Fra: Ragnar Klavenes [mailto:ragnar.klavenes@sandefjordbredband.net]
Sendt: 7. september 2016 16:57
Til: Øyvind Nordin <onordin@sandefjord.kirken.no>; Fellesråd Sandefjord
<fellesrad@sandefjord.kirken.no>
Emne: Representanter til Eldreråd i nye Sandefjord
Hei.
Viser til e-post til Fellesrådet fra Mette Wiik i Sandefjord kommune.
Som leder av Eldrerådet har jeg en rekke ganger mast på at det må gjøres klart hvordan Eldreråd i
nye kommunen skal etableres. Så sent som fredag møtte jeg HS sjefen Lise Tanum Aulie og hun var
da innstilt på at det nye rådet utpekes blant de som nå var med. For Sandefjords vedkommende
betyr det at 3 av de nåværende 7 medlemmene må ut og det kan nok bli et dilemma, og som nok er
årsaken til at det etter kun ett år kommer ny forespørsel om kandidater. Lise mente det ville være
logisk at leder og nestleder fortsatte.
Vil nevne at under de kontakter vi har hatt med Andebu/Stokke var en av representantene fra
Andebu veldig kritisk til at Fellesrådet og Frivilligsentralen har representanter i Eldrerådet. Det ble
imidlertid undersøkt av rådmannen som har bekreftet at det er helt OK.
Etter 13 år som kirkens representant i Eldrerådet har jeg tatt min tørn og dere må gjerne komme
med forslag om en ny person. Det er imidlertid et faktum at jeg sitter veldig sentralt med mye av det
som er på gang, både med kommunesammenslutning, sykehjem etc. For nye personer uten erfaring
kan det på kort sikt være vanskelig å få til det som er ønskelig for å ivareta de eldres interesser.
Dette kan kanskje oppfattes som en valgkamp tale, men konklusjonen er at jeg er villig til å stille som
representant for Fellesrådet i perioden frem til valget i 2019, og ser gjerne at Turid Gro Åberg
fortsetter som varamedlem.
Med vennlig hilsen
Ragnar Klavenes
Tlf 33460232 - 95995222

Fra: Mette Wiik [mailto:mette.wiik@sandefjord.kommune.no]
Sendt: 7. september 2016 13:18
Til: 'FFO Vestfold' <vestfoldffo@gmail.com>; 'post@safo.no' <post@safo.no>; 'Bjørn Leif Solberg'
<bjo-leif@online.no>; 'epost@sandefjord-rk.no' <epost@sandefjord-rk.no>; Fellesråd Sandefjord
<fellesrad@sandefjord.kirken.no>; 'pwirk@online.no' <pwirk@online.no>;
'bjorg.sandeboe@gmail.com' <bjorg.sandeboe@gmail.com>; 'kerstin.roste@gmail.com'
<kerstin.roste@gmail.com>; 'laurin@sfjbb.no' <laurin@sfjbb.no>; 'laifhotvedt@hotmail.com'
<laifhotvedt@hotmail.com>; 'fjordensanitetsforening@gmail.com'
<fjordensanitetsforening@gmail.com>; Turid Hansen <turid.hansen@sandefjord.kommune.no>;
'randi@ahusa.no' <randi@ahusa.no>
Kopi: 'postmottak@andebu.kommune.no' <postmottak@andebu.kommune.no>; Stokke kommune
<postmottak@stokke.kommune.no>; Lars Petter Kjær <lars.petter.kjar@sandefjord.kommune.no>;
'Morten Moholdt' <morten@moholdt.org>
Emne: Invitasjon til organisasjoner for valg av representanter til Eldreråd og Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.

Til paraplyorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne, organisasjoner for medlemmer
til kommunalt eldreråd, postmottak for Andebu og Stokke.


Vi ber om at Andebu og Stokke videresender denne e-post til sine organisasjoner for
medlemmer til eldreråd. Da SAFO og FFO allerede er paraplyorganisasjoner for Vestfold.

Sandefjord kommune vil avholde sitt konstituerende kommunestyremøte 19. oktober. I dette møtet
skal det foretas valg, deriblant valg til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og et eldreråd.
Det er kommunestyret som velger rådene. Det er nedsatt en valgkomité som skal søke å finne
kandidater til valgene. Denne valgkomiteen er tverrpolitisk sammensatt. I saker som omfatter valg er
det vanlig at rådmannen ikke innstiller på navn.
Det er ønskelig at det blir gitt innspill til hvem som skal velges inn i rådene fra
foreningene/organisasjonene. Disse innspillene ønskes oversendt administrasjonen i Sandefjord
kommune v/Mette Wiik, og de oversendes deretter valgkomiteen. Innspill må mottas innen 20.
september.
I fellesnemnda er det besluttet:
Eldreråd:
Perioden før konstituering 2019 - antall medlemmer 11 stk.
8 pensjonister: 2 fra Andebu, 2 fra Andebu og 4 fra Sandefjord
3 politikere
Det vil være opp til foreningene å komme med innspill på hvem som ønskes valgt
Når det gjelder råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Rådet består av 11 medlemmer.
8 fra organisasjonene og øvrige velges av kommunestyret. Kommunestyret velger leder og nestleder.
Det sendes forespørsel om innspill til de to hovedorganisasjonenen FFO og SAFO.

Minner om krav til kjønnsrepresentasjon i begge rådene.
Med vennlig hilsen
Lars Petter Kjær
Assisterende rådmann
Sandefjord kommune
M: 982 03 160/D: 334 16 208

