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

14.11.2018 kl. 10:00 – 16.00
Fellesmøte med Aust-Agder fylkeseldreråd (Arendal)
18/00007

Møtende
medlemmer:

Arild Birkenes, Marit Dahlberg Skogen, Terje Svensen og Per
Sveinung Stordrange.

Møtende
varamedlemmer:

Ingen

Forfall:

Gudrun Strengenes

Protokollfører:

Marion Erichsen, politisk sekretariat

Agenda:
Kl. 10.00 -10.15:

Kl. 10.15 - 12.00:

Velkommen
v/ Ole Mikalsen, leder i fylkeseldrerådet i Aust-Agder
og kort presentasjonsrunde rundt bordet.
Status planprosess Regionplan Agder 2030
v/ Manuel Birnbrich, prosjektleder.
Regionplan Agder 2020
v/ Inger Holen, Regionplankoordinator Agder 2020 Vest-Agder
og Aust-Agder fylkeskommune.
Orientering vedr. "Leve hele livet"
v/ Ester Hassel, fagdirektør helse- og sosialavdelingen,
fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Kl. 12.00 - 13.00:

Felles lunsj

Kl. 13.00 - 15.00:

Diverse punkter til orientering/diskusjon:
1. Orientering om status fylkeseldreråd 2020 v/ Arild Birkenes
2. Orientering om valg av fylkeseldreråd 2020 v/ Arild Birkenes
3. Forslag til nytt reglement (eksisterende reglement fra AA og
VA tas med)
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4. Møtegodtgjørelse (se for øvrig pkt. 7 vedtatt i fellesnemnda)
5. Opplæring/forståelse for sin rolle av å sitte som valgt medlem
i råd
6. Antall møter i året/budsjett.
7. Hvilke saker bør fylkeseldrerådet 2020 fokusere på?
8. Hvordan gjøre fylkeseldrerådet "kjent" blant befolkningen
(også de som ikke får informasjon digitalt)?
Kl. 15.00:

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder, ordinært møte

Stikkordsreferat fra fellesmøtet vil bli ettersendt (Aust-Agder)
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SAKSLISTE

Side

Saksliste
Godkjenning av protokoll fra 26.10.2018
Behandling av utvalgssak
3/18

Årsbudsjett 2019 og
økonomiplan 2019-2022

4

4/18

Transporttjenesten for
funksjonshemmede:
Forslag om supplerende
TT-ordning

5

44/18

Protokoll fra møte i
Brukerutvalget 24.10.2018

7

45/18

Sirdal kommune eldrerådet - møteprotokoll
15.10.2018

7

46/18

SSHF - Brukerutvalget rettet protokoll sak 52

7

47/18

Lyngdal eldreråd møteprotokoll 31.10.2018

7

48/18

Mandal eldreråd møteprotokoll 10.10.2018

7

Referatsaker

Orienteringssaker
9 orienteringssaker er referert bakerst i protokollen.

Arild Birkenes
Leder i fylkeseldrerådet i Vest-Agder
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Godkjenning av protokoll 26.10.2018.

Møteprotokollen ble enstemmig godkjent uten merknader.
Behandling av utvalgssak

3/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/05511-16
Lise Solgaard

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

Møtedato
13.11.2018
14.11.2018
14.11.2018
19.11.2018

Saknr
9/18
3/18
7/18
8/18

20.11.2018
21.11.2018
27.11.2018
03.12.2018

67/18
83/18

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Årsbudsjett 2019 tas til orientering.
2. Økonomiplan 2019-2022 tas til orientering.

Møtebehandling i Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 14.11.2018:
Votering
Fylkesrådmannens innstillig ble enstemmig vedtatt med bemerkning:
Fylkeseldrerådets innstilling til årsbudsjett 2019 ble enstemmig tatt til orientering,
men fylkeseldrerådet vil bemerke at det kun er tatt høyde for indexregulering i neste
års budsjett. Dette vil eventuelt medføre overskridelse for fylkeseldrerådet i 2019.
Fylkeseldrerådet i Vest-Agders innstilling
Fylkesrådmannens innstillig tast til orientering med bemerkning:
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Det kun er tatt høyde for indexregulering i neste års budsjett. Dette vil eventuelt
medføre overskridelse for fylkeseldrerådet i 2019.

