Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

033
2015/2721 -8822/2018
Anne Christin Høyem
19.02.2018

Saksframlegg
Godkjenning av protokoll fra møte 29.01.2018 og 12.02.2018
Utv.saksnr
5/18

Utvalg
Eldrerådet

Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokoll fra møtene 29.01.2018 og 12.02.2018

Vedlegg
1 møteprotokoll Eldrerådet 29.01.2018
2 Møteprotokoll 12.02.18

Møtedato
26.02.2018

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Kommunestyresalen Søgne rådhus
29.01.2018
10:00

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

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Paal Kristanesen
Einar Linga Larsen
Camilla Erland Aarnes
Anne Christin Høyem

Representerer
SV

H

Stilling
Ingeniørvesenet
Ingeniørvesenet
Rådgiver
Rådgiver

Av fem medlemmer var fem tilstede. Sakskartet datert 22.01.18 og omfattet sak PS 1-3/18
Program:
RS 1/18 Svar fra leder av tjenesteutvalget - vedr trafikkavvikling på Tangvall og RS 2 PS 12/18 Eventuelt
formannskapet 17.01.18 - kjøring over torvet. Orientering ved Ingeniørvesenet ved Paal Kristensen og
Einar Linga Larsen om parkering/kjøring over torget. Ordfører Astrid Hilde var tilstede under
orienteringen.
Orientering ved rådgiver Camilla Erland Aarnes i forbindelse med RS 4/18 Orientering om
nærdemokratiarbeidet i K3

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

Anne Christin Høyem
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 1/18

Godkjenning av protokoll fra fellesmøte for RFF og Eldrerådet
14.11.17

PS 2/18

Referatsaker 29.01.18

RS 1/18

Svar fra leder av tjenesteutvalget - vedr trafikkavvikling på Tangvall

RS 2/18

PS 12/18 Eventuelt formannskapet 17.01.18 - kjøring over torvet

RS 3/18

Svar på forespørsel fra eldrerådet - Vedr demensplan og
verdighetsgaranti

RS 4/18

Orientering om nærdemokratiarbeidet i K3

PS 3/18

Eventuelt 29.01.18

U.off.

PS 1/18 Godkjenning av protokoll fra fellesmøte for RFF og Eldrerådet 14.11.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner protokoll fra møte
14.11.17

Saksprotokoll i Eldrerådet - 29.01.2018
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokoll fra møte 14.11.17

PS 2/18 Referatsaker 29.01.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 29.01.2018
Behandling:
RS 2/18 PS 12/18 Kjøring over torvet, evt i Formannsskapet 17.01.2018, og RS 1/18 svar fra
Tjenesteutvalget
Forslag fra repr Tormod Mjaaseth (H):
Vel tre år er gått. En avklaring må kunne finne sted gjennom skjerpede lover og forskrifter:
 Nye forsterkede nasjonale standarder for tilgjengelighet som er innført - med vektlegging på
likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse med universelt utformede
løsninger for de fysiske rammene rundt tjenesteutøvelsen som bl.a. bygninger og uteområder
 Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) hvor ”Menneskets selvfølelse og
selvrespekt er viktig for den enkeltes livskvalitet og mestring av egen tilværelse”
 Brukermedvirkning med brukers rett til å bli hørt og forstått
Eldrerådet er videre kjent med at unge, eldre og uføre med nedsatt funksjonsevne har problemer med å
ankomme stedet til nødvendig helsehjelp. Tannklinikken har i snitt 3 -5 brukere i uka som rammer
forflytningshemmede og andre som må ha assistanse med transport. Pårørende har gitt klart uttrykk for sin
bekymring.
Etter dialog med drosjenæringen i Søgne bekreftes at transporten er en utfordring. Lovverket brytes når en
sjåfør føler seg «tvunget» til å krysse gul sone. Ved kontroll blir taxi bøtelagt av politiet om den «gule sone»
ikke respekteres. Deres anmodning er klar, dette må kommunen kunne ordne opp i.
Ja, det er jo virkelig de myke trafikanter vi snakker om!

Forslag fra repr Torunn Kristiansen (SV)

For å lette atkomst til helsetjenestene anmodes om å benytte ambulanseinngang etter nærmere avtale med
helsehuset, samt avtale om bruk av kjellerinngang og bruk av evt heis til tannhelsetjenesten, om mulighet for
skilting av: «syketransport med løyve tillatt» i gul sone.
Begge forslag enstemmig vedtatt
RS 4/18 Orientering om nærdemokratiarbeidet i K3
 Eldrerådet inviterer Arild Berge til neste møte.

