Årsmelding 2014 - Søgne eldreråd – vedtatt i eldrerådet 02.03.15
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 2014 hatt følgende sammensetning:
Medlemmer, pensjonistrepresentanter:
Leder Arvid Abrahamsen
Medlem Torhild Hortemo
Medlem Berg Larsen
Politiske medlemmer:
Medlem Bjørg Bjørsvik, Uavhengig
Nestleder Kai Gjertsen, Høyre

Varamedlemmer:
John Schaldemose

Varamedlemmer:
Kjell Gustav Sørli, KrF
Helge Andersen, Ap

Kai Gjertsen har representert Søgne eldreråd i styret for Søgne seniorsenter i 2014. Bjørg
Bjørsvik har vært vararepresentant.
Politiske møter:
Det har vært avholdt 10 møter i 2014. Eldrerådet behandlet i 2014 44 politiske saker og 75
referatsaker.
Informasjon fra administrasjonen:
Eldrerådet har i 2014 fått følgende orienteringer, både etter invitasjon fra eldrerådet og på
initiativ fra administrasjonen
 Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune, ved Tonje Moen, leder av Nullvisjon
 Informasjon om TT-kort
 Begrepsavklaring knyttet til Samhandlingsreformen, ved enhetsleder for
institusjonstjenesten, Anne Christin Høyem
 Kommunedelplan og reguleringsplan for Tangvall, ved enhetsleder for Arealenheten,
Glenn Oskar Austgard
 Dagtilbudet og det generelle tilbudet for demente, ved enhetsleder for
hjemmetjenesten, Trude Ronæs og avdelingsleder for Lundeveien aktivitetssenter,
Reidun Fossdal
 Info og omvisning på Langenes bokollektiv (hjemmetjenesten), Langenes bokollektiv
(enhet for institusjonstjenester) og Solstrålen barnehage
Møter/kurs/konferanser:
 Fylkeseldrerådets vårkonferanse 14.5.2014
 Markering av den internasjonale eldredagen 9.10.2014 – Eldrerådet støttet
arrangementet med 5 000 kroner
 Representanter fra eldrerådet deltok på budsjettseminar 16. og 17 juni og
informasjonsmøte om økonomiplanen 2015-2018, budsjett 2015 11. november 2014
Uttalelser/egne saker:
 Uttalelse til Trafikksikkerhetsplanen for Søgne kommune
 Eldrerådets uttalelse om å utsette behandling av sak om gjennomgang av enhet for
institusjonstjenester førte til at formannskapet vedtok å utsette saken
 Uttalelse til brev fra Fylkeseldrerådet om samordning av bestillingsruter










Uttalelse til utredning vedrørende ulike alternativer i forbindelse med nytt 50 %
driftstilskudd for fysioterapeuter
Medlem av rådet Bjørg Bjørsvik ble foreslått som kandidat til Fylkespris for eldre 2014
Uttalelse til Kommunedelplan for Tangvall - melding om oppstart av planarbeid og
høring av planprogram
Etterlyst planer for omsorgsboliger
Uttalelse til andre gangs offentlig ettersyn og høring - detaljregulering for Gamle
Lundevei øst
Uttalelse til Detaljregulering for Holmen
Uttalelse til sammenslåing av eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Uttalelse vedrørende Økonomiplan 2015 – 2018, budsjett 2015.

Grunnet sykdom og overgang til stilling i annen kommune har eldrerådet hatt 3 ulike
sekretærer i 2014. En permanent utvalgssekretær er forventet å være på plass fra våren
2015.
Eldrerådet vil henstille til kommunen om at rådet kommer tidligere inn i prosessen. Det
jobbes videre med å bevisstgjøre enhetene og kommuneledelsen om hvilke saker som skal
behandles i rådene før videre politisk behandling. Følgende tiltak er innført:




Rådene møteplan er tilpasset den øvrige politiske møteplanen, for å sikre at rådets
uttalelser følger den videre politiske behandlingen i en sak
Utvalgssekretær går gjennom oppmeldte og planlagte saker med rådmann og
kommunalsjefer før utsendelse av møteinnkalling
Rådenes rolle var i 2014 tema på kurs om saksfremlegg for saksbehandler og ledere

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.

