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Av fem medlemmer var fem medlemmer til stede. Sakskart datert 06.11.2018 omfattet
PS 35/18 – PS 38/18. For øvrig ingen merknader til sakskart eller innkalling.
Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne hadde felles presentasjon av
økonomiplan 2019 - 2022 og budsjett 2019 ved økonomisjef Børre Andreassen.
Anne Lise Sandbakken informerte om byggeplaner for omsorgsboliger ved Søgne omsorgssenter.
Avdelingsleder Trude Lohne og ernæringskoordinator Kathrin Runge
informerte om tjenestelevering ved Hovedkjøkkenet i Søgne kommune.
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 35/18

Godkjenning av protokoll fra møte 29.10.2018

U.off.

PS 36/18

Referatsaker 13.11.2018

RS 28/18

Møteprotokoll - Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 26.10.2018

RS 29/18

Morgendagens aktivitetssenter - Forskningsrapporten til MAS

RS 30/18

Omsorg 2020 - regjeringen.no bestilling av papireksemplar for
Eldrerådet.

RS 31/18

Eldreråd - nytt fra regjeringen 26.10.18

PS 37/18
PS 38/18

Eventuelt 13.11.2018
Årsbudsjett 2019, Økonomiplan 2019 -2022

PS 35/18 Godkjenning av protokoll fra møte 29.10.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokoll fra møte 29.10.2018.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 13.11.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokoll fra møte 29.10.2018.

PS 36/18 Referatsaker 13.11.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 13.11.2018
Behandling:
Repr. Mjaaseth (H) fremmet forslag:
Det vises til RS 29/18 Morgendagens aktivitetssenter – Forskningsrapport til MAS. Eldrerådet ber om at
Frivilligsentralen i samarbeid med kommunen tar kontakt med lag og foreninger til videre arbeid med et
«Morgendagens aktivitetssenter» og ber om at Tjenesteutvalget tar saken videre. Eldrerådet ser betydningen
av et fellesmøte med de ulike aktørene for å diskutere gode løsninger.
Forøvrig ingen merknader til referatsaker.

Votering: Enstemmig
Vedtak/ innstilling:
Det vises til RS 29/18 Morgendagens aktivitetssenter – Forskningsrapport til MAS. Eldrerådet ber om at
Frivilligsentralen i samarbeid med kommunen tar kontakt med lag og foreninger til videre arbeid med et

«Morgendagens aktivitetssenter» og ber om at Tjenesteutvalget tar saken videre. Eldrerådet ser betydningen
av et fellesmøte med de ulike aktørene for å diskutere gode løsninger.
Eldrerådet tar de øvrige referatsakene til orientering.

RS 28/18 Møteprotokoll - Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 26.10.2018
RS 29/18 Morgendagens aktivitetssenter - Forskningsrapporten til MAS
RS 30/18 Omsorg 2020 - regjeringen.no bestilling av papireksemplar for
Eldrerådet.
RS 31/18 Eldreråd - nytt fra regjeringen 26.10.18
PS 37/18 Eventuelt 13.11.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet tar eventuelt – sakene til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 13.11.2018
Behandling:
Felles forslag fra Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet vil meddele Tjenesteutvalget og
Formannskapet om behovet for å beholde legevakttjeneste og NAV kontor på Tangvall i framtida.
Begrunnelsen i saken er at befolkningen øker, det vil gå ut over de mest sårbare, og vi vil miste mulighet for
legebesøk hjemme. Saken bør gis høy prioritet.

Vedtak:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet vil meddele Tjenesteutvalget og
Formannskapet om behovet for å beholde legevakttjeneste og NAV kontor på Tangvall i framtida.
Begrunnelsen i saken er at befolkningen øker, det vil gå ut over de mest sårbare, og vi vil miste mulighet for
legebesøk hjemme. Saken bør gis høy prioritet.

PS 38/18 Årsbudsjett 2019, Økonomiplan 2019-2022
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2019-2022. Driftsrammer og investeringsbudsjett
for 2019 i økonomiplanen 2019-2022 er kommunens årsbudsjett for 2019.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2019, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 900.000
kroner i bunnfradrag per boenhet for boliger og fritidsboliger.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for
innkreving av skatt i budsjettåret 2019.

4. Kommunestyret gir fullmakt til lånefinansiering til investeringer ihht. tabell 2A i
saksfremstillingen. Låneopptak for å finansiere investeringer i budsjettet for 2019 kan utgjøre
inntil 196.627.000 kroner. I tillegg til overnevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for
videre utlån med inntil 10.000.000 kroner.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager
i tråd med forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
6. Rådmannen gis fullmakt til å harmonisere gebyr/betalingssatser i 2019 der det er praktisk
mulig.
Bakgrunn for saken:
Forslaget bygger på Regjeringens forslag til statsbudsjett. Om nødvendig vil rådmannen fremme et
revidert forslag ut fra behandlingen i Stortinget.
Nedenfor er de obligatoriske budsjettskjemaene som skal vedtas for økonomiplanen 2019-2022 med
driftsrammene for årsbudsjett for 2019 til de ulike enhetene i tillegg til inntektsforutsetninger og
finans. I tillegg kommer rådmannens forslag til investeringer med finansiering. Nærmere beskrivelse
av rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett for 2019 fremgår av vedlagte
dokument.

