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ÅRSMELDING 2014
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.
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 organisasjonsenheten politisk sekretariat. Det er avsatt 25 % ressurs 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.
Totalforbruk kr: 290.000.
Denne overskridelsen er i hovedsak knyttet til ekstrakostnader til lyttevennprosjektet.
Overforbruk dekkes gjennom fylkeskommunens regnskap.

FYLKESELDRERÅDETS ROLLE/FUNKSJON 2011-2015:
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder vil i perioden 2011-2015 prioritere følgende:
• Regnskap, strategisak, budsjett
• Samarbeidsavtaler med kommunene:
Veiprosjekt/kultur/kulturinstitusjoner/stedsutvikling.
• 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-Oppfølging.
MØTEVIRKSOMHET 2014:
Fylkeseldrerådet har i 2014 hatt 6 ordinære møter, behandlet 17 utvalgssaker,
60 referatsaker og 44 saker under eventuelt.
Vårkonferanse 2014:
Fylkeseldrerådet har arrangert vårkonferanse for de kommunale eldreråd,
14. mai på Rosfjord strandhotell, Lyngdal.
Møter med de kommunale eldreråd (regionvis):
Fylkeseldrerådet ønsker å ha samarbeidsmøte med er region i Vest-Agder hvert
halvår.
Dette året har rådet møtt Listerregionens eldreråd (Hægebostad, Flekkefjord,
Kvinesdal, Lyngdal, Farsund og Sirdal).
Det er ønskelig å få til et samarbeidsmøte med Kristiansandsregionen på vårparten
av 2015.
Fellesmøte med Aust-Agder fylkeseldreråd:
Fylkeseldrerådene i Aust- og Vest-Agder har årlig et fellesmøte.
Det veksles på å arrangere/lage program og dekke utgifter annet hvert år.
Vest-Agder fylkeseldreråd hadde arrangementet i 2014.
Hovedfokus med fellesmøtene er regionplan Agder 2020.
Fylkeseldrerådets medlemmer innkalles rådet når minst 1/3 av medlemmene krever
det.
Møteplan utarbeides i samarbeid med politisk sekretariat.
Møter innkalles normalt med åtte dagers varsel.
Saksdokumenter sendes rådets medlemmer og varamedlemmer og andre med
møterett.
Det føres protokoll fra møtene.
Møteprotokoll sendes medlemmer, varamedlemmer, fylkeskommunens
administrasjon (ledergruppa), saksbehandlere som har saker, politiske utvalgsledere,
informasjonstjenesten, kommunale eldreråd i Vest-Agder og fylkeseldrerådet i AustAgder.

Rådet utarbeider årsrapport/årsmelding som legges fram for fylkestinget.
Rapporten sendes sentraladministrasjonen, sektorledere, kommunale eldreråd i
Vest-Agder, Statens seniorråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i VestAgder.
Fylkeseldrerådet er i utgangspunkt interessert i alle saker som angår eldre.
-

Lyttevennprosjektet
Budsjett, økonomiplan
Strategisak
Regionplan Agder 2020
Saker som omhandler kollektivtransport og TT-ordningen

Følgende arbeidsfelt i fylkeskommunens avdelinger er plukket ut:
-

Utdanning:
Utdanning av helsepersonell
Kompetanseoverføring unge eldre, IKT, historie, mm (samarbeid over
generasjoner)

-

Samferdsel:
Kollektivtransport, buss, tog
Bestillingsruter
Vegstandard og vedlikehold
Gang- og sykkelstier
Nullvisjon

-

Kultur:
Kulturelle tilbud som eldre benytter eller kan stimuleres til å bruke
Bibliotek

-

Regionalutvikling:
Folkehelse
Fysisk aktivitet
Friluftsliv
Likestilling, diskriminering av eldre og eldrerepresentanter i politikk

-

Plan – og miljø:
Planarbeid som omfatter temaer nevnt overfor som folkehelse, friluftsliv,
likestilling.
Tannhelse:
Tannhelse er viktig for eldre derfor vil tilbudet, tilgjengelighet og økonomi være
aktuelt for fylkeseldrerådet.

AKTIVITETER 2014:
Møte 27.01.2014:
Sak 1/14: Tilskudd til mer tilgjengelig kollektivtransport i kommuner og
fylkeskommuner – resultat for tildeling for 2014.
6 referatsaker, 7 saker til eventuelt.
Møte 03.03.2014:
Sak 2/14: Budsjett 2014 – Lyttevennkoordinator
Sak 3/14: Årsmelding 2013 – Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
4 referatsaker, 8 saker til eventuelt.
14. 05.2014:
Vårkonferanse Rosfjord strandhotell, Lyngdal.
Arrangør: Vest-Agder fylkeseldreråd.
Konferansier: Oddbjørn Aardalen, medlem fylkeseldrerådet i Vest-Agder.
Fra fylkeseldrerådets medlemmer deltok alle.
-

Velkommen v/ Leder Åse Tønnessen Sæbø
"Helsetilbudet mot år 2030" v/ Per W. Torgersen, driftsdirektør ved Sørlandet
sykehus HF.
Kulturelt innslag v/ Paul Sveinall på "svartfela"
"Har samfunnet bruk for pensjonister?" v/ Paul Sveinall, pensjonert lærer
"Tenner/tannhelse og stønader" v/ Doris Høyland, klinikkleder Lyngdal og
Kvinesdal tannklinikk
Orienteringer om "kunnskapsbanken" v/ Øystein Larsen, leder av Vennesla
eldreråd.
Oppsummering/erfaringsutveksling/"vel hjem".

20-22.05. 2014:
Landskonferanse for fylkeseldreråd, First hotell, Ambassadeur, Drammen.
Arrangør: Buskerud fylkeseldreråd
Konferansier/møteleder: Terje Aasterud, leder, fylkeseldrerådet i Buskerud.
Fra Vest-Agder fylkeseldreråd møtte: Åse Tønnessen Sæbø og Gudrun Strengenes.
Dag 1 (20.05):
- Åpning v/ fylkesordfører Morten Eriksrød, leder for fylkeseldrerådet i Buskerud
Terje Aasterud og leder for Statens seniorråd Wenche Frogn Sellæg.
- Kulturelt innslag med Martin Haug og Birgitte Stærnes
- Aktuelt fra Statens seniorråd v/ leder Wenche Frogn Sellæg.

-

Kartlegging og oppsummering av kommunale og fylkeskommunale ordninger,
v/ prosjektleder Marte Winsvold fra NIBR
Gruppesamtaler
Middag med kulturelt innslag v/ Frøydis Grorud og Trude Kristin Klæboe

Dag 2 (21.05):
- Universell utforming – status/fremtidsplaner, v/ Barne, likestillings- og
inkluderingsminister Solveig Horne
- Velkommen – tema Velferdsteknologi i regi av vitensenteret helse og
teknologi, film om Vitensenteret v/ Janne Dugstad
- Brukermedvirkning og velferdsteknologi
- Forflytting av Vitensenterets lokaler på Papirbredden
- Faglig innlegg (blues) – Verdighetsgaranti v/ professor Tom Eide
- Workshop i Vitensenteret Helse og teknologi med demonstrasjon av
velferdsteknologi fra bedrifter, Hjelpemiddelsentralen i Buskerud og
Vitensenteret
- Guidet tur/omvisning i Drammen med buss fra Vitensenteret
- Festmiddag på hotellet med underholdning v/ Veslemøy Solberg og Sven
Ohrvik
Dag 3 (22.05):
- Aldersdiskriminering v/ Erik Råd Herlofsen, nestleder i Statens seniorråd
- Gruppesamtaler
- Frivillighetens betydning for samfunnet v/ Fylkesmann i Buskerud Helen
Bjørnøy
- Avslutning v/ Terje Aasterud
- Hilsen fra neste års arrangør v/ Ragnhild Thomassen, leder i fylkeseldrerådet i
Aust-Agder.
Møte 27.05.14:
Sak 4/14: Avslutning SMS-prosjektet (2011-2013)
Sak 5/14: Oppfølging av oversendelsesvedtak i strategisak 2013 – forslag til økt
reisetilbud til prioriterte TT-brukere.
Sak 6/14: TT-tjenesten – kostnadsutvikling og forslag om økning i egenandelene.
Sak 7/14: Fylkeseldrerådsprisen 2014
22 referatsaker, 8 saker til eventuelt.
Før møtet startet orienterte Mette Kirkhus Johansen, rådgiver samferdsel, om TT-kort
og aldersgrense.
Møte 12.08.2014, (Fellesmøte med Aust-Agder/Vest-Agder), Scandic hotell
bystranda, Kristiansand:
Dagsorden:
1) Status og veien videre for fylkeseldrerådene i regionplanen 2020
(spørsmål/diskusjon, med særlig vekt på eldre, kommunikasjon,
diskriminering, helse, livskvalitet, kultur).
2) Innspill fra Aust-Agder: Likestilling, inkludering og mangfold (LIM-planen) og
alder som et kriterium i denne sammen heng.

Medlemmene i fylkeseldrerådene i Aust- og Vest-Agder har registrert inn sine
mailadresser slik at de får tilsendt nyhetsbrev i regionplan Agder 2020.
Regionplan Agder 2020 kan også ses på følgende adresse:
www.regionplanagder.no
Fra Aust-Agder fylkeseldreråd deltok 2 medlemmer + sekretæren.
Fra Vest-Agder deltok 5 medlemmer + sekretæren.
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder hadde sitt ordinære møte etter fellesmøtet:
Sak 8/14: Regional plan for samferdsel 2014-2019 – overordnede målsettinger.
Sak 9/14: Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder – statusrapport fra
kartleggingsfasen.
17 referatsaker, 11 saker til eventuelt.
2 orienteringssaker.
Møte 08.10.2014, Feda bedehus – og Kirketun, Feda:
Fellesmøte med de kommunale eldreråd i Listerregionen.
Dagsorden:
- "Samhandlingsavtaler – hvordan er status i Lister?"
v/ samhandlingskoordinator Elisabeth Urstad
- "Utfordringer ved Flekkefjord sykehus" v/ Avdelingsleder/Gyn.-obstr. SSF
v/ Katrin Jahnke.
- "Hvilke forventninger i kommunale eldreråd/fylkeseldreråd/hva steller vi med".
En fellesuttalelse om å advare mot en avvikling og nedleggelse av sykehuset i
Flekkefjord, kom fram på fellesmøtet. Fellesuttalelsen ble sendt fylkestinget i VestAgder da sak om utviklingsplan 2030 Sørlandet sykehus HF skulle behandles.
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder hadde sitt ordinære møte etter fellesmøtet:
Sak 10/14: Vårkonferanse 2015 – fylkeseldrerådet i Vest-Agder
Sak 11/14: Høringsuttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune – utviklingsplan 2030
Sørlandet sykehus HF
4 referatsaker, 6 saker til eventuelt.
22.09.14:
Eldrerådskonferansen, Fylkeshuset i Arendal.
Arrangør: Aust-Agder fylkeseldreråd
Konferansier: Ragnhild Thomassen, leder fylkeseldrerådet i Aust-Agder
Fra Vest-Agder fylkeseldreråd møtte: Oddbjørn Aardalen og sekretæren.
- Velkommen v/ Ragnhild Thomassen, leder i Aust-Agder fylkeseldreråd
- "Tannhelse, forebygging og nye regler" v/ fylkestannlege Jan Ask
- Spørsmål/dialog

-

LIM(”Likestilling, Inkludering og Mangfold”)-planen
(felles for Aust-Agder og Vest-Agder – en del av regionplan Agder 2020)
v/ Berit Gregersen, Aust-Agder fylkeskommune
"Aldersdiskriminering" v/ Erik Råd Herlofsen, advokat/nestleder i Statens
seniorråd
Spørsmål/debatt

