Årsmelding 2013 - 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 2013 hatt følgende sammensetning:
Medlemmer, pensjonistrepresentanter:
Leder Arvid Abrahamsen
Medlem Torhild Hortemo
Medlem Berg Larsen

Varamedlemmer:
John Schaldemose

Politiske medlemmer:
Medlem Bjørg Bjørsvik, Uavhengig
Nestleder Kai Gjertsen, Høyre

Varamedlemmer:
Kjell Gustav Sørli, KrF
Helge Andersen, Ap

Nestleder Borgny Larsen døde i begynnelsen av 2013. Torhild Hortemo rykket da
opp fra varamedlem til medlem fra 08.04.13. Kai Gjertsen ble enstemmig valgt som
nestleder fra 12.08.14.
Kai Gjertsen har representert Søgne eldreråd i styret for Søgne seniorsenter i 2013.
Bjørg Bjørsvik har vært vararepresentant.
Politiske møter:
Det har vært avholdt 11 møter i 2013. Eldrerådet behandlet i 2013 55 politiske saker
og 78 referatsaker. Eldrerådet vil henstille til kommunen om at rådet kommer tidligere
inn i prosessen.
Eldrerådet har i 2013 hatt informasjonsmøter og omvisning på Langenes bokollektiv
(hjemmetjenesten), Langenes bokollektiv (enhet for institusjonstjenester) og
Solstrålen barnehage
Møter/kurs/konferanser:
 Fylkeseldrerådets vårkonferanse 10.4.2013
 Markering av den internasjonale eldredagen 02.10.2013
Uttalelser/egne saker:
 Uttalelse i forbindelse med sentrumsnær lysløype
 Uttalelse i forbindelse med reguleringsplan for Linnegrøvan
 Uttalelse til plan for utbygging av barnehageplasser 2013-18
 Bedt om å få en redegjørelse om prosjektet Kommunal øyeblikkelig hjelp
 Etterlyst en kommunal plan for arbeidet med beboere på kommunale
institusjoner med rus- og psykiske problemer
 Fulgt opp frivillighetssentralens arbeid med tiltak for eldre
 Bedt om å få en oversikt habilitering/rehabiliteringsområdet
 Fulgt opp søndagsstengingen av Maries kafe på Søgne omsorgssenter




Bedt administrasjonen opprette et brukerutvalg for eldre i kommunen
Uttalelse vedrørende Økonomiplan 2014 – 2017, 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.

