Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

Saksframlegg
Godkjenning av protokoll etter møtet 28.11.2013

Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen etter møtet 18.11.2013.

Vedlegg
1 Forslag til protokoll etter møte i eldrerådet 18.11.2013

062
2011/2940 -39561/2013
Bror Skrede
6.12.2013

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Kommunestyresalen, Søgne rådhus
18.11.2013
10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Kai Gjertsen
Nestleder
Bjørg Bjørsvik
Medlem
Torhild Hortemo
Medlem
Berg Larsen
Medlem
Arvid Abrahamsen
Leder
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Ståle Øverland
Arnfinn Rodal
Øyvind Seland
Bror Olav Andreas Skrede

Representerer
H
Uavhengig

Stilling
Økonomisjef
Fagleder, Forvaltningstjenesten
Saksbehandler, Forvaltningstjenesten
Rådgiver/Utvalgssekretær

Program:
10.00: Økonomiplan 2014 – 2017, Årsbudsjett 2014. Økonomisjef Ståle Øverland informerer og
svarer på spørsmål.
10.30: Forvaltningstjenesten, ved Arnfinn Rodal, informerer og svarer på spørsmål
11.00: Behandling av oppsatte saker.
Av fem medlemmer møtte fem. Rådet var således beslutningsdyktig.
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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Saksnr

Innhold

PS 52/13

Godkjenning av protokoll etter møtet 4.11.2013

PS 53/13

Referatsaker desembermøtet 2013

RS 76/13

Svar på spørsmål fra Eldrerådet - habilitering og rehabilitering

RS 77/13

Invitasjon til kurs: Eldrerådets rolle og funksjoner - 20. - 23. januar
2014

RS 78/13

"Satser på eldreboliger - to kjøpere". Artikkel i Fædrelandsvennen
1.11.2013

PS 54/13

Årsbudsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017, Søgne kommune

PS 55/13

Eventuelt desembermøtet 2013

U.off.

PS 52/13 Godkjenning av protokoll etter møtet 4.11.2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen etter møtet 4.11.2013.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 18.11.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.

Vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen etter møtet 4.11.2013.
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PS 53/13 Referatsaker desembermøtet 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 18.11.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Arnfinn Rodal og Øyvind Seland informerte og svarte på spørsmål.
Ingen merknader.

Vedtak:
Eldrerådet tar referatsakene til orientering.

RS 76/13 Svar på spørsmål fra Eldrerådet - habilitering og rehabilitering
RS 77/13 Invitasjon til kurs: Eldrerådets rolle og funksjoner - 20. - 23. januar
2014
RS 78/13 "Satser på eldreboliger - to kjøpere". Artikkel i Fædrelandsvennen
1.11.2013
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PS 54/13 Årsbudsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017, Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2014-2017. Driftsrammer og
investeringsbudsjett for 2014 i økonomiplanen 2014-2017 er kommunens årsbudsjett for
2014.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2014, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 600 000
kroner i bunnfradrag.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn
for innkreving av skatt i budsjettåret 2014.
4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2014 vedtas med de
disponeringer og premisser som går fram av merknadene. Kommunestyret vedtar at
fordelingen til enhetene skal skje med netto driftsrammer. Rådmannen gis fullmakt til å
overføre budsjettbeløp mellom enhetene i saker som ikke er av prinsipiell betydning, og
som ikke er i strid med intensjonene i kommunestyrets budsjettvedtak.
5. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell i saksfremstillingen.
Totalt låneopptak i budsjettet for 2014 utgjør 22 915 000 kroner. I tillegg til ovennevnte
lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med 20 000 000 kroner.
6. Foreløpige satser for finansieringen av ikke-kommunale barnehager fastsettes i tråd
med forslag i saksframstillingen.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 18.11.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.
Økonomisjef Ståle Øverland informerte og svarte på spørsmål.
Eldrerådet har følgende merknader til økonomiplan og budsjett: «Eldrerådet oppfordrer kommunestyret til å
sørge for at bemanningsreduksjon på omsorgssenteret ikke finner sted. Eldrerådet ber også om at
kommunestyret gjør sitt ytterste for at terapibassengtilbudet ikke blir fjernet eller redusert før behovet for
tilbudet er tilfredsstillende avdekket og dokumentert. Eldrerådet er positive til satsingen på forebyggende
arbeid, og ber om at satsingen på forebygging og på hjemmetjenesten styrkes.»
Eldrerådet vedtar enstemmig rådmannens forslag til innstilling med merknader.

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2014-2017. Driftsrammer og investeringsbudsjett for
2014 i økonomiplanen 2014-2017 er kommunens årsbudsjett for 2014.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2014, med 2 promille
av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15 % og 600 000 kroner i
bunnfradrag.
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3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for
innkreving av skatt i budsjettåret 2014.
4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2014 vedtas med de disponeringer og
premisser som går fram av merknadene. Kommunestyret vedtar at fordelingen til enhetene skal
skje med netto driftsrammer. Rådmannen gis fullmakt til å overføre budsjettbeløp mellom
enhetene i saker som ikke er av prinsipiell betydning, og som ikke er i strid med intensjonene i
kommunestyrets budsjettvedtak.
5. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell i saksfremstillingen. Totalt
låneopptak i budsjettet for 2014 utgjør 22 915 000 kroner. I tillegg til ovennevnte lån opptas lån i
Husbanken til startlån for videre utlån med 20 000 000 kroner.

6. Foreløpige satser for finansieringen av ikke-kommunale barnehager fastsettes i tråd
med forslag i saksframstillingen.
Eldrerådet oppfordrer kommunestyret til å sørge for at bemanningsreduksjon på omsorgssenteret ikke finner
sted. Eldrerådet ber også om at kommunestyret gjør sitt ytterste for at terapibassengtilbudet ikke blir fjernet
eller redusert før behovet for tilbudet er tilfredsstillende avdekket og dokumentert. Eldrerådet er positive til
satsingen på forebyggende arbeid, og ber om at satsingen på forebygging og på hjemmetjenesten styrkes.
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PS 55/13 Eventuelt desembermøtet 2013
Saksprotokoll i Eldrerådet - 18.11.2013
Behandling:
Bjørg Bjørsvik informerte om planene rundt prosjektet Omsorg +.
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