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Referat fra fellesmøte eldreråd Søgne, Kristiansand og Songdalen 5.11.18
Tid: Mandag 5. november, 2018, kl. 12.30 – 14.00.
Sted: Kommunestyresalen, Songdalen Rådhus
Tilstede
Kristiansand: Randi Førde Roll-Lund(leder), Lise Kristiansen, Grete C. Hansen, Grete Wathne, Torgny
Aanensen, Helge Eg Johansen, Oddbjørg Kleivane og Leif Emanuelsen(sekretær).
Søgne: Arvid Abrahamsen(leder), Tormod Mjaaseth(nestleder), Torunn Kristiansen, Helge Andersen og Bjørn
Nilsen.
Songdalen: Ivar Netland(nestleder), Siw Tove Samuelsen, Monica Hasle(vara) og Anette Høgeli(sekretær)
Andre: Jørgen Kristiansen – leder valg- og honorarkomiteen Nye Kristiansand.

1.

Referat fra forrige fellesmøte i Søgne.
Det kom spørsmål om komiteen som ble opprettet for å arrangere neste møte, om det hadde vært noe
møtevirksomhet her og eventuell protokoll. Denne gruppe var kun satt sammen for å arrangere dagens
møte, så det har ikke vært noe møter i denne gruppen.
Ellers ingen kommentarer til referat fra forrige fellesmøte.

2.

Valg- og honorarkomiteen i nye Kristiansand.
Jørgen Kristiansen er leder av denne komiteen og ble bedt om å si noe om det arbeidet de holder på
med. Denne komiteen har tre hovedområder de skal jobbe med; møtegodtgjørelser, arbeidsform og
utvalg i ny kommune. Komiteen skal etter nyttår gå igjennom alle nåværende utvalg i de tre
kommunene, og utarbeide forslag til utvalg i ny kommune. Kristiansen signaliserte at han ønsker
tilbakemelding på følgende:
Hvor mange bør det være i et eldreråd og hva skal fordelingen være mellom medlemmer valgt
av organisasjoner og politiske valgte medlemmer?
Komiteen ønsker en tilbakemelding innen januar på dette.
Komiteen skal lage en innstilling på hvordan seniorrådet bør være i nye Kristiansand, og denne skal
behandles av fellesnemda. Videre skal innstillingen vedtatt av fellesnemda behandles det nye Bystyret
tidlig i 2020. Det skal da også velges hvem som skal sitte i de ulike utvalgene.

3.

Hvordan skal det jobbes med dette videre?
Det ble bestemt at det skal opprettes et arbeidsutvalg(AU) som skal bestå av leder og nestleder fra
seniorrådene i de tre kommunene, og sekretariatet skal ligge i Kristiansand. AU vil komme med et
forslag som skal oversendes valg- og honorarkomiteen. Det skal i forkant godkjennes av alle tre
rådene.
Det er videre ønskelig å komme i gang med fellesmøter for alle tre rådene. I disse møtene vil rådene
kunne informere hverandre om arbeidet i de ulike kommunene.
Det kom innspill fra nestleder i Songdalen om at Kongsberg har allerede har hatt et arbeid med å lage
nytt reglement. Det kan være nyttig for AU å se på dette i sitt arbeid.
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4.

Medlemssammensetning i seniorråd i ny kommune
Det kom forslag fra representant fra seniorrådet i Kristiansand om at det nye rådet skal ha 9
medlemmer. Det kom ingen innvendinger mot dette. Det var enighet om at det bør være 3
representanter fra hver kommune når det nye rådet etableres. Det kom kommentar på at det er viktig
ved valg av første seniorråd i Nye Kristiansand, men at det vil være vanskelig å sikre videre.
AU må også ta stilling til er fordeling av medlemmer valgt av organisasjonen og medlemmer valgt av de
politiske partiene. I Kristiansand er det i dag overtall av medlemmer valgt av de politiske partiene,
mens det i Søgne og Songdalen er overtall av medlemmer valgt av organisasjonene.
Representanter fra seniorrådet i Kristiansand opplever at det er nyttig for medlemmene med politisk
erfaring. Det ble stilt spørsmål om ikke politiske valgte medlemmer kan oppleve å komme i konflikt med
sitt parti når de diskutere saker i seniorrådet. Seniorrådet svarte at de ikke hadde opplevd det til nå.
Tilbakemeldingen fra rådene i Søgne og Songdalen er at det er nyttig å ha med poltisk valgte
medlemmer, men de bør ikke ha flertall. Det kom forslag om 5 medlemmer valgt av organsisasjonenen
og 4 medlemmer som var politiske valg.
Det kom spørsmål om hvem som skal avgjøre hvilke organisasjoner som får ha medlemmer. Det vil
være valgkomite i ny kommune.