24.10.14:
Lyttevennseminar, Universitetet i Agder, Grimstad.
Arrangør: Samarbeid mellom lyttevennkoordinator i Aust- og Vest-Agder og UiA.
Fra Vest-Agder fylkeseldreråd møtte: Tor Mathisen, Oddbjørn Aardalen og Gudrun
Strengenes.
Det var 56 deltakere.
-

Leder av fylkeseldrerådet i Aust-Agder Ragnhild Thomassen ønsker
velkommen
Kunstnerisk innslag av elever ved Dahlske skole i Grimstad
"Lyttevenner – en ressurs i skolen?" v/ Ragnhild Topstad Nilsen, rektor ved
Voie skole i Kristiansand
Inspektør Hedvig Benneche Nilsen og lyttevennene Ellen Karine Willersrud og
Johan Harv ved Mottaksskolen i Kristiansand
Lesepedagogiske råd og vink ved dekan Birte Simonsen, UiA.
Lyttevennprosjektet sett fra fylkesordførerståsted, Fylkesordfører i Aust-Agder:
Bjørgulf Sverdrup Lund og fylkesordfører i Vest-Agder: Terje Damman
Familielæring – foredrag ved lektor Renate Grytnes, flerkulturell pedagogikk
"Slik kom vi i gang" v/ Arne Bjønstad, leder av eldrerådet i Tvedestrand.
Oppsummering – ved Oddbjørn Aardalen, medlem fylkeseldrerådet i VestAgder.

Møte 17.11.14:
Sak 13/14: LIM-planen – regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på
Agder 2014-2027 og Handlingsprogram 2015-2019 – endelig behansling etter høring
og offentlig ettersyn.
Sak 14/14: Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder: Oppstart av drøftingsfase –
togets rolle i kollektivtransporten
Sak 15/14: Årsbudsjett 2015
Sak 16/14: Økonomiplan 2015-2018
Sak 17/14: Høringsuttalelse Strategiplan 2015-17 for Sørlandet sykehus HF
7 referatsaker, 5 saker til eventuelt.
Før møtet startet orienterte rådgiver Lisbeth Reed om LIM-planen.
Økonomisjef Lise Solgaard orienterte om økonomiplan/årsbudsjett 2015.

FYLKESPRIS FOR ELDRE 2014:
Gerd og Gunnar Gundersen ble tildelt fylkespris for eldre 2014.
Det kom inn 7 forslag.
Prisen ble delt ut på eldredagen 1. oktober på Kongens senter i Kristiansand, i regi
av eldrerådet i Kristiansand.
Det var en flott ramme rundt arrangementet, og programmet var følgende:
-

Åpning v/ leder av Kristiansand eldreråd, Randi Førde Roll-Lund
Hilsen fra Pensjonistforbundet
Musikalsk innslag ved Old Boys
Appell for dagen v/ distriktsleder Roald Guttormsen, Kirkens Nødhjelp
Musikalsk innslag v/ Old Boys
Utdeling av fylkeseldrerådsprisen 2014 v/ fylkesordfører i Vest-Agder, Terje
Damman.
Musikalsk innslag v/ Old Boys
Enkel bevertning

Statutter for fylkeseldrerådsprisen:
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 man i rådet har gått
gjennom anbefalingene det aktuelle år. Det skal lages en markert ramme
rundt prisutdelingen.
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.
FYLKESELDRERÅDET REPRESENTERER:
Brukerutvalget for Sørlandet sykehus HF:
Representanter Åse Tønnessen Sæbø. Vararepresentant er Vidar Kleppe.
Fylkeseldrerådet får tilsendt referater/årsmeldinger fra brukerutvalget ved sykehuset
og uttaler seg til saker av viktighet for eldre.
REVISJON AV FYLKESELDRERÅDETS REGLEMENT:
Fylkeseldrerådet har revidert sitt reglement fra 19-20. juni 1996. Vedtatt av
fylkestinget 05-06. november 2013.
I § 2 Arbeidsområde, oppgaver og myndighet, er det lagt til følgende:
Eldrerådet gis møterett i fylkestinget for å redegjøre for saker som er behandlet av
fylkeseldrerådet, når dette er ønskelig.
Dette reglement skal ikke erstatte bestemmelsene i lov om kommunale og
fylkeskommunale eldreråd. Lova om kommunale og fylkeskommunale eldreråd er av
8. nov. 1991. Forarbeider til loven er Ot.Prop. Nr. 68 for 1990-91 og inst.O.nr. 4 for
1991-92.

REFERATSAKER TIL MØTENE:
Møteprotokoller/årsmeldinger/annen informasjon behandles som referatsaker til
fylkeseldrerådets møter.
Rådet har i brev gitt tilbakemeldinger til de kommunale eldreråd at man setter pris på
å få tilsendt møteprotokoller fra møtene.
Det er varierende aktivitet i de 15 eldrerådene.
Fylkeseldrerådet har gitt tilbakemeldinger til de kommunale eldreråd at man ønsker å
få tilsendt årsmeldinger i fra de kommunale råd.
12 av 15 kommunale eldreråd har sendt inn årsmelding 2014. Det lages ikke
årsmelding i Marnardal og Åseral.
Fylkeseldrerådet får tilsendt informasjon/nyhetsbrev/referat/årsmeldinger fra:
Fylkeskommunale eldreråd, statens seniorråd (seniorporten), pensjonistforbundet,
helse Sør-øst, brukerutvalget SSHF, helsenettverk Lister, Regionplan Agder 2020,
Agder kollektivtrafikk og drøftingsrådet samordningsprosjektet bestillingstransport og
TT-transport.
KOMMUNALE ELDRERÅD I VEST-AGDER:
5 av 15 kommunale eldreråd er slått sammen med funksjonshemmedes råd:
Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes og Åseral.
ANNONSERING AV MØTER:
Saksdokumenter/møteprotokoller publiseres på hjemmesidene til Vest-Agder
fylkeskommune: www.vaf.no politikk/saker, andre utvalg, Fylkeseldrerådet i VestAgder.
Fylkeseldrerådets møter annonseres i Fædrelandsvennens torsdagsannonse.
Møtet er åpent for alle interesserte
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Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no]
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Til: Peersen, Tor; fmvapostmottak@fylkesmannen.no; statens.seniorrad@helsedir.no;
npf@pensjonistforbundet.no; bjorg.irene.barslund@akershus-fk.no; stein-owe.hansen@akershus-fk.no;
Skjulestad, Hilde M (Hilde.M.Skjulestad@austagderfk.no); 'alesia.andreassen@ffk.no';
kari.hoel@hedmark.org; arild.sondre.sekse@hfk.no; Paula Næss Skår; 'mia.smordal@mrfylke.no';
'nicholas.david.williams@nfk.no'; ingrunn.amdahl@ntfk.no; berit.johannessen@oppland.org; sirianett.myhre@byr.oslo.kommune.no; 'chalotte.rosenberg.kristensen@rogfk.no'; 'annekjersti.stenehjem@sfj.no'; asbjorn.leraand@stfk.no; evy.halvdansdatter-wang@t-fk.no;
fylkeseldreraadet@tromsfylke.no; elisabem@vfk.no; 'runval@ostfoldfk.no'; 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); Ivar Bø (komm.sjef Åseral); Johnny Abrahamsen (vara); Karlsen, Arne; Liv Berit Li
(vara) ; Liv Ulriksen (Mandal); Macdonald, Cheryl; Margith Seland; Oddbjørn Aardalen (Medlem); Politisk
sekretariat; Richardsen, Wanja; Runden, Toril; Solgaard, Lise; Svensson, Odd Joar; 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 eldreråd; 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; Liv Tone Askildsen; Vennesla eldreråd
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Årsmelding 2014 – Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
Årsberetning lyttevennprosjektet 2014.

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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Lyttevenner er en ressurs i skolen