Vedtak:
Eldrerådet tar referatsaker 3 og 4/18 til orientering.
Innspill referatsaker 1/18 og 2/18:
Vel tre år er gått. En avklaring må kunne finne sted gjennom skjerpede lover og forskrifter:
 Nye forsterkede nasjonale standarder for tilgjengelighet som er innført - med vektlegging på
likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse med universelt utformede
løsninger for de fysiske rammene rundt tjenesteutøvelsen som bl.a. bygninger og uteområder
 Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) hvor ”Menneskets selvfølelse og
selvrespekt er viktig for den enkeltes livskvalitet og mestring av egen tilværelse”
 Brukermedvirkning med brukers rett til å bli hørt og forstått
Eldrerådet er videre kjent med at unge, eldre og uføre med nedsatt funksjonsevne har problemer med å
ankomme stedet til nødvendig helsehjelp. Tannklinikken har i snitt 3 -5 brukere i uka som rammer
forflytningshemmede og andre som må ha assistanse med transport. Pårørende har gitt klart uttrykk for sin
bekymring.
Etter dialog med drosjenæringen i Søgne bekreftes at transporten er en utfordring. Lovverket brytes når en
sjåfør føler seg «tvunget» til å krysse gul sone. Ved kontroll blir taxi bøtelagt av politiet om den «gule sone»
ikke respekteres. Deres anmodning er klar, dette må kommunen kunne ordne opp i.
Ja, det er jo virkelig de myke trafikanter vi snakker om!
For å lette atkomst til helsetjenestene anmodes om å benytte ambulanseinngang etter nærmere avtale med
helsehuset, samt avtale om bruk av kjellerinngang og bruk av evt heis til tannhelsetjenesten, om mulighet for
skilting av: «syketransport med løyve tillatt» i gul sone.

RS 1/18 Svar fra leder av tjenesteutvalget - vedr trafikkavvikling på Tangvall
RS 2/18 PS 12/18 Eventuelt formannskapet 17.01.18 - kjøring over torvet
RS 3/18 Svar på forespørsel fra eldrerådet - Vedr demensplan og
verdighetsgaranti
RS 4/18 Orientering om nærdemokratiarbeidet i K3
PS 3/18 Eventuelt 29.01.18

Saksprotokoll i Eldrerådet - 29.01.2018
Behandling:
Valg av representanter til Søgne seniorsenter
Leder Arvid Abrahamsen foreslår: Helge Andersen og Bjørn Nilsen
Enstemmig valgt.

Vedtak:
Helge Andersen og Bjørn Nilsen velges til representanter til Søgne seniorsenter
Bygging av boenheter ved kommunen
Repr Helge Andersen
Bygging av boenheter ved kommunen foran Søgne omsorgsenter. Det er ønskelig med orientering ved
Kommunalsjef helse- omsorg Svein Resset. Eldrerådet vil vite hvor langt de er kommet i prosessen. Ønsker
oppdatering møte for møte.
Forebyggende arbeid blant seniorer
Repr. Tormod Mjaaseth (H)
Viser til et møte 23. januar 2018 ved Liv Solfrid Vikse vedrørende arbeidsdeling ifbm forebyggende arbeid
blant seniorer. Det er ønskelig med en eldredag på Torvet på Tangvall i august 2018. Vennesla kommune har
erfaring med samarbeidsrelasjon mellom frivillig sektor og kommune. Det vises til eldre meldingen «Leve
hele livet». Eldrerådet ønsker å invitere Kommunalsjef helse- omsorg Svein Resset og Frivilligsentralen ved
Rachel Papa til neste møte
Reglementet for Eldrerådet
Repr. Tormod Mjaaseth (H)
Gjennomgang av reglementet for Eldrerådet. Rådet er nedsatt av kommunen og er et selvstendig rådgivende
organ for kommunen. Eldrerådet kan løfte frem saker som vedkommer de eldre, og som er gjenstand for
politisk behandling. Det kan fremmes saker for Eldrerådet ved leder.
Eldrerådet skal lage en årsmelding. Samle saker og vedtak som er tatt opp i løpet av året. Ferdigstille
årsmelding i oktober.
FNs Eldre dag
Repr. Bjørn Nilsen
FNs eldredagen er om høsten. Eldredagen har en egen frivillig komite. Eldrerådets har hatt ansvar for å

arrangere dagen. Det gis kommunal garanti. De frivillige bes om å bidra med midler og frivillig innsats.
Oversikt over hvem som bør inviteres for å holde orientering i Eldrerådet
Februar:
 Kommunalsjef for helse- og omsorg Resset
 Kommunestyrerepresentant og kommunenes deltaker i nærdemokratisamarbeidet repr Arild Berge
Frivilligsentralen ved Rachel Papa til neste møte
April:
 Linn Anita Mossestad velferdsteknologi

