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

Representerer
H
H

Funksjon

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Vegard Nilsen
Kommuneoverlege
Liv Tone Askildsen
Konsulent
Alle 5 medlemmer møtte, og rådet var således beslutningsdyktig. Ingen merknader til innkalling og
sakskart.
Kreftkoordinator i Søgne og Songdalen, Linda Hanisch, møtte i rådet for å informere og svare på
spørsmål, om hvordan hun arbeider.
Kommuneoverlege, Vegard Nilsen, møtte i eldrerådet for å informere og svare på spørsmål angående
PS 23/15.
Bjørg Bjørsvik forlot møtet før referatsakene ble gjennomgått.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i
møtet.
Arvid Abrahamsen
Leder

Liv Tone Askildsen
Konsulent
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PS 21/15 Godkjenning av protokoll fra møte 01.06.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Godkjenning av protokoll fra møte i eldrerådet 01.06.15

Saksprotokoll i Eldrerådet - 31.08.2015
Behandling:
Vedtak:
Rådet godkjenner protokoll fra møte i eldrerådet 01.06.15

PS 22/15 Organisering av eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne for valgperioden 2015-2019

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det opprettes fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal ha
følgende betegnelse: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
2. Rådet skal ha 7 representanter med 7 vararepresentanter.
 3 medlemmer som er alderspensjonister i kommunen. Pensjonistforeninger har anledning
til å komme med forslag på medlemmer og varamedlemmer.
 2 brukerrepresentanter fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og 1
brukerrepresentant fra Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner |
(SAFO), med varamedlemmer
 1 folkevalgt representant med varamedlem.
3. Rådet skal uttale seg om følgende saker før endelig organ avgjør saken:
a) saker som er særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre
b) større og overordnede saker innen:
plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv,
helse og pleie- og omsorgstjeneste
c) økonomiplan og årsbudsjett
4. Sekretariatsfunksjonen legges til administrasjonsavdelingen.
Sekretariatet skal medvirke til at de saker rådet skal uttale seg om blir framlagt
(saksframlegg), og møteinnkalling skjer i samråd med leder.
5. Endringen skjer med virkning fra neste valgperiode, høsten 2015.
6. Kommunestyret velger leder og nestleder
7. Nytt reglement for Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjennes av
kommunestyret høsten 2015

Saksprotokoll i Eldrerådet - 31.08.2015
Behandling:
Vedtak:
Eldrerådet mener enstemmig at nåværende politiske modell er mest tjenlig til rådets arbeid, og viser
til formannskapets vedtak 26/8-15.

PS 23/15 Helseoversikt og plan for folkehelse i Søgne 2015-19
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Eldrerådet - 31.08.2015
Behandling:

Vedtak:
Eldrerådet har følgende merknader til helseoversikt og plan for folkehelse i Søgne 2015-19:
Rådet mener eldre mennesker er uteglemt fra planen, og ønsker fokus på problematikken i forhold til
ernæring hos eldre.
Rådet mener også grafen på side 15 i planen er feil, da det i Søgne kommune ikke finnes
omsorgsboliger, men kun kommunale utleieboliger.
Rådet mener også at det bør sitte representanter fra eldrerådet i arbeidsgruppen.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 01.09.2015
Behandling:
Vedtak/innstilling:

PS 24/15 Referatsaker - 31.08.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 31.08.2015
Behandling:
Vedtak:
Eldrerådet tar referatsakene til orientering.

RS 43/15 Varsel om igangsetting av detaljregulering Braneset 38A - Åros - GB
20/591 og deler av GB 20/554
RS 44/15 Varsel om oppstart av detaljregulering for Årossanden 5 og 7
RS 45/15 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Detaljregulering for
Langenesveien 290 - 292 og 294 - Plan ID 201509 - Eldrerådet
RS 46/15 Fylkeseldrerådsprisen i vest-Agder 2015
RS 47/15 Erfaringskonferanse for tilskuddsordningen " Aktivitetssentra for
seniorer og eldre " 2. november 2015 – hold av datoen

RS 48/15 Kunngjøring av vedtak- kommunedelplan for E39 Volleberg - Dølebru
RS 49/15 Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414
RS 50/15 Varsel om igangsetting av detaljregulering - del av Amfeneset - GB
24/14 og GB 24/60
RS 51/15 Årsmelding 2014 - Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
RS 52/15 Melding om påbegynt planarbeid - GB 211/4 - 23/50 - 23/209 - 211/3 kunngjøring om oppstart av detaljplan - ” Vaglen brygge "
RS 53/15 Møteprotokoll 21.05.15 - Fylkeseldrerådet
PS 25/15 Eventuelt - 31.08.15
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Eldrerådet - 31.08.2015
Behandling:
Vedtak:
Eldrerådet viser til prøveprosjekt for statlig eldreomsorg der regjeringen lokker med inntil 25
millioner kroner i årlig ekstra tilskudd i tre år, for hver av de 20 kommunene som deltar i
prøveordningen. Eldrerådet henstiller Søgne kommune om å søke for å delta i prøveordningen.
(Kilde Fædrelandsvennen 24.08.15)

