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Av fem medlemmer var fire medlemmer til stede. Ingen vararepresentant møtte. Sakskartet datert
19.02.2018 omfattet PS 5/18 – PS 7/18. For øvrig ingen merknader til sakskart eller innkalling.
Oppfølging PS 3/18 Fremdrift i bygging av boliger i nærheten av Søgne omsorgsenter – orientering
ved Anne Lise Sandbakken og Ola Frøysland.
Oppfølging RS 4/18 PS 3/18 Orientering om nærdemokratiarbeidet i K3 –
orientering ved Arild Berge – K3 prosessen vedr nærdemokrati
og innbygger - involvering.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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PS 5/18

Godkjenning av protokoll fra møte 29.01.2018 og 12.02.2018
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Referatsaker 26.02.2018

RS 5/18

Velferdsteknologimesse

PS 7/18

Eventuelt 26.02.2018

U.off.

PS 5/18 Godkjenning av protokoll fra møte 29.01.2018 og 12.02.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokoll fra møtene 29.01.2018 og 12.02.2018

Saksprotokoll i Eldrerådet - 26.02.2018
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokoll fra møtene 29.01. 2018 og 12.02.2018

PS 6/18 Referatsaker 26.02.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet tar referatsakene til orientering

Saksprotokoll i Eldrerådet - 26.02.2018
Behandling:
Eldrerådet bør være representert ved velferdsteknologimesse.
Vedtak:
Bjørn Nilsen og Tormod Mjaaseth deltar og orienterer på neste møte i Eldrerådet.

RS 5/18 Velferdsteknologimesse
PS 7/18 Eventuelt 26.02.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet tar eventuelt- sakene til orientering

Saksprotokoll i Eldrerådet - 26.02.2018
Behandling:
Repr.: Tormod Mjaaseth (H):
Skiltet handicap parkering ved Rådhuset
«Siste 1 ½ år har Eldrerådet jevnlig hatt fokus på parkeringslette på Tangvall for personer med nedsatt
funksjonsevne, uten noen avklarende politiske vedtak for målgruppen.
Når eldre opplever å bli utsatt for unødvendige begrensninger mot en meningsfull tilværelse i fellesskap med
andre og gjennom avgjørelser som er viktige i eget liv, er det grunn til å løfte saken på nytt.

Søgnes Eldreråd har tidligere gitt uttrykk for bekymringer og gitt sine innspill til politiske utvalg med
henvisninger til kommunens eget plandokument 2017 – 2030, et strategidokument hvor forebyggende tiltak og
tidlig innsats legges spesiell vekt på. Forskrift om verdig eldreomsorg legges til grunn hvor «menneskets
selvfølelse og selvrespekt er viktig for den enkeltes livskvalitet og mestring av egen tilværelse»
(Verdighetsgarantien) og med erkjennelser som nettopp fremhever betydningen av å motvirke ensomhet og
passivitet.
Slike betraktninger ble fremmet til kommunestyret gjennom en interpellasjon (H) i mai 2017. HC-parkering
ved rådhuset var tema.
Eldrerådet har fremmet forslag til gode løsninger siden høsten 2016. I januarmøte i 2018 ble rådet gjort kjent
med at saken for en endelig transportplan på torget rundt rådhuset ble lagt på vent «på grunn av stort
arbeidspress i forbindelse med K3». Mulig sluttbehandling vil da først kunne finne sted etter sammenslåing
2020.
Eldrerådet opplever en slik begrunnelse som bekymringsfull. En må kunne forvente et større samsvar og
handling mellom kommunens vedtatte planstrategier inklusive forankring til aktuelle lover/ forskrifter, sett i
sammenheng med en endelig politisk beslutning.
Eldrerådet vil derfor fremme et nytt forslag til en foreløpig løsning som kan iverksettes adskilt fra en ny og
omfattende transportplan for Tangvall. Den får komme i sin tur når administrativ kapasitet er på plass:
Parkeringsområdet rundt rådhuset utvides med 10 HC-plasser i skiltet område.
Dette vil bidra til bedre tilgjengelighet i sentrum, ved helsehuset og rådhuset for personer med nedsatt
funksjonsevne og som ikke er innvilget parkeringskort.
Saken handler om å bygge ned barrierer i de fysiske og sosiale omgivelser, ta hensyn til nye standarder til
universell utforming, fremme utvikling gjennom nærhet og trivsel og legge til rette for deltakelse og
likestilling – det er avgjørende og godt i samsvar med Søgnes eget plandokument for 2017 – 2030».

Eldrerådet slutter seg enstemmig til å oversende til Formannskapet.
Oversendelse til Formannskapet:
Eldrerådet er gjort kjent med at transportplan for torget på Tangvall er lagt på is i forbindelse med
gjennomføringen av arbeidet med K3. Eldrerådet ber Formannskapet om, som et midlertidig tiltak, å etablere
10 handicap plasser rundt Rådhuset i skiltet område.

Repr.: Helge Andersen
Slik kan vi forhindre hoftebrudd og lårhalsbrudd i Søgne

«Et hvert lårhalsbrudd koster samfunnet ca kr 500 000,- første året, herav faller ca kr 300 000,- på
den enkelte kommune. De påfølgende år påløper også videre utgifter.
Det vises til tiltak i Bydel Nordstrand;
Hjemmetjenesten og ergo- og fysioterapeuter bruker en sjekkliste ved hjemmebesøk. Både nye
brukere, brukere som trenger mer hjelp, brukere som har falt eller blitt registrert hos legevakta, får
tilbud om hjemmebesøk for å få vurdert fallfeller i hjemmet.
Bydel Nordstrand er med i Oslo Helseetats prosjekt Aldersvennlig by. Målet med prosjektet er å
trygge uteområdene for eldre innbyggere. Ett tiltak er gratis brodder og sand. De som trenger det,
får sanden fraktet hjem og hjelp til å strø.
Ansatte holder foredrag om blant annet fallforebygging for eldre innbyggere på treffsentre i bydelen.
Bydelen har laget en tipsbrosjyre som alle brukere av hjemmetjenesten får. Brosjyren skal legges ut
på legekontorene og treffsentrene i bydelen».

Eldrerådet slutter seg enstemmig til å oversende til Formannskapet.
Oversendelse til Formannskapet:
Søgne kommune griper fatt i disse problemstillinger og bør legge til rette for tilsvarende tiltak for
sine eldre innbyggere her i Søgne.

Leder Arvid Abrahamsen:
Viser til sak RS 4/18 PS 3/18 Orientering om nærdemokratiarbeidet i K3. Det er ønskelig å ha en
nærmere samtale med Eldrerådene i Songdalen og Kristiansand. Arvid Abrahamsen kontakter
lederne av Eldrerådene for å forhøre seg om interessen for å lage et felles møte med Eldrerådene.
Han informerer Eldrerådet på neste møte.

