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Emne: Møteprotokoll Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 12.04.2018

Vedlagt er møteprotokoll 12.04.2018 for fylkeseldrerådet i Vest‐Agder.
Se også lenke under til vår hjemmeside for politiske saker, hvor saksframstilling og vedlegg finnes ved å klikke på
"tittel! I den enkelte sak:
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/VAF/Meetings/Details/1115635

Med vennlig hilsen
Marion Erichsen
Konsulent
Politisk sekretariat
Tlf.: 416 20 003 | E‐post: mer@vaf.no
All kommunikasjon med oss kan bli arkivert.

For mer info: www.vaf.no | www.facebook.com/vaf.no| @VestAgderfylke

Møteprotokoll
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
Dato:
Sted:
Arkivsak:
Møteleder:

12.04.2018 kl. 10:00 -13.30
Utv.salen, fylkeshuset
18/00007
Arild Birkenes

Møtende
medlemmer:

Arild Birkenes, Marit Dahlberg Skogen, Gudrun Strengenes,
Terje Svendsen og Jørg Magne Hadland

Møtende
varamedlemmer:

Jørg Magne Hadland

Forfall:

Per Sveinung Stordrange

Protokollfører:

Marion Erichsen, Politisk sekretariat

Før møtet startet var det orienteringer:
Kl. 10.00-10.30:

Arne Karlsen, fagsjef internkontroll orienterte om ny
personvernlovgivning.
Presentasjoner og mandat for personvernombud sendes
medlemmene.

Kl. 10.30-11.00:

Lise Solgaard, økonomisjef orienterte for sak 2/18: Årsregnskap
2017 og årsberetning 2017.
Trykt årsmelding 2017 og regnskap 2017 ble utdelt i møtet.
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Referatsaker

Orienteringssaker
Referert bakerst i protokollen

Arild Birkenes
Leder i fylkeseldrerådet i Vest-Agder
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Godkjenning av protokoll fra møte 01.03.2018.

Møteprotokoll ble enstemmig godkjent uten merknader.
Behandling av utvalgssak

2/18 Årsregnskap 2017 og årsberetning 2017
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/03583-39
Lise Solgaard

Behandlet av
1 Yrkesopplæringsnemnda
2 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
3 Hovedutvalg for kultur og utdanning
4 Fylkesutvalg som administrasjonsutvalg
5 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
6 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i
Vest-Agder

Møtedato
23.03.2018
04.04.2018
05.04.2018
09.04.2018
12.04.2018
18.04.2018

Saknr
3/18
31/18
21/18
4/18
2/18
3/18

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Årsregnskap 2017 og årsberetning 2017 tas til orientering.

Møtebehandling i Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 12.04.2018:
Møtebehandling
Økonomisjef Lise Solgaard orienterte om saken.
Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkeseldrerådet i Vest-Agders innstilling
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder tar Årsregnskap 2017 og årsberetning 2017 til
orientering.
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Referatsaker

Saknr
18/18

Arkivsak
18/00043-10

19/18

18/00043-14

20/18
21/18
22/18
23/18

18/00043-13
18/00043-7
18/00043-8
18/00043-9

24/18

18/00044-16

25/18
26/18

18/00043-11
18/00043-15

Tittel
Brukerutvalget Sørlandet sykehus HF (SSHF) møteprotokoll 27.02.2018
Sørlandet sykehus SSHF - brukerutvalget
13.03.2018
Sirdal eldreråd - møteprotokoll 05.03.2018
Mandal eldreråd: Møteprotokoll 21.02.2018
Lyngdal eldreråd: Protokoll fra møte 21.02.2018
Melding om vedtak: Godkjent Årsmelding 2017 Lyngdal Eldreråd
Lindesnes fellesråd for eldre og
funksjonshemmede- Møteprotokoll 12.02.2018
Årsrapport for Statens seniorråd 2017
Sametinget - møteprotokoll

Referatsakene ble punktvis tatt til orientering uten merknader.
Orienteringssaker

