:
Sted:
Arkivsak:

19.02.2015 kl. 10:00
Fylkesutvalgssalen
15/00007

Tilstede:

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

Protokollfører:

Politisk sekretariat v/ Marion Erichsen
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent, ingen kommentar.
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Godkjenning av protokoll
Møteprotokoll ble enstemmig godkjent.
Behandling av utvalgssak

1/15 Årsmelding 2014 - Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
Saksgang
1 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
2 Fylkestinget

Møtedato
19.02.2015
21.04.2015

Saknr
1/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak

Fylkeseldrerådet rår til at fylkestinget gjør slikt vedtak:
Fylkestinget tar årsmelding 2014 til orientering.
Møtebehandling
Lyttevennkoordinator Tor Peersen la fram sin årsmelding 2014 – lyttevennprosjektet.
Dette legges ved som vedlegg til årsmelding 2014 – fylkeseldrerådet i Vest-Agder.
Representanten Vidar Kleppe fremmet forslag om følgende tillegg til
årsmeldingen under avsnittet om sekretariat og økonomi, siste setning etter
totalforbruk kr. 290.000:
Denne overskridelsen er i hovedsak knyttet til ekstrakostnader til lyttevennprosjektet.
Representanten Tor Mathisen fremmet forslag om følgende tillegg til
årsmeldingen under avsnittet om sekretariat og økonomi, siste setning etter
totalforbruk kr. 290.000:
Overforbruk dekkes gjennom fylkeskommunens regnskap.
Votering
Det ble enstemmig vedtatt å tilføye setningene fra representanten Vidar Kleppe og
Tor Mathisen.
Vedtak
Fylkeseldrerådet tar saken til orientering med følgende tillegg:
Sekretariat og økonomi:
Vest-Agder fylkeseldreråd skal administrativt være knyttet til fylkeskommunens
sentraladministrasjon, og mottar sekretærstøtte gjennom organisasjonsenhetenpolitisk sekretariat. Det er avsatt 25% til formålet.
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. 240.000.
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Totalforbruk kr.: 290.000.
Denne overskridelsen er i hovedsak knyttet til ekstrakostnader til lyttevennprosjektet.
Overforbruk dekkes gjennom fylkeskommunens regnskap.

REFERATSAKER:
Referatsakene ble tatt til orientering. Det registreres at det er ulik aktivitet i de
kommunale eldreråd i Vest-Agder.

Saknr

Arkivsak

Tittel

1/15

15/00046-1

Årsmelding 2014 - Vennesla eldreråd
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Eventuelt

1/15 Svar fra Tor Peersen - Lyttevennkoordinator 2015
Saksgang
1 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder

Møtedato
19.02.2015

Saknr
1/15

Møtebehandling
Fylkeseldrerådet har engasjert Tor Peersen til å fortsette arbeidet som
lyttevennkoordinator for ut året 2015. Tor Peersen takker for tilliten og fortsetter
arbeidet som lyttevennkoordinator inntil videre.
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder vil ikke gjøre vedtak for 2016 på vegne av neste
valgperiode.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Fylkeseldrerådet har engasjert Tor Peersen til å fortsette arbeidet som
lyttevennkoordinator for ut året 2015. Tor Peersen takker for tilliten og fortsetter
arbeidet som lyttevennkoordinator inntil videre.
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder vil ikke gjøre vedtak for 2016 på vegne av neste
valgperiode.