4/18 Transporttjenesten for funksjonshemmede: Forslag om
supplerende TT-ordning
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/08208-1
Mette Kirkhus Johansen

Behandlet av
1 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
2 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i
Vest-Agder
3 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Møtedato
14.11.2018
19.11.2018

Saknr
4/18
9/18

21.11.2018

88/18

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkeseldrerådet tar saken til orientering
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder tar saken til orientering

Møtebehandling i Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 14.11.2018:
Møtebehandling
Fylkeseldrerådet tar fylkesrådmannens innstilling til orientering, men vil bemerke
følgende:
Fylkeskommunen har fått ansvaret for å gi et kollektivtilbud til befolkningen.
Agder kollektivtrafikk A/S har ansvaret for å planlegge og kjøpe transporttjenester i
Vest-Agder og tilbudet gis i ulik omfang avhengig av trafikkgrunnlag.
Personer bosatt i grisgrendte områder kan mangle eller ha et mindre omfattende
rutetilbud enn de ønsker og har behov for. Dette gjelder ikke bare eldre. Deres
transportbehov kunne vært avhjulpet ved at det ble opprettet er kollektivtilbud på
stedet.
Hvilket rutetilbud det offentlige tilbyr i ulike deler av fylket er en helt annen vurdering
som ikke har noe med formålet for TT-tjenesten å gjøre.
TT-tjenesten er ingen generell transportordning og skal ikke kompensere for et
manglende kollektivtilbud.
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Forslaget ligger derfor utenfor formålet med TT-ordningen.
Votering
Fylkeseldrerådet gikk enstemmig inn for å ta saken til orientering, med bemerkning.
Fylkeseldrerådet i Vest-Agders innstilling
Fylkeseldrerådet tar fylkesrådmannens innstilling til orientering, men vil bemerke
følgende:
Fylkeskommunen har fått ansvaret for å gi et kollektivtilbud til befolkningen.
Agder kollektivtrafikk A/S har ansvaret for å planlegge og kjøpe transporttjenester i
Vest-Agder og tilbudet gis i ulik omfang avhengig av trafikkgrunnlag.
Personer bosatt i grisgrendte områder kan mangle eller ha et mindre omfattende
rutetilbud enn de ønsker og har behov for. Dette gjelder ikke bare eldre. Deres
transportbehov kunne vært avhjulpet ved at det ble opprettet er kollektivtilbud på
stedet.
Hvilket rutetilbud det offentlige tilbyr i ulike deler av fylket er en helt annen vurdering
som ikke har noe med formålet for TT-tjenesten å gjøre.
TT-tjenesten er ingen generell transportordning og skal ikke kompensere for et
manglende kollektivtilbud.
Forslaget ligger derfor utenfor formålet med TT-ordningen.
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Referatsaker

Saknr
44/18
45/18

Arkivsak
18/00043-33
18/00043-34

46/18
47/18
48/18

18/00043-35
18/00043-36
18/00043-37

Tittel
Protokoll fra møte i Brukerutvalget 24.10.2018
Sirdal kommune - eldrerådet - møteprotokoll
15.10.2018
SSHF - Brukerutvalget - rettet protokoll sak 52
Lyngdal eldreråd - møteprotokoll 31.10.2018
Mandal eldreråd - møteprotokoll 10.10.2018

Referatsakene ble punktvis tatt til orientering med følgende bemerkning:
Fra 2019 ønsker fylkeseldrerådet å gi tilbakemelding til de kommunale eldreråd for
tilsendte møteprotokoller.
Orienteringssaker