Eventuelt/orienteringssaker:
1. Oppsummering – lyttevennkonferansen 14. mars 2018.
Arr.: Aust- og Vest-Agder fylkeseldreråd.
- Representantene Marit Dahlberg Skogen og Gudrun strengenes deltok
ikke.
- Programmet og økonomi ble gjennomgått.
- Litt over 50 deltakere
- Godt lokale å være i (Ernst hotell, Kristiansand)
- Positive tilbakemeldinger
- Dyktige foredragsholdere
- Sentralt for de som kom med tog
- Liten tid til innspill/oppsummering
- Det nye nå er at en student ved UiA ønsker å ta en mastergrad om
"lyttevenn".
- Leder orienterte for status lyttevenner i Vest-Agder pr. i dag.
2. Henvendelse til utdanningsavdelingen – media/lage film?
Fylkeseldrerådet gjorde en henvendelse til utdanningsavdelingen for å se på
om det kunne være en mulighet for en konkret oppgave i skoletiden at en eller
to elever fra media/kommunikasjonslinja kunne produsere en film om
lyttevenner, f. eks fra og med skoleåret høsten 2018.
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Det er på tide å lage en ny lyttevennfilm: "Film om lyttevenner Agder".
Fylkeseldrerådet imøteser en tilbakemelding fra utdanningsavdelingen vedr.
ovennevnte.
3. Oppsummering – fellesmøte 22. mars 2018 (Vennesla, Flekkefjord, Lyngdal,
Kvinesdal og Farsund).
- Mange tilstede, men det manglet representanter fra Åseral.
- Stor interesse, engasjerte folk
- Viktig å ha en møtearena for å lære av hverandre og utveksle gode ideer
fra egen kommune.
Målet til fylkeseldrerådet i denne valgperiode er å besøke/ha fellesmøter
med alle kommunene(eldreråd) i Vest-Agder, og målet er nådd.
Oppsummert: Det er stor variasjon og engasjement i kommunene i VestAgder når det gjelder å ta i bruk den kompetansen seniorer representerer.
Det er viktig å understreke at det er lovpålagt å ha eldreråd i alle
kommuner – loven må brukes for alt den er verdt!
Stikkordsreferat vil bli sendt sekretær fra møtende kommunale eldreråd i
løpet av kort tid.
4. Landskonferansen 2018 (Tromsø).
- Programmet ble gjennomgått.
- Hvert fylke får anledning til å presentere seg selv (2-3 min.) og bes komme
med innspill. Vest-Agder vil spille inn lyttevenn (mastergradsstudent).
- Utskrift av reiserute (billetter) og program ble utdelt i møtet.
- Alle (5) medlemmer deltar.
- Påmelding med tilknytningsdøgn er sendt 13.04.2018.
- Være ute i god tid v/ avreise fra Kjevik (senest 1 time før avgang).
5. Statens seniorråd – nedlagt!
Ved en tilfeldighet ble det oppdaget da man søkte på statens seniorråds
hjemmesider at Statens Seniorråd 2014-2017 takker for seg!
Sitat:
"Nåværende Statens seniorråd avslutter sin fungeringsperiode 31. desember
2017. Vi venter spent på at regjeringen skal utnevne et nytt råd. I
statsbudsjettet står det at Helse- og omsorgsdemartementet vil foreta en
vurdering av rådets formål og funksjon for neste periode med hensikt å styrke
idéutvikling og nytenking om seniors rolle i et aldrende samfunn og hvordan
skape et mer aldersvennlig samfunn i alle sektorer. I mellomtiden vil
avtroppende rådsleder og fungerende sekretariatsleder kunne delta og
engasjere seg i saker som faller inn under mandatet som ble gitt til det rådet
som nå trer av". (Se nyhetsbrev nevnt i referatsak 25/18).
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6. Ny sekretær i brukerutvalget Sørlandet sykehus SSHF.
Gerd Vigdis Slettedal slutter som sekretær/brukerkoordinator for å gå over i
pensjonistenes rekker fra 01.04.2018.
Den nye sekretæren/brukerkoordinator heter Kirsten Lund Løkling.
7. Engasjement/mandat som medlem i fylkeseldreråd.
Leder ønsker at alle medlemmene i fylkeseldrerådet skal være mer aktive med
å reise saker/problemstillinger.
Det er ønskelig med skriftlige anmodninger som man kan diskutere i rådet,
ikke bare nødvendigvis saker som kommer fra administrasjonen.
Medlemmene kan sende dette til sekretæren ca. innen en uke før planlagte
oppsatte møte slik at det kan komme med i møteinnkallingen.
Eksempel:
- Det er sent en fellesuttalelse til fellesnemnda (Agder 2020) fra
fylkeseldrerådet i Vest-Agder.
- Til neste møte kan bl.a. nominasjon ved valg være aktuelt å diskutere. Har
medlemmene noen tanker om dette?
8. Fellesmøte med Aust-Agder (høst 2018)?
Hvert år arrangeres det fellesmøte med AA og VA fylkeseldreråd.
I fjor var det heldagsmøte – kunne være ønskelig for 2018 også.
VA fylkeseldreråd gjør en henvendelse til AA fylkeseldreråd om det er planlagt
for et fellesmøte en gang på høsten 2018.
VA ønsker å spille inn to punkt som kan være aktuelt å diskutere:
- Samordne tanker om fylkeseldrerådets funksjon etter 2020, evt. komme
med en felles uttalelse fra begge råd til fellesnemnda.
- Diskutere en mer samkjøring vedr. lyttevenn i begge fylkene.
9. Vårkonferanse 24. mai 2018 på Rosfjord strandhotell– siste finpuss før
utsendelse av program/påmelding.
Tentativt program og påmelding sendes ut i løpet av kort tid.
Det blir felleskjøring fra Kristiansand.
10. Fylkeseldrerådets årsmelding 2017.
- Bilde av fylkeseldrerådet bør være med i årsmeldingen.
(nytt gruppebilde tas på vårkonferansen 24.05)
- Bilder og layout må ses på.
- Årsmelding (ferdig "kladd") sendes medlemmene for mulighet til å komme
med innspill før saken settes opp på dagsorden til fylkestinget i juni.
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