2/15 Telemark fylkeseldreråd inviterer til konferanse i Morgedal, 16.17.04.2014
Saksgang
1 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder

Møtedato
19.02.2015

Saknr
2/15

Møtebehandling
Det er dessverre ingen fra fylkeseldrerådet i Vest-Agder som har anledning til å delta
på konferansen i Telemark 16-17.04.15. Medlemmene syntes det var et fint
program.
Vedtak
Det er dessverre ingen fra fylkeseldrerådet i Vest-Agder som har anledning til å delta
på konferansen i Telemark 16-17.04.15.
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3/15 Landskonferansen for fylkeseldreråd 27. - 29.05.2015 på Strand
hotell, Fevik, Aust-Agder
Saksgang
1 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder

Møtedato
19.02.2015

Saknr
3/15

Møtebehandling
Samtlige av fylkeseldrerådets medlemmer i Vest-Agder deltar på landskonferansen
27-29.05.15 på Strand Hotell, Fevik. Arrangør er Aust-Agder fylkeseldreråd.
Vedtak
Samtlige av fylkeseldrerådets medlemmer i Vest-Agder deltar på landskonferansen
27-29.05.15 på Strand Hotell, Fevik. Arrangør er Aust-Agder fylkeseldreråd.

4/15 Forskningsprosjekt om velferdsteknologi - oppnevning av
brukerrepresentanter
Saksgang
1 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder

Møtedato
19.02.2015

Saknr
4/15

Møtebehandling
Fylkeseldrerådets medlemmer foreslo å oppnevne representanten Tor Mathisen til å
sitte som representant i referansegruppen for forskningsprosjektet om
velferdsteknologi fra fylkeseldrerådet i Vest-Agder.
Representanten Oddbjørn Aardalen ble valgt som vararepresentant.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Fylkeseldrerådets medlemmer foreslo å oppnevne representanten Tor Mathisen til å
sitte som representant i referansegruppen for forskningsprosjektet om
velferdsteknologi fra fylkeseldrerådet i Vest-Agder.
Representanten Oddbjørn Aardalen ble valgt som vararepresentant.
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5/15 Årsberetning lyttevennprosjektet 2014
Saksgang
1 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder

Møtedato
19.02.2015

Saknr
5/15

Møtebehandling
Årsberetning lyttevennprosjekt 2014 ble lagt fram for fylkeseldrerådet.
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder vedtar å legge årsberetning lyttevennprosjektet 2014
ved som vedlegg til fylkeseldrerådets årsmelding 2014 med anbefaling som
foreligger til videre behandling i fylkestinget.
Votering
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder gikk enstemmig inn for å legge ved årsberetning
lyttevennprosjektet 2014 som vedlegg til fylkeseldrerådets årsmelding 2014 med de
anbefalinger som foreligger til videre behandling i fylkestinget.
Vedtak
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder legger ved årsberetning lyttevennprosjektet 2014 som
vedlegg til fylkeseldrerådets årsmelding 2014 med de anbefaling som foreligger til
videre behandling i fylkestinget.

6/15 Videre planlegging av vårkonferansen 4. mai 2015:

Programmet er nesten helt ferdig. Det gjenstår en liten detalj før invitasjon og
program sendes ut.
Medlemmene konkluderte med at dette er det beste programmet man har hatt på
vårkonferansen i inneværende valgperiode, så de inviterte har noe å se fram til.

7/15 Forslag til uttalelse fra fylkeseldrerådet til AKT vedr. forbedre
det offentlige transporttilbudet på Agder.
Representanten Vidar Kleppe orienterte medlemmene i fylkeseldrerådet om en
samtale som fant sted med direktør Siv Wiken i AKT.
På bakgrunn av dette fremmes følgende uttalelse:
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har fått en rekke henvendelse fra folk og ulike
organisasjoner om å forbedre det offentlige transport tilbudet på Agder.
Fylkeseldrerådet er kjent med at det gjennomføres et stort volum av offentlig
transport i Agder hvert år. Der kunne derfor være interessant å se på om det er noe
å hente både på kvalitet og kostnad ved å samhandle tettere.
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Oppland og Hedmark har gjennomført et prosjekt som viser at det er mulig å
redusere kostnader og øke tilbudet ved å samordne deler av disse tjenestene.
Grunnet ovennevnte vil fylkeseldrerådet i Vest-Agder ve om AKT – for om mulig få på
plass et prosjekt/samarbeid som medfører bedre offentlig transporttjenester til folk på
Agder.
Medlemmene i fylkeseldrerådet var enige i dette forslaget og stemte for å rette denne
uttalelsen til AKT.

