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Årsmelding for Eldrerådet i Søgne kommune 2018
1.Eldrerådets sammensetning
Medlemmer og varamedlemmer i Søgne Eldrerådet i valgperioden 2015 – 2019:
Parti
Pensjonist
foreningen
Høyre

Navn
Arvid
Abrahamsen
Tormod
Mjaaseth
Torunn
Kristiansen

Telefon
46841677

e-post
arvbirge@online.no

Rangering
Leder

91340977

Tormo-mj@online.no

Nestleder

47922301

Torunn.kristiansen@p.sogne.kom
mune.no

Medlem

SV

Per Kjær

95499270

Per.kjaer49@gmail.com

Vara
medlem

Høyre

Bjarne
Gundersen
Helge
Andersen
Bjørn Nilsen

90126598

SV

Vara
medlem
Medlem

Pensjonist
41560780
foreningen
Pensjonist
45470669 Bjoern700@gmail.com
Medlem
foreningen
Pensjonist
John
91310925 jschalde@online.no
Vara
Schaldemose
foreningen
medlem
Pensjonist
Ilse Sørensen 95818575
Vara
foreningen
medlem
Utvalgssekretær: Anne Christin Høyem, telf 380 55 555, anne.hoyem@sogne.kommune.no

2.Mandat for eldrerådets arbeid
Eldreråd – gjeldende lovhjemmel og formål:
Kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd for hver valgperiode. Denne plikten
følger av lov 8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd
(eldrerådsloven) §§ 1 og 5. Formålet med eldrerådene er å sikre at eldre gis innflytelse i saker
som gjelder eldres levekår. Eldrerådets syn i disse sakene blir del av grunnlaget for de
avgjørelser som fattes i kommunen.
Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og eldrerådet kan gi uttalelser i alle saker
som gjelder levekårene for eldre, jf. eldrerådsloven §§ 3 og 7.
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Nytt lovverk:
Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) i 2018.
Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og
fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og
ungdomsråd, eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Det vil deretter bli behov for å
fastsette forskrift for hvert enkelt medvirkningsorgan. Inntil regelverket er trådt i kraft vil
dagens lov om eldreråd gjelde.
Valg, sammensetning og beslutningsmyndighet:
Eldrerådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret for
den kommunale valgperiode. Pensjonistforeninger har anledning til å komme med forslag på
medlemmer. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal være alderspensjonister i kommunen.
Rådet velger selv leder og nestleder blant alderspensjonistene. Kommunelovens bestemmelser
om forholdstallsvalg gjelder ikke ved valg til eldrerådet.
Eldrerådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser
treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Enhetsledere har møte- og talerett i alle saker. Rådets møter holdes for åpne dører.
Enhetsledere (evt. stedfortreder) kan kalles inn av lederen til eldrerådets møter i spesielle
saker.

3.Møtevirksomhet og saker til behandling/ uttalelse:
Eldrerådet har hatt 10 møter i 2018. Møtene har vært avholdt i Søgne Rådhus,
Kommunestyresalen. Møtene er åpne for publikum og sakspapirer er lagt ut på Søgne
kommunes hjemmesider: www.sogne.kommune.no/sakslister.
Til grunn for Eldrerådets arbeid står Verdighetsgarantien. Forskriften har som formål å sikre
at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig trygg og
meningsfull alderdom.
Saker behandlet i Eldrerådet:
Listen under representerer politiske saker og referatsaker. I tillegg behandles faste saker;
godkjenning av protokoll fra forrige møte og eventuelt.
Helse sosial og omsorg:
 Omsorg 2020
 Tema demens
 Bemanning ved omsorgssentre
 Kosthold ved Omsorgssentre
 Demensplan og verdighetsgaranti
 Interkommunalt responssenter – samarbeid etter vertskommunemodellen
 Rapport om aktivitet i omsorgstjenestene
 Morgendagens aktivitetssenter – forskningsrapport MAS
Forskningsrapporten sier at suksesskriterier ved etablering av nye aktivitetssentre er gode
sosiale møteplasser, et inkluderende miljø, fornyelse, et mangfoldig aktivitetstilbud for
flere aldre/generasjoner, kjønn og kulturer – og med deltakelse og frivillighet i fokus.
Organiseringen forutsetter godt samarbeid mellom kommune, private, frivillige og
frivilligkoordinator. Eldrerådet ber om at Frivilligsentralen i samarbeid med kommunen
tar kontakt med lag og foreninger til videre arbeid med et «Morgendagens
aktivitetssenter» og ber om at Tjenesteutvalget tar saken videre. Eldrerådet ser
betydningen av et fellesmøte med de ulike aktørene for å diskutere gode løsninger
 Bygging av nye omsorgsboliger ved Søgne omsorgssenter.
Eldrerådet ønsker jevnlig oppdatering om fremdrift i byggeprosjektet.
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Universell utforming:
 Universell utforming
Samferdsel og kommuneplaner:
 Parkering for forflytningshemmede, interpellasjon
 Tilgjengelighet til lege- og tannhelsetjenesten
Eldrerådet har mottatt flere henvendelser hva gjelder transport av forflytningshemmede til
den offentlige tannhelsetjenesten, fordi drosjene ikke har anledning til å kjøre til
hovedinngangen. Eldrerådet har videreformidlet dette til kommunen.
 Parkering i området Rådhuset/ Helsehuset – Tangvall sentrum
Eldrerådet har gjennom flere år hatt fokus på parkeringsområdet rundt Rådhuset/ Tangvall
og ser frem til skilting av parkeringsplasser
 Parkeringsregulering med 10 korttidsplasser
 Eldrerådet har vært opptatt av rett til parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
 Reguleringsplaner
 Plan for gang- og sykkelsti
 Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune
Økonomi:
 Årsmelding og tertialrapporter
 Økonomiplanarbeid og budsjettseminar
Eldrerådet mener det er av avgjørende betydning å iverksette tiltak lokalt. Eldre trenger en
tydelig røst som kan tale deres sak. Som Eldre-ministeren uttaler det – «Mange eldre i dag tar
til takke med tilbud som er altfor dårlig. Det er viktig at de har noen å henvende seg til som
kan hjelpe dem. Det må sette dagsorden, og forbedre forholdene for eldre».
Mange pårørende har opplevd å kjempe for å gi sine nærmeste en god alderdom. Dette er en
kamp de ikke skal måtte kjempe alene. Eldrerådet ser for seg morgensdagens omsorg som
skapes og utvikles sammen med brukere, pasienter og pårørende og i samspill med frivillige,
ideelle og private aktører. Et fundament tuftet på god kompetanse, godt lederskap og et
flerfaglig samarbeid.
I Økonomiplanarbeid og budsjett for 2019 hadde Eldrerådet innstilling:
«Styrking av eldres rettigheter - etablering av brukerråd i omsorgstjenestene».
Eldrerådet ønsker oversendt Tjenesteutvalget for behandling.
«Mot en ombudsordning på sikt i Nye Kristiansand vil det være et viktig signal og kunne
starte et arbeid i Søgne som innebærer en formalisering med et brukerråd i vår egen
omsorgstjeneste.» Eldrerådet ber om at det settes av kr 100 000,- fra dispensasjonsfondet med
ordningen.
Utredning:
 Utfordring og drøfting av prinsipielle saker
 Handlingsplan for Likestilling og mangfold (LIM)
 Etablering av brukerråd i omsorgstjenestene
 NIBR - rapport 2014:4 Råd, regler og representasjon (Norsk Institutt for by –
regionforskning)
 Eldreråd – nytt fra regjeringen
K3 samarbeid:
 Brukermedvirkning ifbm etablering av nye Kristiansand
 Nærdemokrati og medvirkningsordninger
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Møteprotokoll fra Fylkeseldrerådet i Vest Agder:
 Kopi av møteprotokoller fra Fylkeseldrerådet i Vest Agder
Oppdatering og faglig orientering i Eldrerådet:
 Svein Resset, kommunalsjef helse- og omsorg: Informasjon om Interkommunalt
responssenter. Samarbeidsavtale etter vertskommunemodell. Informasjon om
kommunens utbygging ved Søgne omsorgssenter. Informasjon om fremdrift i bygging
av boliger i nærheten av Søgne omsorgssenter
 Paal Kristensen, enhetsleder teknisk: Orientering om parkering/kjøring over torget
 Camilla Erland Aarnes, rådgiver: Orientering om nærdemokratiarbeidet i K3
 Arild Berge: Orientering om nærdemokratiarbeidet og innbyggerinvolvering i K3
 Vibeke Wold Sunde, saksbehandler: Informasjon - Kommuneplanen
 Ola Frøysland, enhetsleder eiendom: Informasjon om omsorgsboliger
 Kari B. Johnsrud, enhetsleder Institusjon: Informasjon – Institusjonstjenester
 Heidi Johansen, leder Frivilligsentralen: Informasjon om Søgne Frivilligsentral
 Arnfinn Rodal, fagleder forvaltning helse- og omsorg: Informasjon om omfanget av
BPA ordningen i Søgne kommune
 Børre Andreassen, økonomisjef: Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne – felles presentasjon av økonomiplan 2019 - 2022 og budsjett 2019
 Trude Lohne, avdelingsleder, og Kathrin Runge, ernæringskoordinator: Informasjon
om tjenestelevering ved Hoved-kjøkken i Søgne kommune
Befaring tjenestested: 17.12.2018 befaring av Hoved-kjøkken ved Søgne omsorgssenter.

