Årsmelding 2012 - 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 2012 hatt følgende sammensetning:
Medlemmer, pensjonistrepresentanter:
Leder Arvid Abrahamsen
Nestleder Borgny Larsen
Medlem Berg Larsen

Varamedlemmer:
Torhild Hortemo
John Schaldemose

Politiske medlemmer:
Bjørg Bjørsvik, Uavhengig
Kai Gjertsen, Høyre

Varamedlemmer:
Kjell Gustav Sørli, KrF
Helge Andersen, Ap

Kai Gjertsen har representert Søgne eldreråd i styret for Søgne seniorsenter i 2012.
Bjørg Bjørsvik har vært varamann.
Politiske møter:
Det har vært avholdt ni møter, tre oppsatte møter ble avlyst på grunn av mangel på
oppmeldte saker. Eldrerådet behandlet i 2012 45 politiske saker og 62 referatsaker.
Eldrerådet opplever at alt for mange saker som burde vært behandlet i rådet, enten
ikke blir meldt opp til behandling hos dem i det hele tatt, eller meldes opp alt for sent i
prosessen.
Møter/kurs/konferanser:
• «Eldrerådet i arbeid», kurs i Kristiansand 14.3.2012
• Fellesmøte for eldrerådene i Vest-Agder, Songdalen 11.4.2012
• Fylkeseldrerådets vårkonferanse 26.4.2012
• Markering av den internasjonale eldredagen 9.10.2012
• Fellesmøte med tjenesteutvalget 28.11.2012
I 2012 har eldrerådet også hatt informasjonsmøter og omvisning hos enhet for
institusjonstjenester og enhet for hjemmetjenester på Søgne omsorgssenter og hos enhet for
psykisk helsearbeid og habilitering og enhet for hjemmetjenester i Lundeveien 34/36.
Eldrerådet fortsetter med besøk hos ulike enheter/avdelinger i 2013.

Uttalelser/egne saker:
Eldrerådet har i 2012 hatt et spesielt fokus på Samhandlingsreformen. I løpet av året
har rådet uttalt seg i - eller fått fremlagt følgende saker.
• Uttalelse i forbindelse med reguleringsendring i forbindelse med strandsti på
Åros.
• Uttalelse i forbindelse med reguleringsplan for Indre Trysnes.

•
•
•
•
•
•

Henvendelse til Skatteetaten om mulig tilstedeværelse i Søgne kommune i
forbindelse med innlevering av selvangivelsen.
Bedt om og fått oversikt over informasjon om kommunens utgifter i forbindelse
med Samhandlingsreformen.
Bedt om og fått en redegjøring om pasientskader i kommunalhelsetjenesten.
Bedt om og fått en oversikt over yngreomsorgen i kommunen.
Uttalelse vedrørende behandling av romsituasjonen ved korttids/rehabiliteringsavdelingen.
Uttalelse vedrørende Økonomiplan 2013 – 2016, budsjett 2013.

Eldrerådet ønsker til slutt å minne om følgende paragraf fra Lov om kommunale og
fylkeskommunale eldreråd [eldrerådslova]:
§ 3. (Oppgåvene for kommunale eldreråd)
Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen.
Alle saksdokumenta skal leggjast fram for rådet i god tid før kommunestyret
handsamar sakene.
Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.
Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen.
Protokollen frå rådsmøtet skal fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ
som tek endeleg avgjerd i saka.

Vedtatt av Søgne eldreråd 11.3.2013.

