SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Kommunestyresalen - Søgne Rådhus
29.10.2018 – ekstraordinært møte
10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Torunn Kristiansen
Medlem
Helge Andersen
Medlem
Bjørn Nilsen
Medlem
Arvid Abrahamsen
Leder
Tormod Mjaaseth
Nestleder

Representerer
SV

H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Arnfinn Rodal
fagleder
Anne Christin Høyem
rådgiver
Av fem medlemmer var fem medlemmer til stede. Sakskart datert 18.10.2018 omfattet
PS 32/18 – 34/18. For øvrig ingen merknader til sakskart eller innkalling.
Heidi Johansen, Daglig leder Frivilligsentralen, og Anne Christine Danielsen, aktivitør, informerte
om Prosjekt «Hånd i hånd».
Arnfinn Rodal informerte om omfanget av BPA ordningen i Søgne Kommune.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Arvid Abrahamsen (sign.)
leder

Anne Christin Høyem (sign.)
rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 32/18

Godkjenning av protokoll fra møte 08.10.2018

PS 33/18

Referatsaker 29.10.2018

U.off.

RS 27/18

Morgendagens aktivitetssenter - Forskningsrapporten til MAS

PS 34/18

Eventuelt 29.10.2018

PS 32/18 Godkjenning av protokoll fra møte 08.10.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokoll fra møte 08.10.2018.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 29.10.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokoll fra møte 08.10.2018.

PS 33/18 Referatsaker 29.10.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 29.10.2018
Behandling:
Felles forslag:
Saken behandles på ny i neste møte.

Vedtak:
Saken behandles på ny i neste møte.

RS 27/18 Morgendagens aktivitetssenter - Forskningsrapporten til MAS
PS 34/18 Eventuelt 29.10.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet tar eventuelt – sakene til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 29.10.2018

Behandling:
Det skal være fellesmøte for eldrerådene i Kristiansand, Søgne og Songdalen mandag 5. november 2018 kl
12.30 i Rådhuset i Songdalen. Varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen, vil delta på møtet.
Agenda for møtet er:
 Hva ønsker vi å formidle i forbindelse med organisering av eldreråd i Nye Kristiansand?
 Er det ønskelig å begynne med regelmessige felles møter? I så fall, hvem skal delta og hvordan skal
disse organiseres?
 Eventuelt.

Repr.: Helge Andersen hadde innspill:

Repr.: Tormod Mjaaseth hadde innspill:
1)
Eldrerådets formål og utfordringer

Er som kjent et kommunalt råd med forpliktelser i oppfølging av saker – valgt av kommunestyret for
valgperioden.
Eldrerådet skal være en pådriver i politisk arbeid, ha meninger og kunne påvirke. Engasjementet er
viktig.
Vi legger til grunn
- menneskets selvfølelse og selvrespekt som er viktig for den enkeltes livskvalitet og
mestring av egen tilværelse (Velferdsmeldingen 94-95)
- eldre som en ressurs - en hjertesak
- å være synlige. Kontakte media - redaksjonell omtale – interpellasjoner.
Eldrerådet har en systemisk utfordring - det er «bare et råd». Det krever sitt å bli hørt og forstått administrativt og gjennom kommunale politiske prosesser.
Sakens
intensjon har ved flere anledninger fått en utilsiktet beslutning i kommunestyret.
Rådets rolle
 Et samhandlings- og rådgivende organ og som selv kan ta opp saker rundt eldre i kommunen.
 Sikre medvirkning og økt deltakelse. Å bli hørt.
 Bindeledd mellom politikere, administrasjon og befolkningen.
 Avgi innstillinger og uttalelser før politisk sluttbehandling.
 Etterlyse saker.
 Gå på befaring.
 Bidra til åpenhet - legge til rette for åpne møter.
Hovedoppgaver – de store linjer
 Årsmelding er pålagt etter lov om eldreråd og skal behandles av kommunestyret. Bruke
årsmeldingen politisk.
 Kompleksitet – ikke bare snakk om tiltak og planer innen helse- og sosialsektoren.
 Årsbudsjett/økonomiplaner.
 Kommune-/fylkesplaner.
 Idretts- og kulturtiltak.
 Boligbygging og reguleringssaker.
 Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner.
 Universell utforming
2)
PROSJEKT MANGFOLD I ET MORGENDAGENS AKTIVITETSSENTER MED
FRIVILLIGHET I SØGNE
SSB
skriver det
blir flere eldre enn yngre i Norge om 15 år. De eldste vil leve lengre enn i dag. Gjennomsnittlig levealder
forventes å øke til 88 år for kvinner og 86 år for menn i 2040.
I 2060 vil hver femte innbygger
være over 70 år, mot 12 prosent i dag. Antallet over 80 vil tredobles, og antallet som er 90 år og eldre vil
firedobles. Eldreveksten vil være sterkest i distriktene.

