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SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Kommunestyresalen Søgne rådhus
05.10.2015
10:00

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
Liv Tone Askildsen
Konsulent
Alle 5 medlemmer var til stede, og rådet var beslutningsdyktig. Det var ingen merknader til
møteinnkalling og sakskart. Berg Larsen forlot møtet 11.23.

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

Arvid Abrahamsen
Leder

Saksnr

Innhold

PS 26/15

Godkjenning av protokoll fra møte 31.08.15

PS 27/15

Andre tertialrapport - Søgne kommune

Liv Tone Askildsen
Konsulent

U.off.

PS 28/15

Referatsaker 05.10.15

RS 54/15

Begrenset høring - Områderegulering for Kjellandsheia syd

RS 55/15

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgn tjenester - kriterier og ventelister

RS 56/15

Møteprotokoll fylkeseldrerådet, 03.09.15

RS 57/15

Utsendelse av rapport fra nasjonal kartlegging av kommunenes
tilrettelagte tjenestetilbud til personer med demens

PS 29/15

Eventuelt 05.10.15

PS 26/15 Godkjenning av protokoll fra møte 31.08.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Godkjenning av protokoll fra møte i eldrerådet 31.08.15.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 05.10.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokoll fra møtet 31.08.15.

PS 27/15 Andre tertialrapport - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
2. Kommunestyret vedtar følgende justeringer i investeringsbudsjettet for 2015:
 Budsjetterte utgifter til investeringer endres i tråd med «Prognose 2015» i saksframlegget.
 Årets låneopptak reduseres med 40 355 000 kroner til 30 000 000 kroner.
 Finansiering fra driftsregnskapet reduseres med 1 mill. kroner til 6 950 000 kroner.
 Bruk av ubrukte lånemidler budsjetteres med 27 613 000 kroner
 Budsjettet for startlån reduseres med 1,4 mill. kroner til 8,6 mill. kroner.

PS 28/15 Referatsaker 05.10.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 05.10.2015
Behandling:
Vedtak:
RS 55/15
Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgn tjenester - kriterier
og ventelister

Forslagene ble stilt av Torhild Hortemo og Bjørg Bjørsvik
Forslag til vedtak:
Generelt er vi enige i rapporten, men vil understreke følgende:

Punkt 3.2 – Kommunens ansvar
Eldrerådet presiserer at det er stort behov for å styrke institusjonens legetjeneste og at fastleger også
involveres.
Punkt 4.3 – Retten til sykehjemsplass og opphold i tilsvarende bolig presiseres i lov
Behandlende fastleges vurderinger/erklæringer skal vektlegges sterkt i helse og omsorgsfaglige
vurderinger som kommunen foretar, og skal være en avgjørende del av beslutningsgrunnlaget.
Punkt 4.5.2 – Plikt for kommunen til å utarbeide kriterier for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem eller tilsvarende bolig, særskilt tilrettelagt for heldøgnsopphold.
Eldrerådet presiserer at kommunen skal føre ventelister for å synliggjøre behovet.
Forslagene ble enstemmig vedtatt av eldrerådet.
Øvrige referatsaker tar eldrerådet til orientering.

RS 54/15 Begrenset høring - Områderegulering for Kjellandsheia syd
RS 55/15 Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgn tjenester - kriterier og ventelister
RS 56/15 Møteprotokoll fylkeseldrerådet, 03.09.15
RS 57/15 Utsendelse av rapport fra nasjonal kartlegging av kommunenes
tilrettelagte tjenestetilbud til personer med demens
PS 29/15 Eventuelt 05.10.15
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Eldrerådet - 05.10.2015
Behandling:
Vedtak/innstilling:

