SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Lundeveien dagsenter
29.08.2016
10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Helge Andersen
Medlem
Bjørn Nilsen
Medlem
Arvid Abrahamsen
Leder
Tormod Mjaaseth
Nestleder
Forfall faste medlemmer:
Navn

Representerer

H

Funksjon

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Tormod Dalane
Rådgiver
Ada Elise Qvale Nygård
Rådgiver
Fra kl. 10.00-12.00 hadde eldrerådet befaring og orientering på Lundeveien dagsenter sammen med
avdelingsleder Oddny Tesaker Hystad.
Møtet startet kl. 12.00
PS 27/16 og 28/16 ble ettersendt fredag 26.08.16.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Arvid Abrahamsen

Tormod Dalane

Leder

Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 24/16

Godkjenning av protokoll fra møte 30.05.16

PS 25/16

Referatsaker 29.08.16

PS 26/16

Eventuelt 29.08.16

RS 48/16

Høring - Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og
avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m.

RS 49/16

Bruk av velferdsteknologi i Søgne kommune

PS 27/16

Vederlagsberegning ved korttidsopphold

Ettersendt
26.08.16

PS 28/16

Samarbeidsprosjekt mellom Søgne kommune og Nasjonalforeningen
for folkehelsen - avtale

Ettersendt
26.08.16

PS 24/16 Godkjenning av protokoll fra møte 30.05.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 30.05.16 godkjennes.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 29.08.2016
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokoll fra møte 30.05.16 godkjennes.

PS 25/16 Referatsaker 29.08.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 29.08.2016
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

U.off.

PS 26/16 Eventuelt 29.08.16

Saksprotokoll i Eldrerådet - 29.08.2016
Organisering av arbeidet med eldredagen
Utvalget har signalisert til eldrerådet at de ønsker avløsning.
Eldrerådet ønsker å avklare hvem som har ansvaret for arrangementet.
Vedtak:
Administrasjonen avklarer hvem som er ansvarlig for gjennomføring av arbeidet til neste møte.
Velferdsteknologi
Eldrerådet ønsker å besøke «Fremtidens hus» på møtet i oktober. Ta gjerne med ressursperson fra
kommunen på feltet.
Eldrerådet ønsker også å bli orientert om status i arbeidet fra kommunen.
Bekymringer etter besøk på dagsenteret
-

Eldrerådet er av den oppfatning at det ikke er samsvar mellom de hjelpemidlene som finnes i
omsorgsboliger og det som er av individuelle behov.
Kommunen bør være flinkere til å kartlegge behovet og gjøre tilpasninger før brukere flytter
inn.

-

Eldrerådet er opplyst om at det ikke serveres frukt på dagsenteret. Er det da fullverdig kost
dersom det ikke serveres frukt?

RS 48/16 Høring - Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og
avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m.
RS 49/16 Bruk av velferdsteknologi i Søgne kommune
PS 27/16 Vederlagsberegning ved korttidsopphold
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen beregner vederlag for korttidsopphold etter Forskrift om egenandel for kommunale
helse- og omsorgstjenester, dog slik at vedtak om korttidsopphold beregnes etter fast sats vedtatt
årlig av Helse– og omsorgsdepartementet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.08.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen beregner vederlag for korttidsopphold etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester, dog slik at vedtak om korttidsopphold beregnes etter fast sats vedtatt årlig av Helse– og
omsorgsdepartementet.
Ordfører Hilde (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Saken sendes tilbake for behandling i eldrerådet og tjenesteutvalget før behandling av saken i formannskapet.
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken sendes tilbake for behandling i eldrerådet og tjenesteutvalget før behandling av saken i
formannskapet.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 29.08.2016
Behandling:
Eldrerådet anbefaler rådmannens forslag til vedtak.
Innstilling:
Kommunen beregner vederlag for korttidsopphold etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester, dog slik at vedtak om korttidsopphold beregnes etter fast sats vedtatt årlig av Helse– og
omsorgsdepartementet.

PS 28/16 Samarbeidsprosjekt mellom Søgne kommune og Nasjonalforeningen for
folkehelsen - avtale
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget slutter seg til samarbeidsavtale mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og
Søgne kommune og oppnevner følgende arbeidsgruppe til gjennomføring av samarbeidsavtalen:
En fra tjenesteutvalget som tjenesteutvalget oppnevner ………………………………
Leder av frivilligsentralen
En fra demensforening / helselaget fra Nasjonalforening lokalt
Demenskoordinator i Søgne kommune.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 29.08.2016

Behandling:
Eldrerådet støtter rådmannens forslag til vedtak.
Innstilling:
Tjenesteutvalget slutter seg til samarbeidsavtale mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og
Søgne kommune og oppnevner følgende arbeidsgruppe til gjennomføring av samarbeidsavtalen:


En fra tjenesteutvalget som tjenesteutvalget oppnevner ………………………………



Leder av frivilligsentralen



En fra demensforening / helselaget fra Nasjonalforening lokalt



Demenskoordinator i Søgne kommune.