4.Samarbeid i K3:
Eldrerådet har deltatt på informasjons- og innspillmøte om nye Kristiansand 26.04.2018 og et
dialogmøte om innbyggerinvolvering 20.08.2018. Søgne Eldreråd har hatt to felles møte med
eldrerådene i Songdalen og Kristiansand, den 20.03.2018 i Søgne kommune og den
05.11.2018 i Songdalen kommune.
Tema har vært organisering av Eldreråd i nye Kristiansand. Det er nedsatt et arbeidsutvalg
som skal utarbeide forslag om organisering av nytt Eldreråd i Nye Kristiansand.
Arbeidsutvalget består av lederne og nestlederne i Eldrerådene. Au hadde sitt første møte
28.11.2018.
Eldrerådet har drøftet nedenstående punkter i forbindelse med arbeidet i K3:
Rådets rolle i K3
 Et samhandlings- og rådgivende organ og som selv kan ta opp saker rundt eldre i
kommunen
 Sikre medvirkning og økt deltakelse. Å bli hørt
 Bindeledd mellom politikere, administrasjon og befolkningen
 Avgi innstillinger og uttalelser før politisk sluttbehandling
 Aktive i å etterlyse saker
 Gå på befaring
 Bidra til åpenhet - legge til rette for åpne møter
 Engasjementet er viktig.
Eldrerådets formål og utfordringer i K3
Eldrerådet er som kjent et kommunalt råd for valgperioden med forpliktelser i oppfølging av
saker – valgt av kommunestyret for valgperioden.
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Eldrerådet skal være en pådriver i politisk arbeid og engasjement er viktig. Eldrerådet skal ha
meninger og kunne påvirke.
Vi legger til grunn:
-menneskets selvfølelse og selvrespekt som er viktig for den enkeltes livskvalitet og mestring
av egen tilværelse (Velferdsmeldingen 94 - 95)
-eldre som en ressurs - en hjertesak
-være synlige. Kontakte media - redaksjonell omtale – interpellasjoner.
Eldrerådet har en systemisk utfordring - det er «bare et råd». Det krever sitt å bli hørt og
forstått - administrativt og gjennom kommunale politiske prosesser. Sakers intensjon har ved
flere anledninger fått utilsiktet beslutning i kommunestyrer.
Hovedoppgaver – de store linjer i eldrerådets arbeid i K3
 Årsmelding er pålagt etter lov om eldreråd og skal behandles av kommunestyret.
Bruke årsmeldingen politisk.
 Kompleksitet – ikke bare snakk om tiltak og planer innen helse- og sosialsektoren.
 Årsbudsjett/økonomiplaner.
 Kommune-/fylkesplaner.
 Idretts- og kulturtiltak.
 Boligbygging og reguleringssaker.
 Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner.
 Universell utforming
Eldrerådets deltakelse i delprosjekt omsorgstjenesten i Nye Kristiansand:
Repr. Bjørn Nilsen deltar på vegen av Søgne kommune.

5.FNs Internasjonale Eldredag 1. oktober 2018:
Søgne kommune har gjennom de siste 10 år hatt tradisjon med å markere FNs Internasjonale
Eldredag med et kommunalt arrangement på Søgne Gamle Prestegård. Ansvaret for
gjennomføringen er lagt til Eldrerådet, som også har ansvaret for lederrollen. Nestleder i
eldrerådet er tillagt oppgaven i samarbeid med Kultursenteret. De to siste årene er Songdalen
kommune invitert med i gjennomføringen av dagen. Foruten er det brede lag av engasjerte
personer gjennom frivillige organisasjoner fra begge kommuner involvert i arrangementet.
Årets Internasjonale Eldredag ble gjennomført 10. oktober. Ordfører åpnet sammenkomsten
før elever fra Søgne Kulturskole satte sitt gode preg på ettermiddagen. Stortingsrepresentant
Astrid Nøklebye Heiberg kunne dermed lett begeistrende gjennomføre sitt kåseri om Aktive
eldre. Balastbrygga Boyband fortsatte i herlig driv inntil invitasjon med sosialt fellesskap og
bevertning kunne stadfestes. 150 fremmøtte satte pris på de gode opplevelser. Med tanke på
prosjektet Nye Kristiansand, er Kristiansand invitert som medarrangør for 2019.

6.Regnskap 2018
Medlemmene i eldrerådet får møte- og reisegodtgjørelse på linje med andre politikere.
Godtgjøringene dekkes over budsjettet til politiske utvalg. Kostnader ved deltagelse på
eldrerådsrelevante kurs/seminarer blir også dekket over budsjett for politiske utvalg.
Lønnsutgifter til sekretariatet belastes politisk sekretariat.
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