1. Oppsummering av fellesmøte fylkeseldrerådene i Aust- og Vest-Agder
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder finner det svært nyttig å ha fellesmøter og ser
frem til samtale med fellesnemnda for det nye Agder 2020
Forslaget til nytt reglement utarbeidet av AU (Aust-Agder), ses på til neste
møte
2. Felles middag på nyåret: "Bønder i byen"
Etter behandlinger i neste møte i fylkeseldrerådet 22. januar 2019 inviteres
medlemmene til en samling.
3. Planlegge vårkonferanse 2019
Det blir eldrerådskonferanse 9. mai på Rosfjord Strandhotell.
Medlemmene bes til neste møte komme med forslag til program.
4. Fylkeseldrerådenes landskonferanse 2019
Det arrangeres landskonferanse i Telemark 20-22. mai.
Det er foreløpig ikke angitt hvor konferansen skal legges eller program.
5. Nasjonal konferanse: "Leve hele livet – sammen"19.11.2018 (Vennesla)
Fra fylkeseldrerådet er følgende påmeldt: Arild Birkenes, Terje Svendsen og
Gudrun Strengenes (Per S. Stordrange er påmeldt fra råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne, sammen med deres medlemmer – og sekretær).
Møt opp senest kl. 09.30 på Husfos Næringspark, Vennesla.
6. Uttalelse sendt fra fylkeseldrerådet: "Eldre er en samfunnsressurs selv
om de er gått ut av arbeidslivet"
Det er kommet positive tilbakemeldinger fra Buskerud og Troms, der uttalelsen
vil bli behandlet som referatsak i møtene.
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7. Status "roll-up": "Lyttevenn + elev=vinn vinn for folkehelsa"
Det vil bli bestilt inn 1 (2 til samme pris?) roll-up på nyåret og det ønskes å gå
for logoen i den nye profilen.
8. Regnskap pr. november 2018
Sekretæren orienterte for regnskapet.
(Til neste møte, sjekk betalte egenandeler fra vårkonferanse 2018).
9. Orientering – status lyttevenn.
Representanten Arild Birkenes orienterte om besøk i Buskerud og Asker.
Der var det fullsatt, opp mot 80 personer deltok.

Foreløpig til dagsorden i neste møte:
-

Forslag til nytt reglement for eldrerådet i Agder fylkeskommune som sendes
fellesnemnda (utdelt forslag over bordet i fellesmøtet, utarbeidet av AU AustAgder)

-

Sak fra Manuel Birnbrich: Behandles i rådene i januar og juni 2019
(Utarbeidelse av planforslag og utkast til handlingsprogram)

-

Planlegge samling – ytterligere informasjon/markedsføre "lyttevenn" (sammen
med frivilligsentralene i AA og VA)

-

Vårkonferanse 9. mai 2019: Medlemmene bes komme med forslag til
program.
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Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no]
Sendt: 15.11.2018 10:43:01
Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild Birkenes; Askildsen, Tore; Berit Salvesen (2.vara); Damman, Terje;
Gudrun Strengenes (Medlem); Hans Otto Lund; Hauge, Arly; Mellingen, Helle; Hilde Skjulestad (Aust-Agder); Jørg Magne
Hadland - Politiker (jorgmagne@gmail.com); Karlsen, Arne; Kåre Glomsaker; Liv Berit Li (1.vara) ; Macdonald, Cheryl;
Marit Dahlberg Skogen (Medlem); Oddbjørn Aardalen (1.vara); Tjomsland, Oddlaug Hesland; Politisk sekretariat;
Richardsen, Wanja; Sigmund Nilsen (vara); Solgaard, Lise; Stenersen, Karin Løvgren; Stordrange, Per Sveinung; Sundtoft,
Tine; Svendsen Terje; Tor Mathisen (1. vara); Torkelsen, Jan H.; Audnedal fellesråd for eldre og funksjonshemmede;
Farsund eldreråd; Flekkefjord eldreråd; Hæbegostad fellesråd for eldre og funksjonshemmede; Kristiansand eldreråd;
Kvinesdal kommune; Lindesnes fellesråd for eldre og funksj.hemmede; Lyngdal eldreråd; Mandal kommune; Marnardal
fellesråd for eldre og funksj. hemmede (lillian.knaben@marnardal.kommune.no); Sirdal eldreråd/råd for funksj.hemmede;
Songdalen fellesråd for eldre og funksjonshemmede (Anette.hogeli@songdalen.kommune.no); Postmottak; Vennesla
eldreråd; Åseral fellesråd for eldre og funksjonshemmede
Tittel: Møteprotokoll Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 14.11.2018

Vedlagt er møteprotokoll 14.11.2018 – Fylkeseldrerådet i Vest‐Agder.
Se også lenke under til vår hjemmeside for politiske saker, hvor saksframstilling og vedlegg rinnes med å klikke på
tittel i den enkelte sak:
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/VAF/Meetings/Details/1115647

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