Tavle i servicetorget må informere om at møte er åpent for publikum

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Kommunestyresalen Søgne rådhus (ekstraordinært møte)
12.02. 2018
10:00

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

Funksjon
Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Per Kjær
Varamedlem

Representerer

H

Representerer
SV

Representerer
SV

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Svein Resset
kommunalsjef
Anne Christin Høyem
rådgiver
Av fem medlemmer var fem medlemmer til stede, inkludert varamedlem. Sakskartet datert 09.02.18
omfattet PS 4/18. For øvrig ingen merknader til sakskart eller innkalling.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Arvid Abrahamsen (sign)
leder

Anne Christin Høyem (sign)
rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 4/18

Interkommunalt responssenter. Samarbeidsavtale etter
vertskommunemodell

U.off.

PS 4/18 Interkommunalt responssenter. Samarbeidsavtale etter
vertskommunemodell
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne Kommune inngår en interkommunal samarbeidsavtale, jmf. Kommuneloven § 28-1 b.
Avtalen innebærer administrativt samarbeid vedrørende kommunalt responssenter med Kristiansand
som vertskommune.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
«Søgne Kommune inngår en interkommunal samarbeidsavtale, jmf. Kommuneloven § 28-1 b.
Avtalen innebærer administrativt samarbeid vedrørende kommunalt responssenter med Kristiansand
som vertskommune.»
Leder Christian Eikeland (FrP) fremmet forslag på vegen av H og FrP:
Tjenesteutvalget beklager at saken ikke er fremlagt for Rådene før utvalget har fått saken til behandling.
Tjenesteutvalget oppfordrer rådene til å uttale seg til saken før Kommunestyret behandler den 15.02.2018.
Tjenesteutvalget ber administrasjonen utarbeide beredskapsplaner for hvordan den nødvendige hjelp settes
inn ved strømbrudd og når nettet ligger nede.
Votering:
 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
 Leder Christian Eikelands tilleggsforslag på vegen av H/FrP enstemmig vedtatt

Innstilling:
Søgne Kommune inngår en interkommunal samarbeidsavtale, jmf. Kommuneloven § 28-1 b. Avtalen
innebærer administrativt samarbeid vedrørende kommunalt responssenter med Kristiansand som
vertskommune.
Tjenesteutvalget beklager at saken ikke er fremlagt for Rådene før utvalget har fått saken til behandling.
Tjenesteutvalget oppfordrer rådene til å uttale seg til saken før Kommunestyret behandler den 15.02.2018.
Tjenesteutvalget ber administrasjonen utarbeide beredskapsplaner for hvordan den nødvendige hjelp settes
inn ved strømbrudd og når nettet ligger nede.
Rådmannens

Saksprotokoll i Eldrerådet - 12.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå Tjenesteutvalgets innstilling:

Søgne Kommune inngår en interkommunal samarbeidsavtale, jmf. Kommuneloven § 28-1 b. Avtalen
innebærer administrativt samarbeid vedrørende kommunalt responssenter med Kristiansand som
vertskommune.
Tjenesteutvalget beklager at saken ikke er fremlagt for Rådene før utvalget har fått saken til behandling.
Tjenesteutvalget oppfordrer rådene til å uttale seg til saken før Kommunestyret behandler den 15.02.2018.
Tjenesteutvalget ber administrasjonen utarbeide beredskapsplaner for hvordan den nødvendige hjelp settes
inn ved strømbrudd og når nettet ligger nede.

Innstilling til Formannskapet:
Eldrerådet gir sin tilslutning til Tjenesteutvalgets vedtak med følgende oppfølgingsspørsmål:
 Fagkompetansen til de som skal betjene målgruppen
 Hensynet til varsling overfor pårørende må utredes
 Tilkopling til alarmsystemet sett i sammenheng med det generelle nett - tilbudet i Søgne

