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Søgne kommune

Saksframlegg
Godkjenning av protokoll etter møtet 24.2.2014
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen etter møtet 24.2.2014.

Bakgrunn for saken:

Vedlegg
1 Forslag til protokoll etter møtet 24.2.2014
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Bror Skrede
6.3.2014

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Kommunestyresalen, Søgne rådhus
24.2.2014
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
Anne Thomassen
Inger Reidun Fosse
Anne Christin Høyem
Bror Olav Andreas Skrede

Representerer
H
H

Stilling
Konsulent, TT-kort
Demenskoordinator
Enhetsleder Enhet for institusjonstjenester
Rådgiver/utvalgssekretær

Program:
10.00: Informasjon ved Anne Thomassen PS 8/14.
10.20: Informasjon ved demenskoordinator Inger Reidun Fosse, RS 19/14.
10.50: Informasjon ved Anne Christin Høyem. (Begrepsavklaring i forbindelse med
Samhandlingsreformen (PS4/14), RS 20/14, PS 7/14.)
11.20: 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

1

Saksnr

Innhold

PS 5/14

Godkjenning av protokoll etter møtet 3.2.2014

PS 6/14

Referatsaker 24.2.2014

RS 19/14

Demenskoffert til alle landets kommuner

RS 20/14

Rapport om bruk av institusjonsplasser m.m. 4. kvartal 2013 inkl. noen
virkninger av samhandlingsreformen

RS 21/14

Rapport 2013 - Livsglede for eldre

RS 22/14

Møteprotokoll - 27.01.14 - Fylkeseldrerådet i Vest-Agder

RS 23/14

Fireårsrapport Statens Seniorråd 2010 - 2013

RS 24/14

Melding om vedtak- mindre endring av reguleringsplan for Tangvall
sentrum og reguleringsplan for rådhusområdet

RS 25/14

Rapport Lokalmedisinske tjenester Knutepunkt Sørlandet 2014

RS 26/14

"Et viktig, men undervurdert utvalg" - leserinnlegg i
Fædrelandsvennen 10.2.2014

PS 7/14

Gjennomgang av Enhet for Institusjonstjenester

PS 8/14

Samordning av bestillingsruter

PS 9/14

Utredning vedrørende ulike alternativer i forbindelse med nytt 50 %
driftstilskudd for fysioterapeuter

PS 10/14

Eventuelt 24.2.2014

U.off.

PS 5/14 Godkjenning av protokoll etter møtet 3.2.2014
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen etter møtet 3.2.2014.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.2.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.

Vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen etter møtet 3.2.2014.
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PS 6/14 Referatsaker 24.2.2014
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.2.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.

Vedtak:
Eldrerådet tar referatsakene til orientering.

RS 19/14 Demenskoffert til alle landets kommuner
RS 20/14 Rapport om bruk av institusjonsplasser m.m. 4. kvartal 2013 inkl. noen
virkninger av samhandlingsreformen
RS 21/14 Rapport 2013 - Livsglede for eldre
RS 22/14 Møteprotokoll - 27.01.14 - Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
RS 23/14 Fireårsrapport Statens Seniorråd 2010 – 2013
RS 24/14 Melding om vedtak- mindre endring av reguleringsplan for Tangvall
sentrum og reguleringsplan for rådhusområdet
RS 25/14 Rapport Lokalmedisinske tjenester Knutepunkt Sørlandet 2014
RS 26/14 "Et viktig, men undervurdert utvalg" - leserinnlegg i
Fædrelandsvennen 10.2.2014
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PS 7/14 Gjennomgang av Enhet for Institusjonstjenester
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar gjennomgangen av institusjonstjenesten til orientering, og vil be om at
det iverksettes alle nødvendige tiltak for å holde budsjettene fremover.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2014
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret: Kommunestyret tar gjennomgangen av institusjonstjenesten til
orientering, og vil be om at det iverksettes alle nødvendige tiltak for å holde budsjettene fremover.
Tjenesteutvalget ønsker å opprettholde tjenesten matombringing til hjemmeboende.
1. Tjenesteutvalget vil følge nøye med på ytterligere tiltak enn skissert i saksframlegget, og ber om at det
rapporteres jevnlig. 2. Uttalelse fra eldrerådets behandling av saken 24.2. legges frem i papirform for
kommunestyret.
Ordfører Severinsen (H) fremmet forslag:
Behandling av saken utsettes til saken har vært behandlet i Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne

Votering:
Ordføreren sitt utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag ble dermed ikke votert over.

Innstilling:
Behandling av saken utsettes til saken har vært behandlet i Eldrerådet og Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne

Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.2.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Bjørg Bjørsvik, H, fremmet følgende forslag. «Eldrerådet mener det ikke er dokumentert hvilke
eventuelle følger administrasjonens forslag til innsparing vil få for brukerne. Rådet vil derfor
anbefale formannskap/kommunestyret vurdere utsettelse av saken med henblikk på en total
gjennomgang av tjenestene/tilbudene til brukerne innen institusjonene og hjemmetjenesten i
kommunen.
Etter eldrerådets vurdering er det først etter en slik gjennomgang det kan treffes forsvarlig avgjørelse
i saken.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Eldrerådet mener det ikke er dokumentert hvilke eventuelle følger administrasjonens forslag til
innsparing vil få for brukerne. Rådet vil derfor anbefale formannskap/kommunestyret å vurdere
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utsettelse av saken med henblikk på en total gjennomgang av tjenestene/tilbudene til brukerne innen
institusjons- og hjemmetjenesten i kommunen.
Etter eldrerådets vurdering er det først etter en slik gjennomgang det kan treffes forsvarlig avgjørelse
i saken.
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PS 8/14 Samordning av bestillingsruter
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet i Søgne kommune gir følgende tilbakemelding til fylkeseldrerådet:

Saksprotokoll i Eldrerådet - 3.2.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Eldrerådet utsetter behandling av saken til neste møte. Rådet ønsker å invitere representant fra
administrasjonen som kan komme og informere om ordningen med bestillingsruter.

Vedtak:
Eldrerådet utsetter behandlingen til neste møte.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 24. 2.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Eldrerådet foreslo følgende uttalelse: «Under forutsetning at det er mulig å få endret dager for bestillingsruter,
permanent eller spesifikt for enkelte dager, ønsker eldrerådet å få tilpasset bestillingsrutene til allerede
eksisterende sosiale tilbud.»
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Under forutsetning at det er mulig å få endret dager for bestillingsruter, permanent eller spesifikt for enkelte
dager, ønsker eldrerådet å få tilpasset bestillingsrutene til allerede eksisterende sosiale tilbud.»
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PS 9/14 Utredning vedrørende ulike alternativer i forbindelse med nytt 50 %
driftstilskudd for fysioterapeuter
Rådmannens forslag til vedtak:
Nytt 50 % driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut, lyses ut med mulighet for alle offentlig
godkjente fysioterapeuter å søke. Forutsetningen er at kapasiteten i forhold til innbyggerne, økes.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.2.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Bjørg Bjørsvik, H, fremmet tilleggsforslag: «Det forutsettes at den som får tildelt driftstilskudd utfører
ultraskanning og bildediatonikk.»
Bjørsviks tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Eldrerådet gir følgende innstilling:
Nytt 50 % driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut, lyses ut med mulighet for alle offentlig
godkjente fysioterapeuter å søke. Forutsetningen er at kapasiteten i forhold til innbyggerne, økes.
Det forutsettes at den som får tildelt driftstilskudd utfører ultraskanning og bildediatonikk.»
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PS 10/14 Eventuelt 24.2.2014
Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.2.2014
Behandling:
På bakgrunn av RS 20/14, rapport om bruk av institusjonsplasser, etterlyser eldrerådet planer for utbygging av
omsorgsboliger.
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