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Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet godkjenner forslag til årsmelding for 2011

Saksprotokoll i Eldrerådet - 14.5.2012
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Eldrerådet godkjenner årsmelding for 2011.

Bakgrunn for saken:

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd [eldrerådslova].
§ 4. – fjerde ledd
”Eldrerådet skal kvart år utarbeide ei melding om verksemda si. Meldinga skal leggjast
fram for kommunestyret. ”

Årsmelding 2011 - Søgne eldreråd
Søgne eldreråd er et lovpålagt organ, jf. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.
Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen, og skal få til behandling alle saker
som vedkommer de eldre og som er gjenstand for politisk behandling.
Eldrerådet i Søgne kommune har i 2011 hatt følgende sammensetning:
Medlemmer:
Leder Knut Solås, pensjonistenes representant
Nestleder Torhild Hortemo, pensjonistenes representant
Medlem Oddvar Ripegutu, pensjonistenes representant

Varamedlemmer:
Berg Larsen
Gerd Sandrib

Berg Larsen erstattet Oddvar Ripegutu som medlem fra og med møtet 6.9.2011, siden
Ripegutu flyttet fra kommunen. Det ble ikke utnevnt nytt varamedlem siden man ventet
at nytt eldreråd ville bli utnevnt umiddelbart etter at nytt kommunestyre hadde
konstituert seg.
Politiske medlemmer:
Bjørn Nilsen, PP
Kai Gjertsen, Høyre

Varamedlemmer:
Bjørg Bjørsvik, FrP
Peder G. Govertsen, KrF

Kai Gjertsen og Bjørn Nilsen har representert Søgne eldreråd i styret for Søgne seniorsenter i
2011. Torhild Hortemo har vært varamann.
Til tross for valget i september, fungerte det sittende eldrerådet ut 2011, i påvente av
kommunestyrets utnevning av representanter til eldrerådet. Nytt eldreråd ble først konstituert
3.1.2012.
Politiske møter:
Det har vært avholdt ni møter, ett møte avlyst p.g.a. få saker. Det er behandlet 70 saker, herav
39 referatsaker.
Møter/konferanser:
Fylkeseldrerådets vårkonferanse 12.5.2011
Markering av den internasjonale eldredagen 27.9.2011
Lyttevennseminar (erstattet Fylkeseldrerådets høstkonferanse) 14.10.2011
Uttalelser:
Revisjon av kommuneplan 2011 – 2020
Underliggende planer til kommuneplanen:
 Oppvekstplan 2011 – 2014
 Omsorgsplan 2011 – 2020
 Folkehelseplan 2011 - 2014
Uttalelse i forbindelse med oppstart av regulering: Ålo brygge
Reguleringsplan for Linnegrøvan
Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros
Reguleringsplan for Lastad
Årsbudsjett 2012 – økonomiplan 2012 – 2015