Senter for omsorgsforskning har med sin forskningsrapport om «Morgendagens
aktivitetssenter» i rapportserie 3/2016, presentert hvordan fremtidige aktivitetssentre kan utvikles
og utformes for å bli attraktive for flere i fremtiden. Selv legger de vekt på at en ny generasjon unge
eldre er på vei, i tråd med sin egen tid, og som i liten grad identifiserer seg med dagens eldresentre.
Dette reiser spørsmål om aktivitetssentre, og frivillighet, bør drives på andre måter enn i dag for å bli
attraktive. Pensjonistforbundet erkjenner at unge pensjonister i liten grad bruker dagens eldresenter.
Rapporten uttrykker at fremtidige aktivitetssentre må ha et mangfold av tilbud og at et hvert senter
bør utforme en egen profil i samhandling med sitt lokalmiljø og ha et godt samarbeid med
kommunen. Å ha en sosial og inkluderende møteplass, for alle generasjoner og sammen med en

bredde av frivillige organisasjoner som bindes sammen med en ansatt som koordinerende leder.
Utgangspunktet for Søgne i dag er svært god i og med kommunens overtagelse av
arbeidsgiveransvar for lederen av Frivillighetssentralen.
Tema om mangfold i aktivitetssentra omfattet også spørsmål om åpenhet mellom kulturer og med et
inkluderende miljø for alle. Med ulike aktivitetstilbud som foredrag, kurs, digital opplæring,
bibliotek, litteratur, quiz, mat, matkultur og fysisk aktivitet.
Suksesskriterier som utgangspunkt for etablering av nye aktivitetssentre: gode sosiale møteplasser,
et inkluderende miljø, fornyelse, et mangfoldig aktivitetstilbud for flere aldre/generasjoner,
kjønn og kulturer - og med deltakelse og frivillighet i fokus.
Den største motivasjonsfaktor for frivillig arbeid i undersøkelsene var at det opplevdes hyggelig,
meningsfylt, positivt å hjelpe andre, at de bidro til samfunnsforbedringer og med en form av
dugnadsånd uten forpliktelser over tid til frivillig arbeid.
Om selve organiseringen av aktivitetssentra var de to viktigste forholdene et godt samarbeid
mellom kommune, private og frivillige og at senteret har engasjert en frivillighetskoordinator.
Regjeringens
handlingsplaner
Tenkning i «Omsorg
2020» faller overbevisende inn i resonnementene hvis målsetting er at omsorgstjenestene skal jobbe
mer med forebygging og helsefremming enn kun med reaktive tiltak. «Da må hele samfunnets
ressurser tas i bruk, og samarbeid med frivillige organisasjoner er sentralt», uttaler seniorrådgiver i
Helsedirektoratet, avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester

Felles forslag:
Eldrerådet tar innspillene til orientering og tar synspunktene med til drøftelsene i fellesmøtet 5.nov
2018.
Vedtak:
Eldrerådet tar innspillene til orientering og tar synspunktene med til drøftelsene i fellesmøtet 5.nov
2018.
Felles forslag:
Ny Eldreråds -lov antas vedtatt i Stortinget høsten 2019. Eldrerådet ønsker å beholde nåværende
ordning inntil loven med forskrifter trer i kraft.
Lenke: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-62
Vedtak:
Ny Eldreråds -lov antas vedtatt i Stortinget høsten 2019. Eldrerådet ønsker å beholde nåværende
ordning inntil loven med forskrifter trer i kraft.
Lenke: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-62
Fellesforslag:
Eldrerådet ønsker å beholde Hovedkjøkkenet i Søgne kommune. Det bes om en oversikt over
tjenestelevering ved Hovedkjøkkenet, herunder kostnader for brukere.
Eldrerådet inviterer leder av Hovedkjøkkenet til å orientere i Eldrerådets møte 13.11.2018.
Vedtak:
Eldrerådet ønsker å beholde Hovedkjøkkenet i Søgne kommune. Det bes om en oversikt over
tjenestelevering ved Hovedkjøkkenet, herunder kostnader for brukere.

Eldrerådet inviterer leder av Hovedkjøkkenet til å orientere i Eldrerådets møte 13.11.2018.