Saksutredning:
Driftsbudsjett
Budsjettskjema 1A:

Saksprotokoll i Eldrerådet - 13.11.2018
Behandling:
Repr. Mjaaseth (H) fremmet forslag:
Ref. skriv «Styrking av eldres rettigheter - etablering av brukerråd i omsorgstjenestene.
Eldrerådet ønsker oversendt Tjenesteutvalget for behandling.
«Mot en ombudsordning på sikt i Nye Kristiansand vil det være et viktig signal og kunne starte et arbeid i
Søgne som innebærer en formalisering med et brukerråd i vår egen omsorgstjeneste.»
Eldrerådet ber om at det settes av kr 100 000,- fra dispensasjonsfondet med ordningen.
Bakgrunn for forslaget:
STYRKING AV ELDRES RETTIGHETER – Etablering av brukerråd i omsorgstjenestene.
Regjeringen bevilger fire millioner kroner til å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud i
budsjettet for 2019 og har som mål å «etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. I

mange år har det vært et nasjonalt barneombud, og nå følges det opp med et tilsvarende
eldreombud.
Formålet er å styrke oppmerksomheten mot eldre sine behov, en bedre eldreomsorg og utvikle et
talerør som kan sette helse- og omsorgstjenestene til eldre på dagsorden i kommunalt plan- og
utviklingsarbeid. Det nye ombudet etableres som en del av den etablerte ombudsordningen og har
helse- og omsorgstjenester som sitt ansvarsområde. Ensomhet og vold mot eldre er ikke lenger en
ikke sak. Det er nødvendig med et fokus som kan sikre sikre at eldre i kommunene får de
tjenestene de har krav på. Særlig i en tid vi går mot en sterk økning av eldre nasjonalt. Fakta tall
viser at antall personer over 70 år og eldre vil dobles på tre tiår. I dag er 60 prosent av mottagerne
av en eller flere kommunale omsorgstjenester 67 år eller eldre. Samtidig utgjør eldre over 67 år 14
prosent av befolkningen.
Eldrerådet mener det er av avgjørende betydning å iverksette tiltak lokalt. Eldre trenger en tydelig
røst som kan tale deres sak. Som eldreministeren uttaler det – «Mange eldre i dag tar til takke med
tilbud som er altfor dårlig. Det er viktig at de har noen å henvende seg til som kan hjelpe dem. Det
må sette dagsorden, og forbedre forholdene for eldre». Mange eldre etterspør ikke den hjelpen de
trenger og ønsker ikke å være til bry. Terskelen må senkes for å be om råd og hjelp for de eldre,
samtidig som må en være mer aktive overfor målgruppen.Mange pårørende har opplevd å
kjempe for å gi sine nærmeste en god alderdom. Dette er en kamp de ikke skal måtte kjempe
alene. Det er derfor viktig å få til en ordning lokalt som har til oppgave å tale de eldre sin sak.Mot en
ombudsordning på sikt i Nye Kristiansand, vil det være et viktig signal å kunne starte et arbeid i
Søgne som innebærer en formalisering med et brukerråd i vår egen omsorgstjeneste. Beløp kr
100 000,Dette arbeidet vil være godt i samsvar med Pasient- og brukerrettighetsloven, som skal bidra til å
sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Loven
skal også bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient eller bruker og helse- og
omsorgstjenesten, og ivareta respekten for den enkelte pasient eller brukers liv, integritet og
menneskeverd.
For å sikre bedre kvalitet i tjenestene løfter regjeringen fram nye og forsterkede tiltak i «Omsorg
2020» rundt fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Tiltakene skal bidra til nye
løsninger for å sikre at brukerne får større innflytelse over egen hverdag, økt valgfrihet og
tilstrekkelig mangfold av tilbud med god kvalitet.
Brukerne skal ha større innflytelse over egen hverdag, valgfrihet og et større mangfold av tilbud.
Målet er å skape en helse- og omsorgstjeneste som bidrar til at hver enkelt tjenestemottaker får
ivaretatt sine grunnleggende behov - får mulighet til å leve et aktivt liv, og et godt liv i fellesskap
med andre. Pårørendes situasjon skal styrkes gjennom bedre tilbud om avlastning, støtte og faglig
veiledning.
Eldrerådet ser for seg morgensdagens omsorg som skapes og utvikles sammen med brukere,
pasienter og pårørende og i samspill med frivillige, ideelle og private aktører. Et fundamentet tuftet
på god kompetanse, godt lederskap og et flerfaglig samarbeid.
Tormod Mjaaseth
Votering: Enstemmig

Innstilling:
Ref. skriv «Styrking av eldres rettigheter - etablering av brukerråd i omsorgstjenestene.
Eldrerådet ønsker oversendt Tjenesteutvalget for behandling.
«Mot en ombudsordning på sikt i Nye Kristiansand vil det være et viktig signal og kunne starte et arbeid i
Søgne som innebærer en formalisering med et brukerråd i vår egen omsorgstjeneste.»
Eldrerådet ber om at det settes av kr 100 000,- fra dispensasjonsfondet med ordningen.

