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21.01. 2019 omfattet PS 1/19 – PS 5/19. Sak PS 5/19 Handlingsplan – forebygging av alvorlig vold
blant barn og unge ble ettersendt 23.01. 2019.
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Anne Lise Sandbakken informerte om nye omsorgsboliger ved Søgne omsorgssenter.
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Arvid Abrahamsen (sign.)
leder

Anne Christin Høyem (sign.)
rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 1/19

Godkjenning av protokoll fra møte 13.11.2018

PS 2/19

Årsmelding - Eldrerådet 2018

PS 3/19

Referatsaker 28.01.2019

RS 1/19

Fastlegeordningen

RS 2/19

Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om
kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom

RS 3/19

Brev til eldrerådet

RS 4/19

Møteprotokoll - Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 14.11.2018

RS 5/19

Referat fra fellesmøte seniorrådene Nye Kristiansand

RS 6/19

VS: Eldre er en samfunnsressurs selv om de har gått ut av arbeidslivet.

RS 7/19

VS: SV: NIBR rapport 2014

RS 8/19

Varsel om igangsetting av detaljregulering Kjellandsheia vest - Plan
ID 201811

RS 9/19

Varsel om igangsetting av detaljregulering Oftenesheia - Plan ID
201812

RS 10/19

Varsel om igangsetting av områderegulering for Kjellandsheia Nord Mjåland - Eldrerådet

RS 11/19

Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for ny
kollektivterminal på Tangvall - Plan ID 201703

PS 4/19

Eventuelt 28.01.2019

PS 5/19

Handlingsplan -forebygging av alvorlig vold blant barn og unge

PS 1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 13.11.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokoll fra møte 13.11.2018.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.01.2019
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokoll fra møte 13.11.2019.

U.off.

Ettersendt
23.01.2019

PS 2/19 Årsmelding - Eldrerådet 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet godkjenner Årsmelding for Eldrerådet i Søgne kommune 2018.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak.
Eldrerådet godkjenner Årsmelding for Eldrerådet i Søgne kommune 2018.
Repr.: Tormod Mjaaseth (H) fremmet forslag:

Eldrerådet godkjenner Årsmelding for Eldrerådet i Søgne kommune 2018 med flg merknader:
Endring s. 5: andre og tredje avsnitt tas bort.
Endring s. 2 andre avsnitt erstattes med:
Til grunn for rådets arbeid står verdighetsgaranti – erklæringen sentralt
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-11-12-1426
Forskrift om verdig eldreomsorg har som formål å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at
dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom.
De kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte
tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov.
Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel og sikre
at medisinske behov blir ivaretatt.
Eldrerådet ønsker at det lages en brosjyre om Eldrerådets arbeid.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Eldrerådet godkjenner Årsmelding for Eldrerådet i Søgne kommune 2018 med flg merknader:
Endring s. 5: andre og tredje avsnitt tas bort.
Endring s. 2 andre avsnitt erstattes med:
Til grunn for rådets arbeid står verdighetsgaranti – erklæringen sentralt
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-11-12-1426
Forskrift om verdig eldreomsorg har som formål å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at
dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom.
De kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte
tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov.
Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel og sikre
at medisinske behov blir ivaretatt.

Eldrerådet ønsker at det lages en brosjyre om Eldrerådets arbeid.

PS 3/19 Referatsaker 28.01.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.01.2019
Behandling:
Repr.: Helge Andersen fremmet forslag:
Det vises til:
RS 8/19 Varsel om igangsetting av detaljregulering Kjellandsheia vest - Plan ID 201811
RS 9/19 Varsel om igangsetting av detaljregulering Oftenesheia - Plan ID 201812
RS 10/19 Varsel om igangsetting av områderegulering for Kjellandsheia Nord - Mjåland - Eldrerådet
Eldrerådet ønsker informasjon med tanke på plan for sosiale møteplasser.
For øvrig ingen merknader.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak/innstilling:
Det vises til:
RS 8/19 Varsel om igangsetting av detaljregulering Kjellandsheia vest - Plan ID 201811
RS 9/19 Varsel om igangsetting av detaljregulering Oftenesheia - Plan ID 201812
RS 10/19 Varsel om igangsetting av områderegulering for Kjellandsheia Nord - Mjåland - Eldrerådet
Eldrerådet ønsker informasjon med tanke på plan for sosiale møteplasser.

Eldrerådet tar referatsakene til orientering.

RS 1/19 Fastlegeordningen
RS 2/19 Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om
kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom
RS 3/19 Brev til eldrerådet
RS 4/19 Møteprotokoll - Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 14.11.2018
RS 5/19 Referat fra fellesmøte seniorrådene Nye Kristiansand
RS 6/19 VS: Eldre er en samfunnsressurs selv om de har gått ut av arbeidslivet.

RS 7/19 VS: SV: NIBR rapport 2014
RS 8/19 Varsel om igangsetting av detaljregulering Kjellandsheia vest - Plan ID
201811
RS 9/19 Varsel om igangsetting av detaljregulering Oftenesheia - Plan ID 201812
RS 10/19 Varsel om igangsetting av områderegulering for Kjellandsheia Nord Mjåland - Eldrerådet
RS 11/19 Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for ny
kollektivterminal på Tangvall - Plan ID 201703
PS 4/19 Eventuelt 28.01.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet tar eventuelt – sakene til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.01.2019
Behandling:
Ingen saker under eventuelt.

PS 5/19 Handlingsplan -forebygging av alvorlig vold blant barn og unge
Rådmannens forslag til vedtak:
Handlingsplan - forebygging av alvorlig vold blant barn og unge vedtas som et arbeidsredskap for å
fremme tidlig innsats, tverrfaglig samhandling og profesjonelt arbeid i situasjoner med bekymring
for voldsrisiko.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Handlingsplan - forebygging av alvorlig vold blant barn og unge vedtas som et arbeidsredskap for å
fremme tidlig innsats, tverrfaglig samhandling og profesjonelt arbeid i situasjoner med bekymring
for voldsrisiko.
Rep.: Mjaaseth (H) fremmet forslag:
Eldrerådet ønsker informasjon om det finnes tilsvarende utredning vedrørende vold overfor eldre.
For øvrig ingen merknader til rådmannens forslag til vedtak.
Votering:

Enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Handlingsplan - forebygging av alvorlig vold blant barn og unge vedtas som et arbeidsredskap for å
fremme tidlig innsats, tverrfaglig samhandling og profesjonelt arbeid i situasjoner med bekymring
for voldsrisiko.
Eldrerådet ønsker informasjon om det finnes tilsvarende utredning vedrørende vold overfor eldre.

