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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner Årsmelding 2019 - Eldrerådet i Søgne kommune.

Bakgrunn for saken:
Det vises til reglement for Søgne Eldreråd § 2 - «Hvert år skal eldrerådet sende årsmelding til
kommunestyret».
Det vises til vedtak i Eldrerådet 28.10.2019:

PS 35/19 Eventuelt
Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.10.2019
Behandling:
Repr.: Mjaaseth (H) fremmet forslag:
Administrasjonen lager årsmelding for Eldrerådet 2019. Eldrerådets behandlingen av Årsmeldingen
foregår via mail. Det lages protokoll. Årsmeldingen meldes Kommunestyremøtet 19.12.2019 med
innstilling om godkjenning
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Utkast til Årsmelding 2019 - Eldrerådet i Søgne kommune ble sendt medlemmene i Eldrerådet
13.11.2019. Det er kommet kommentarer og innspill via mail og telefon, som er innarbeidet i
årsmeldingen. Eldrerådet sender Årsmelding 2019 - Eldrerådet i Søgne kommune til
Kommunestyret.
Vedlegg
1 Årsmelding 2019 Eldrerådet - Søgne kommune
2 Protokoll fra møte i Eldrerådet 20.11.2019
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Årsmelding 2019 Eldrerådet - Søgne kommune
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.kommu
ne.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 2015 – 2019 ble valgt og har virket etter tidligere lovverk. 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.
Nytt lovverk:
Det er kommet ny kommunelov med ikrafttredelse 03.10.2019, ny forskrift om medvirkningsordninger
og ny veilederen.

§ 5-12.Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet
medvirkningsorgan for ungdom
Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.
Det vises til:
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) LOV-2018-06-22-83. Lenke:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-1#%C2%A75-12
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og
ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). Lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/201906-17-727
Veileder for eldreråd. Lenke:
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunalinndeling/veileder-for-eldrerad/id2666683/
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 8 møter i 2019. Møtene har vært holdt 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 ligger Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien).
Denne har som formål å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en
verdig, trygg og meningsfull alderdom. Lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-11-121426
Saker behandlet i Eldrerådet:
Listen under representerer politiske saker og referatsaker. I tillegg behandles faste saker; godkjenning
av protokoll fra forrige møte og eventuelt.
Morgendagens aktivitetssenter:
https://www.pensjonistforbundet.no/side/68-morgendagens-aktivitetssenter
Helse sosial og omsorg:
 Omsorg 2020
 Tema demens
 Kosthold ved Omsorgssentre.
 Demensplan og verdighetsgaranti
 Interkommunalt responssenter – samarbeid etter vertskommunemodellen
 Rapport om aktivitet i omsorgstjenestene
 Morgendagens aktivitetssenter – forskningsrapport MAS
 Bygging av nye omsorgsboliger ved Søgne omsorgssenter.
Eldrerådet har jevnlig oppdatert seg om fremdrift i byggeprosjektet.
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Lokale kjøkkentjenester:
 Eldrerådet har engasjert seg for å beholde kjøkken i sin nåværende driftsform ved Søgne
Omsorgssenter etter kommunesammenslåingen 01.01.2020.
Universell utforming:
 Universell utforming
Velferdsteknologi:
 Innovasjon i omsorgen
Samferdsel og kommuneplaner:
 Parkering for forflytningshemmede
 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 uten
gjennomslag for flere HC-plasser eller skilting for transport til helserelaterte tjenester
 Parkeringsregulering med 10 korttidsplasser
 Eldrerådet har vært opptatt av rett til parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
 Reguleringsplaner
 Plan for gang- og sykkelsti
 Tannhelsetjenester til eldre
 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».
Enstemmig vedtak ble fattet: «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.»
Formålet er å styrke
oppmerksomheten mot eldres behov med en styrket eldresatsing i den hensikt å utvikle et talerør som
kan sette helse- og omsorgstjenestene på dagsorden i kommunalt plan- og utviklingsarbeid. I sin
saksutredning viste Eldrerådet til regjeringens satsing med å etablere et nasjonalt brukerombud i
Ålesund. Kommunestyret vedtok å sette av kr 100 000,- fra dispensasjonsfondet for 2019.
Helseenheten ble gitt i oppdrag å utforme en plan for ordningen.
Utredninger med oppfølging fra 2018:
 Handlingsplan for Likestilling og mangfold (LIM)
 Etablering av brukerråd i omsorgstjenestene
 Eldreråd – nytt fra regjeringen
K3 samarbeid:
 Brukermedvirkning ifbm etablering av nye Kristiansand
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Nærdemokrati og medvirkningsordninger
Reglement for Seniorråd i Kristiansand

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: Utbyggingsplaner - nye omsorgsboliger ved
Søgne omsorgssenter og arbeidsmøter vedrørende etablering av brukerråd
 Anne Lise Sandbakken, enhetsleder Hjemmetjenesten: Fremdrift – nye omsorgsboliger ved
Søgne omsorgssenter
 Vibeke Wold Sunde, saksbehandler: Kommuneplan
 Vegard Nilsen, kommuneoverlege: Folkehelse
 Kari B. Johnsrud, enhetsleder Institusjon: Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre. Meld
St.15 (2017 – 2018). Lenke: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-1520172018/id2599850/
 Linn Anita Mossestad, fagansvarlig hjemmetjenesten: Velferdsteknologi i omsorg
 Ole Johan Bueklev, Repstad Eiendom: Sosiale møteplasser Kjellandsheia og Oftenes
 Heidi Johansen, leder Frivilligsentralen: Morgendagens aktivitetssenter
 Eli Herdlevær, forvaltning helse- og omsorg: Tildeling av omsorgstjenester
 Gro Heidi Øigarden, kontroller: Årsmelding 2018 og 1. tertialrapport
 Børre Andreassen, økonomisjef: 2. tertialrapport 2019
Høringsuttalelser:
Søgne Eldreråds høringssvar om forskrift til kommuneloven § 5-12 («eldrerådsloven») – med
svarfrist 1. april 2019. Høringsbrev og -notat finner du her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---ny-forskrift-om-rad-for-eldre-for-personermed-funksjonsnedsettelse-og-for-ungdom/id2623250/
Høringssvar leveres her: https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2623250/
RS 61/19 Høring - ny Forskrift om tildeling av langtidsopphold eller tilsvarende botilbud særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester - nye Kristiansand
4. Samarbeid i K3:
Eldrerådet har deltatt på informasjons- og innspillmøte om nye Kristiansand. Søgne Eldreråd har hatt
felles møte med eldrerådene i Songdalen og Kristiansand. Tema har vært organisering av Eldreråd i
nye Kristiansand.
Et arbeidsutvalg har utarbeidet forslag til organisering av og innholdet i rutiner for Seniorråd i Nye
Kristiansand. Arbeidsutvalget har bestått av lederne og nestlederne i Eldrerådene.
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
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Eldrerådet er som kjent et kommunalt råd for valgperioden med forpliktelser i oppfølging av saker –
valgt av kommunestyret for valgperioden.
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.
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
5. FNs Internasjonale Eldredag 9. oktober 2019:
Søgne kommune har gjennom de siste 11 år hatt tradisjon med å markere FNs Internasjonale Eldredag
med et kommunalt arrangement på Søgne Gamle Prestegård. Årets tema er en mobilisering i «å
redusere forskjeller mellom eldre». Ansvaret for gjennomføringen av FN-dagen er lagt til Eldrerådet.
Nestleder i eldrerådet er tillagt oppgaven i samarbeid med Kultursenteret. Arrangementet for 2019 ble
utført i et meget godt samarbeide med Songdalen og Kristiansand kommune og gjennom et utrolig
sterkt engasjement gjennom ulike lag og foreninger i frivillig sektor.
Årets Internasjonale Eldredag ble gjennomført på Søgne Gamle Prestegård 09.10.2019. Nestleder i
Eldrerådet Tormod Mjaaseth ledet arrangementet sammen med leder av fellesrådet i Songdalen,
Solveig Nordkvist. Det var svært godt oppmøte med 280 fremmøtte i kulturhuset og gode
tilbakemeldinger for programinnholdet. Direktør for Kultur og innbyggerdialog i Nye Kristiansand
Torbjørn Urfjell sto for åpning av arrangementet. Professor Henrik Syse holdt fengende kåseri med
tema: «Mening i og med livet – Tanker om en meningsfylt tilværelse i en rask foranderlig tid».
«Dagny fra Lund» fulgte godt opp med «Å bli gammel i tre kommuner». Tone Charlotte Reme og
Asbjørn Arntsen bandt sammen arrangementet med en velkomponert konsert.
6. Regnskap 2019
Medlemmene i eldrerådet får møte- og reisegodtgjørelse på linje med andre politikere med en
møtegodtgjørelse på kr. 450,- per møte. Leder godtgjøres med kr 750,-. Godtgjøringen 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
Administrasjonsavdelingen.
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Protokoll fra møte i Eldrerådet 20.11. 2019
Det vises til mail fra rådgiver Anne Christin Høyem datert 13. nov. 2019.
Til medlemmer av Eldrerådet i Søgne kommune.
Herved følger vedlagt Årsrapport fra Søgne Eldreråd 2019.
Jeg ber dere lese gjennom og komme med innspill om noe bør endres.
Helge Andersen mottar Årsrapporten i papir, da han ikke har mail.
Frist for innspill er 20.11.2019.
Dersom det ikke kommer innspill innen fristen anses Årsmelding 2019 for godkjent,
og den videresendes som avtalt til Kommunestyret.
Det er kommet følgende innspill på mail:
Repr.: Kristiansen (SV)
Takk for en solid og godt dekkende årsmelding. Har ingen tilføyelser.
Repr.: Mjaaseth (H)
Dette ser veldig bra ut. Kan bare tenke meg at vi stryker siste setning i hovedpunkt 4, under:
Eldrerådets formål og utfordringer i K3 og som lyder: («Sakers intensjon har ved flere anledninger
fått........... i kommunestyrer»). Denne setning er ikke god og intensjonen kommer greit nok til uttrykk
i setningen foran. Så til pkt. 5 FNs..... linje 3: «Årets tema var.....» - det blir riktig å bruke nåtidsform
med «er». Vi er i 2019.....
Det er kommet følgende innspill via telefon/møte:
Repr.: Andersen
Lokale kjøkkentjenester:
 Eldrerådet har engasjert seg for å beholde kjøkken i sin nåværende driftsform ved Søgne
Omsorgssenter etter kommunesammenslåingen 01.01.2020.
Repr.: Nilsen
Årsmelding er god og dekkende. Har ingen tilføyelser.
Leder: Abrahamsen
Årsmelding 2019 – Eldrerådet i Søgne kommune meldes Kommunestyret med de foreliggende innspill
innarbeidet.
Arvid Abrahamsen
Leder

Anne Christin Høyem
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift

Postadresse:
Postboks 1051
4682 SØGNE

Besøksadresse:
Rådhusveien 1
4682 SØGNE

Telefon: 38055555
Direktenr: 91 76 70 52

Epost:
Web:
Org.nr:

postmottak@sogne.kommune.no
www.sogne.kommune.no
964 967 091 MVA