Orienteringer i møtet:
1. Notat fra Tor Peersen 23.12.14, Vedr. Fylkeseldrerådet i neste valgperiode
2015-2018.
Notatet var sendt medlemmene til orientering. Medlemmene tar notatet til
orientering.
2. Brev fra Lyngdal eldreråd 26.01.15, Vedr. eventuell opprettelse av
transporttjeneste for eldre i Lyngdal kommune – henvendelse vedr. status.
På bakgrunn av en henvendelse til de kommunale eldreråd 11.12.13 fra
fylkeseldrerådet vedr. samordning av bestillingsrute var det ønskelig å få en
tilbakemelding i løpet i våren 2014 for å ta rede på om de kommunale eldreråd
har sett på dette med samordning av bestillingsruter i deres kommuner.
Dette var ment som en "oppgave" de enkelte eldreråd kan jobbe med i sin
egen kommune, evt. kopiere noe av det samme gode eksempelet som det
Gaular kommune har fått til.
Fylkeseldrerådet vil be samferdselsseksjonen å rette en henvendelse til
Lyngdal kommune med henvisning til Lyngdal eldreråds henvendelse, der det
bes om en tilbakemelding på om kommunen ønsker et aktivt samarbeid om
dette. Fylkeseldrerådet sender også direkte svar til Lyngdal eldreråd.
3. Livsfaseorientert organisasjonspolitikk
Ønsker og spørsmål fra lyttevennkoordinator Tor Peersen er tatt opp i
ledermøtet uke 4- 2015.
Svar: "Det ønskes ikke å endre den ordlyd som ligger i dagens vedtatte
livsfaseorientert organisasjonspolitikk. Den enkelte ansatte som tar ut
reduksjon av arbeidstid, får selv vurdere hvordan de disponerer denne tiden,
uten at arbeidsgiver gir direkte føring inn for den enkeltes tidsdisponering.
Saken blir ikke tatt opp til ny behandling i administrasjonsutvalget".
Fylkeseldrerådet tar dette til orientering.
4. Oppdatering av nettsider - lyttevenn
Oppdatering av nettsider www.lyttevenn.no er det naturlig at fylkeskommunen
og kommunikasjonskollegiet i sammen med lyttevennkoordinator har ansvar
for. Fylkeseldrerådet drøftet i møte 08.10.14 at det naturlige vil være at
fylkeskommunen legger inn siden på lik linje som andre pågående prosjekter
og prosesser. Avtale med Focus film er avsluttet.
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Fylkeseldrerådet tar dette til orientering.
5. Budsjett 2015 – Lyttevennkoordinator
Fylkeseldrerådet ønsker ikke å overskride budsjettet (40.0000) for 2015.
Lyttevennkoordinator vil jevnlig bli orientert om regnskapet.
6. Brukerutvalget/styremøte:
Leder, Åse Tønnesen Sæbø orienterte medlemmene fra deltakelse i møter på
sykehuset i brukerutvalget/styremøte der hun er fast representant fra
fylkeseldrerådet.
Brukerutvalget er godt representert, får fram synspunkter, blir hørt. Det er et
aktivt brukerutvalg.
Det ble også orientert om deltakelse på et interessant pasientsikkerhetskurs.

Til neste møte, 23. mars:
Fylkeseldrerådet ønsker å invitere lyttevennkoordinatorene i Aust-Agder og
Vest-Agder, Karl Johan Tveiten og Tor Peersen.
Det ønskes å diskutere bl.a: Status på lyttevennprosjektet, veien videre,
økonomi (Aust-Agder), "spleiselag", kostnader ved lyttevennseminar, eierskap,
hvem følger opp.
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