Årsmelding eldreråd Risør kommune 2021
Mandat
Eldrerådet er et lovbestemt rådgivende organ for Risør kommune i alle saker som vedrører eldre.
Eldrerådet er lovhjemlet i kommuneloven § 5-12 og videre utdypet i «Forskrift om kommunale og
fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom».
Eldrerådet skal sørge for at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunens beslutningsprosesser, og
har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder eldre. Eldrerådets anbefalinger skal følge
saksdokumentene til det organet som avgjør saken. Eldrerådet kan også ta opp saker som omhandler
eldre på eget initiativ.

Valg og sammensetning
Utover bestemmelsene om sammensetning i kommuneloven § 5-12 og § 3 i forskrift om kommunale
og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom har
kommunestyret vedtatt følgende føringer for valg og sammensetning av eldrerådet:






Eldrerådet består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer som alle er valgt av
kommunestyret.
Minst tre av medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen.
Tre av medlemmene med varamedlemmer velges etter forslag fra pensjonistforeninger
og/eller andre typer frivillige organisasjoner som driver aktivt arbeid blant eldre.
To av medlemmene med varamedlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer og/eller
varamedlemmer.
Eldrerådet velger selv leder og nestleder.

Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer 2021:
Medlemmer
Kjell Skarheim, leder
Bjørg Gundersen, nestleder
Grunde Hannemyr
Mimmi Aas Søndeled
Torhild K. Gregersen

Varamedlemmer
Grethe Stensen
Jens Høibø
Hellen Marie Korshavn
Jørgen E. Nipe
Ole Per Hopaneng

Sekretariat
Sekretariatet har i 2021 vært lagt til politisk sekretariat. Møtesekretær har vært Ståle Sjaavaag.

Økonomi
Møtegodtgjøringer til eldrerådets medlemmer dekkes av kommunens ordinære budsjett for politisk
virksomhet.

Møter
Eldrerådet har i 2021 hatt 7 møter og behandlet i alt 25 saker. De planlagte møtene i juni og
november ble avlyst etter avtale med rådets leder.

Talsrepresentant for beboerne ved heldøgns botilbud
Eldrerådet har i henhold til «Reglement for politiske organer i Risør kommune» (Punkt 13. Reglement
for eldrerådet, underpunkt 13.2 Arbeidsområde, kulepunkt åtte) valgt Torhild Gregersen som
talsrepresentant for beboerne ved heldøgns botilbud.

Leve Hele Livet
Eldrerådet har i 2021 vært involvert i et prosjekt kalt «Leve Hele Livet». Torhild Gregersen som også
er valgt som talsperson for beboerne ved heldøgns botilbud er brukerens representant i
prosjektgruppa/arbeidsgruppa. Gruppa har i deler av 2021 hatt møter hver 14. dag. Torhild
Gregersen har holdt eldrerådet orientert om arbeidet underveis.

Frivilligsentralen
Eldrerådet har i møte 1. desember 2021 oppnevnt Mimmi Aas Søndeled som styremedlem i
Frivilligsentralens styre.

Talerett i kommunestyret
Kommunestyret har vedtatt at eldrerådet har talerett i kommunestyret.
Eldrerådet v/ leder Kjell Skarheim har benyttet seg av taleretten i følgende saker:
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Saker
Eldrerådet har i tillegg til eventuelt saker og gjennomgang av saker til kommunestyret hatt følgende
saker til uttalelse/høring:













21/1 Årsmelding 2020 - Eldrerådet
21/6 Høring tilrettelagt transport i Agder
21/9 Tyriveien - Vedtak om utbygging
21/10 Høringsuttalelse - Strategi for frivillighet i Risør kommune
21/11 Ulike driftsformer for brukerstyrt personlig assistanse
21/14 Styrking av korttidsavdelingen og vurdering av kommunal øyeblikkelig hjelp KØH.
21/15 Nye vedtekter Frivilligsentralen 2021
21/18 Høringsuttalelse til Agder Fylkeskommune sin Frivillighetsstrategi
21/19 Demensomsorg i Risør kommune
21/20 Plan for oppfølging av St. meld 15 (2017-2018) Leve hele livet
21/23 Møteplan politiske møter 2022
21/25 Eventuelt - oppnevne en representant til styret i Frivilligsentralen

Orienteringer
Det ble i 2021 gitt følgende orienteringer:









Informasjon om korona og vaksinering i Risør kommune ved rådgiver Ståle Sjaavaag.
(Rådet har gjennom hele året blitt holdt orientert)
Eldrerådets oppgaver relatert til velferdsteknologi ved Mona Rhein, Pensjonistforbundet.
Årshjul for eldrerådet.
Orientering om byggeprosjekt/omvisning ny korttidsavdeling på Frydenborgsenteret.
Status legesak ved rådgiver Ståle Sjaavaag.
Høstkonferansen for kommunale.
Velferdsteknologi ved rådgiver Ståle Sjaavaag.
Frivilligsentralen og frivilligkoordinator ved kultursjef Anna Stina Næss.





Hvordan skal tiltakene i Leve Hele Livet iverksettes og når skal de komme i
handlingsprogrammet ved kommunalsjef Per Christian Andersen.
Fremtidens Tjennasenteret med fokus på hvordan det gamle sykehuset og fellesarealene der
skal brukes ved kommunalsjef Per Christian Andersen.
Prosjektet «Bærekraftige helse og omsorgstjenester» ved kommunalsjef Per Christian
Andersen.

Følgende orienteringer ble gitt som fellesorienteringer sammen med Rådet for personer med
funksjonsnedsettelser:





Frivilligstrategi ved konstituert kultursjef Ågot Bugge og rådgiver Malin Paust.
Prosjekt «Eldre ut på middag» - ved rådgiver Malin Paust og rådgiver Inger Bømark Lunde.
Orientering om politisk sak «21/9 Tyriveien – Vedtak om utbygging» - Ved
samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe.
Kort åpning for spørsmål om sak «21/11 Ulike driftsformer for brukerstyrt personlig
assistanse» - Ved rådgiver Ståle Sjaavaag.

Deltagelse på konferanser, seminarer og samlinger
Eldrerådet ble invitert til kommunedirektørens presentasjon av forslag til handlingsplan og
økonomiplan 2022-2025 med budsjett 2022. – 18. november 2021 på Rådhuset.
Kjell Skarheim er innvalgt i programgruppen for eldreråds konferanse i november.
Eldrerådet fikk tilbud om å delta på Høstkonferansen for kommunale eldreråd 14. oktober på Hotel
Radisson, Caledonien Hall, Kristiansand. Tema: De eldre og den digitale verden. Deler av rådet deltok
på konferansen.
Eldrerådet var invitert til et arbeid knyttet til E-18, samlingen ble ikke gjennomført.

