SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:

Eldrerådet

Møtested:

Søgne rådhus

Dato:

02.11.2015

Tid:

10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn

Funksjon

Representerer

Kai Gjertsen

Nestleder

H

Bjørg Bjørsvik

Medlem

H

Torhild Hortemo

Medlem

Berg Larsen

Medlem

Arvid Abrahamsen

Leder

Forfall faste medlemmer:
Navn

Funksjon

Representerer

Møtte for

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn

Fra administrasjonen møtte:
Navn

Stilling

Alle 5 medlemmer var til stede, og rådet var således beslutningsdyktig. Ingen merknader til
møteinnkalling og sakskart. Torkjell Tofte meldte forfall. Kai Gjertsen forlot møtet kl 11.00.

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

Saksnr

Innhold

PS 30/15

Godkjenning av protokoll fra møte 05.10.2015

PS 31/15

Invitasjon til deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av
omsorgstjenester

PS 32/15

Referatsaker - 02.11.2015

RS 57/15

TVAgder i kveld, 05.10.15 - Lyttevennfilmen

RS 58/15

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for E39 - Søgne
Øst - Mandal Øst - Eldrerådet

RS 59/15

Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Tangvall sentrum
nord - Plan ID 201412

PS 33/15

Eventuelt - 02.11.2015

U.off.

PS 30/15 Godkjenning av protokoll fra møte 05.10.2015

Rådmannens forslag til vedtak:
Godkjenning av protokoll fra møte i eldrerådet 05.10.15

Vedlegg

Saksprotokoll i Eldrerådet - 02.11.2015

Behandling:
Ingen merknader.

Innstilling:
Eldrerådet godkjenner protokoll fra møte 05.10.2015.

PS 31/15 Invitasjon til deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune søker ikke om deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av
omsorgstjenester.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 02.11.2015
Behandling:

Innstilling:
Eldrerådet vedtar enstemmig repr. Eikelands (FRP) forslag i tjenesteutvalget 14.10.2015

Søgne kommune ønsker å søke om deltakelse i forsøksordningen med statlig finansiering av
omsorgstjenesten, og mener at det er positivt at kriterier for tildeling av riktig og nødvendig
omsorgstilbud vurderes uavhengig av kommunenes totale økonomi.

PS 32/15 Referatsaker - 02.11.2015

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 02.11.2015
Behandling:
Torkjell Tofte meldte forfall, og eldrerådet ønsker derfor å ta opp RS 59/15 – Offentlig ettersyn og
høring av detaljregulering for Tangvall sentrum nord – Plan ID201412, på neste møte 16.11.15.

Vedtak:

De øvrige referatsakene tar eldrerådet til orientering.

RS 57/15 TVAgder i kveld, 05.10.15 - Lyttevennfilmen
RS 58/15 Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for E39 - Søgne Øst - Mandal Øst Eldrerådet
RS 59/15 Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412
PS 33/15 Eventuelt - 02.11.2015

Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Eldrerådet - 02.11.2015
Behandling:
Merknad til saksprotokoll i tjenesteutvalget – 14.10.2015

RS 42/15
Høring – Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgn tjenester –
kriterier og ventelister

Eldrerådet mener:

Høringsuttalelse fra eldrerådet skal følge saken inn til departementet.

Andre saker:





Arvid Abrahamsen (leder) informerte om orienteringsmøte som omhandler
økonomiplanen i Søgne kommune, 11.11.15, kl. 09.00-11.30.
Eldrerådet godtar at møtegodtgjørelse utbetales to ganger i året: før jul og før
sommerferie, istedenfor etter hvert møte.
Eldrerådet etterlyser bedre informasjon ut til publikum, om hvilke dager ordfører,
leder av plan-, og tjenesteutvalget har som åpen dag til publikum.

Innstilling:

