Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

062
2011/2940 -25143/2013
Bror Skrede
5.8.2013

Saksframlegg
Godkjenning av protokoll etter møtet i Eldrerådet 10.6.2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen etter møtet 10.6.2013.

Vedlegg
1 Forslag til protokoll etter møtet 10.6.2013

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Kommunestyresalen, Søgne rådhus
10.6.2013
10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Kai Gjertsen
Medlem
Bjørg Bjørsvik
Medlem
Torhild Hortemo
Medlem
Berg Larsen
Medlem
Arvid Abrahamsen
Leder

Representerer
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Bror Olav Andreas Skrede
Rådgiver/Utvalgssekretær

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Arvid Abrahamsen
(Leder)

Bror Olav Andreas Skrede
(Utvalgssekretær)
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PS 26/13 Godkjenning av protokoll etter møtet 13.5.2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen etter møtet 13.5.2013.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 10.6.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.

Vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen etter møtet 13.5.2013.
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PS 27/13 Referatsaker juni 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 10.6.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Eldrerådet ønsker å følge nærmere med på om Frivilligsentralen oppfyller sine forpliktelser i følge avtalene
med kommunen, resepsjon m.m..
Når det gjelder møteplan, endrer eldrerådet på dato for to av møtene: Møtet 7.10 flyttes til 30.9. og møtet
2.12. flyttes til 25.11..
Ellers ingen merknad.

Vedtak:
Eldrerådet tar referatsakene til orientering.

RS 40/13 Protokoll - årsmøte 2013 / Søgne Frivilligsentral
RS 41/13 Protokoll styremøte - Søgne Frivilligsentral 17.04.13
RS 42/13 "I dette huset kan alt styres fra sofaen" - Aftenposten 10.5.2013
RS 43/13 Holdninger til eldre 2013 - En rapport fra Statens seniorråd
RS 44/13 Kurs for pårørende og nære venner til personer med demens høsten
2013
RS 45/13 Forslag til politisk møteplan høsten 2013
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PS 28/13 Kandidater til fylkesprisen for eldre
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget i Søgne kommune foreslår __________________ som kandidat(er) fra Søgne til
den nye fylkesprisen for eldre.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 10.6.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Eldrerådet forslår Bjørg Bjørsvik. Begrunnelse vil følge før saken tas opp i Tjenesteutvalget.

Innstilling:
Tjenesteutvalget i Søgne kommune foreslår Bjørg Bjørsvik som kandidat fra Søgne til den nye
fylkesprisen for eldre.
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PS 29/13 Plan for utbygging av barnehageplasser 2013- 18
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Sjøstjerna barnehage bygges ut med en 5. avdeling/utstyrsbod i 2013. Uteområdet både i selve
barnehagen og det lokale friområdet, ferdigstilles også. Den 5. avdelingen tas i bruk
barnehageåret 2014/15 forutsatt at det er behov for nye barnehageplasser.
2.
Vedderheia barnehage utvider med 32 plasser 2015. Dette forutsetter at det er reelt behov for
barnehageplasser i kommunen.
3.
Det skal være en barnehage i Langenesområdet. Solstrålen barnehage består som midlertidig
fram til en evt ny barnehage bygges i området. Det utføres nødvendige, mindre tiltak etter en
gjennomgang av inneklimaet i lokalene.
4.
Det planlegges en ny barnehage i Kjellandsheia med tanke på bygging i en tidlig fase av
utbyggingen av området. Tidshorisont vil avhenge av når utbyggingen blir igangsatt, og antall
plasser utvides gradvis i tråd med reelt behov i området.
5.
Tomtebo barnehage består inntil det er tilgjengelige barnehageplasser som dekker samme
nærområde.
6.
Torvmoen barnehage utvides med en 5. avdeling og utstyrsrom senere i perioden.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 10.6.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.
Eldrerådet ønsker å endre ordlyden i forslagets punkt 3:

Det skal være en barnehage i Langenesområdet. Arbeidet med å bygge ny barnehage
igangsettes så raskt som mulig, slik at lokalene på Breiteigen snarest mulig kan tilbakeføres til
omsorgsformål, jf. tidligere vedtak.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1.
Sjøstjerna barnehage bygges ut med en 5. avdeling/utstyrsbod i 2013. Uteområdet både i selve
barnehagen og det lokale friområdet, ferdigstilles også. Den 5. avdelingen tas i bruk
barnehageåret 2014/15 forutsatt at det er behov for nye barnehageplasser.
2.
Vedderheia barnehage utvider med 32 plasser 2015. Dette forutsetter at det er reelt behov for
barnehageplasser i kommunen.
3.
Det skal være en barnehage i Langenesområdet. Arbeidet med å bygge ny barnehage
igangsettes så raskt som mulig, slik at lokalene på Breiteigen snarest mulig kan tilbakeføres til
omsorgsformål, jf. tidligere vedtak.
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4.
Det planlegges en ny barnehage i Kjellandsheia med tanke på bygging i en tidlig fase av
utbyggingen av området. Tidshorisont vil avhenge av når utbyggingen blir igangsatt, og antall
plasser utvides gradvis i tråd med reelt behov i området.
5.
Tomtebo barnehage består inntil det er tilgjengelige barnehageplasser som dekker samme
nærområde.
6.
Torvmoen barnehage utvides med en 5. avdeling og utstyrsrom senere i perioden.
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PS 30/13 Eventuelt juni 2013
Saksprotokoll i Eldrerådet - 10.6.2013
Behandling:
Arvid Abrahamsen foreslo følgende som uttalelse fra eldrerådet: «Søgne kommune hadde i 2012 et overskudd
på 27 millioner. Stor takk og ære til administrasjonen og politikere for dette resultatet. Det setter Søgne i stand
til å møte morgendagens utfordringer. Tallet på åttiåringer, og dermed tallet på demens/Alzheimers/somatisk
syke øker. Og med det også behovet for institusjonsplasser. Vi er enige i at hjemmetjenester er viktige i denne
omsorgen. Men økninger i demens/Alzheimer/somatisk sykdom, krever plass på institusjon. Dagtilbudet til
mennesker med demens og Alzheimer er til stor hjelp, men ikke tilstrekkelig for de pårørende. Vi ønsker at
Søgne kommune kan gi disse pasientgruppene et fullverdig tilbud. Da legger vi til rette for et godt liv for både
de eldre og deres pårørende.»
Forslaget enstemmig vedtatt. Rådets leder tar kontakt med Budstikka.
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