5.

Organisering av seniorråd i ny kommune
Det er enighet hos alle at det bør være et egent eldre-/seniorråd i Nye Kristiansand, ikke et fellesråd
slik som det er i Songdalen i dag.
Det kom innspill om at det er bestemt at rådet skal organiseres under Kultur, frivillighet og
innbyggerdialog i Nye Kristiansand. Det var reaksjoner på dette da flere opplever at rådet bør være
organisert under Helse og mestring i Nye Kristiansand. Seniorrådet i Kristiansand har i dag møte- og
talerett i helse- og sosialstyret i Kristiansand. Dette opplever de som svært viktig å få videreført i den
nye kommunen. Dette må det jobbes videre med i AU.
Det kom også innspill på at seniorrådet ikke bør plasseres under et kommunalområde, men være
organisert tett på Rådmannen.

6.

Annet
Representant fra Søgne kommer med innspill på om det bør være et underutvalg for Søgne og
Songdalen for å sikre kjennskap til sakene som vedrører disse områdene
-

Det kom forslag om at man kaller det nye rådet for seniorråd i stedet for eldreråd.

-

Det ble på slutten av møtet drøftet at alle kommunene har ulike saker/tema de ønsker skal bli
løftet i det nye rådet. Nestleder fra Songdalen nevner som eksempel at kjøkken på sykehjem er
et tema som de ønsker å jobbe videre med. Han trakk også frem at det er ønskelig å slutte om
begrepet sykehjem, da det ikke er dekkende for de tjenester som gis i dag.
Rådet i Søgne er enig om at kjøkken på institusjon er et viktig tema. De er også opptatt av
«morgendagens aktivitetssenter» for eldre. Søgne kommune har nå blant annet fått en
fritidkoordinator. Det blir også nevnt at de ønsker at Rådhuset i Søgne skal kunne bli et
samlingspunkt for eldre.

7. Konklusjon på møtet
Det opprettes et arbeidsutvalg(AU) med leder og nestleder i hver kommune.
Sekretariatet ligger i Kristiansand – Sekretær blir da Leif Emanuelsen.
Det er enighet om at det må være et eget seniorråd.
Det kom forslag om 9 medlemmer i den nye kommunen, og da 3 medlememr fra hver
kommune.
Forslag 5 medlemmer valgt fra organisasjonene og 4 medlemmer som er politisk valgt.
Det er ikke enighet om alle punktene, dette må AU jobbe videre med.
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Til: Leif Emanuelsen; Anne Christin Høyem; 'Grethe Bjerland'; 'Ivar Netland '; 'Siw Tove Samuelsen '; 'Solbjørg Jørgensen';
'Solveig Nordkvist'; 'V- Grethe Larsen '; V-Monica Hasle (monica@infoteknikk.net)
Kopi: Brede Skaalerud
Tittel: Referat fra fellesmøte seniorrådene Nye Kristiansand

Hei, og takk for hyggelig møte på mandag.
Vedlagt er protokollen fra møtet, kom gjerne med innspill om det er noe som ikke stemmer eller som mangler.
Det er ikke alltid lett å få med seg alt som blir sagt. J
God helg!
Med vennlig hilsen

Anette Høgeli
Stedfortreder for enhetsleder
Fagansvarlig stab/forvaltning
Mobil: 970 27030
Songdalen kommune – Enhet for utvikling og forvaltning
Songdalsvegen 60
Postboks 84 - 4685 Nodeland
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