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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune prioriterer ikke innkjøp av ny buss i kommende økonomiplanperiode.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 20.11.2018
Behandling:
Habilitet:
Det ble reist habilitetsspørsmål for representant Heidi Johansen (AP) i sak
PS 59/18 Sak i tjenesteutvalget 09.05.18 - anskaffelse av buss tilpasset rullestolbrukere
Vedtak: Heidi Johansen erklæres inhabil i saken. Hun fratrer møtet under avstemning i saken.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune prioriterer ikke innkjøp av ny buss i kommende økonomiplanperiode.
Felles forslag fra FrP, AP, H, SP og Krf:
Tjenesteutvalget innstiller:
Kommunestyret mener det er positivt at Søgne kommune bidrar til en minibuss, som tar
rullestols-brukere, og vil signalisere et kommunalt tilskudd. Kommunestyret ber
Frivilligsentralen arbeide videre med saken i samarbeid med Seniorsenteret og
administrasjonen i kommunen. Ny politisk sak fremlegges med forslag til driftsavtaler,
ansvarsfordeling og eierskap.

Votering: Det var åtte stemmeberettigede til stede – fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Tjenesteutvalget innstiller:
Kommunestyret mener det er positivt at Søgne kommune bidrar til en minibuss, som tar
rullestols-brukere, og vil signalisere et kommunalt tilskudd. Kommunestyret ber
Frivilligsentralen arbeide videre med saken i samarbeid med Seniorsenteret og
administrasjonen i kommunen. Ny politisk sak fremlegges med forslag til driftsavtaler,
ansvarsfordeling og eierskap.

Bakgrunn for saken:
Saksprotokoll fra Tjenesteutvalget 09.05.18 :
Det ble fattet enstemmig vedtak om følgende:
I dag disponeres «seniorbussen» av frivillige og dette skaper mye positivitet for eldre, blant annet for å
forebygge ensomhet, og at hjemmeboende eldre enklere kan komme seg i aktivitet. Tjenesteutvalget har
registrert at minibussen ikke har mulighet til å få med seg rullestoler, og dermed må ekskludere
eldre som er avhengig av rullestoler, til å bli med på tur.
Tjenesteutvalget ønsker å se på muligheten for å anskaffe en buss som også får med seg
rullestolbrukere.
Tjenesteutvalget ber om at det fremmes en sak og det nedsettes en arbeidsgruppe representert politisk,
fra frivilligheten og administrasjonen der en ser på muligheter for å gå til innkjøp av buss/stor bil med
mulighet for å ta med rullestoler. Det er et mål om at arbeidet sluttføres innen budsjettbehandlingen for
2019.

Saksutredning:
Det vises til vedlagt notat fra nedsatt arbeidsgruppe, datert 10.10.18. I punktene 2 og 3
kommenteres alternativer til eierskap. Fra administrasjonens side vurderes det dit hen at eier
må ha ansvar for finansiering. I tillegg ansvar og myndighet knyttet hvordan kjøretøyet
disponeres, herunder vedlikehold. En buss investert i kommunal regi vurderes også å måtte
benyttes opp mot flere målgrupper blant kommunens mottagere av omsorgstjenester.
Administrasjonen har drøftet arbeidsgruppens rapport satt opp mot kommunens behov.
Omsorgssektorens drift og ressursbehov, samt de totale investeringsbehov er bakgrunn for en
vurdering om at ny buss ikke bør prioriteres i kommende økonomiplanperiode.
Til saken er det innhentet informasjon fra Songdalen kommune. Der har omsorgstjenesten buss
tilgjengelig lik den som her vurderes. Den er i sin helhet finansiert via tilskuddsmidler fra
Helsedirektoratet. Til saken kan det opplyses at Søgne kommune også har fått tilskudd knyttet
til samme tilskuddskapittel. Disse ble gitt første gang i 2017, og er valgt benyttet til en utvidet
og mer fleksibel drift av aktivitets- og dagsentertjenesten i Lundeveien.

Rådmannens merknader:
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Seniorbuss, konklusjon fra arbeidsgruppa, 10.10.18
Til stede:
Forfall:

Svein Resset, Anne Lise Sandbakken, Trine Lise Enersen og Kari B Johnsrud

Møtereferat
sendes til:
Møtetid og sted:

Seniorbuss, konklusjon fra arbeidsgruppa, 10.10.18
Til stede:
Forfall:
Møtereferat sendes
til:

Svein Resset, Anne Lise Sandbakken, Trine Lise Enersen, Kari Beate Johnsrud

Møtetid og sted:

Arbeidsgruppa, som ble satt sammen i høst, har gjort undersøkelser på innkjøp av ny
seniorbuss og har så langt i prosessen kommet frem til følgende:
1. Bruksområder
2. Eier
3. Søknader om tilskudd
4. Anbud
5. Bilmerker og type
6. Veien videre
1)
Bruksområder:
Vi ser at en minibuss med rullestol kan gi en større fleksibilitet ved at vi også kan hente
brukere fastlåst i rullestol som i dag får avslag når de ringer frivillige om en kjøretur/henting til
ulike aktiviteter.
Aktivitetssenteret tenker at det vil kunne gi mulighet å hente egne brukere og på den måten
begrense kostnader på transport til og fra dagsenter, samt at det blir kjent som kommer med
minibussen.

Dette vil også være til stor glede for de ulike dagsenter, Frivillighetssentralen med
alle sine aktiviteter, men også avdelinger som ønsker på tur.
Det som blir viktig her er at det sjekkes ut hvilke begrensninger som ligger inne i
forsikringen vedrørende bruk, og hvor mange som eventuelt kan kjøre bussen osv.
Dette gjelder seniorsenteret/frivillige/private sjåfører osv.
Dette tenker vi at økonomi avdelingen og de med kompetanse på forsikring må
se nærmere på .

2)
Hvem skal eie bilen:
Vi har 2 muligheter:
1. Kommunal
2. Privat/organisasjon
Vi har allerede en seniorbuss, som er eid av Seniorsenteret som driftet av kommunen,
og tenker at dette også er noe vi ønsker for kommende bil.
Vi har et ønske at denne bilen skal komme Søgnes beboere til gode nå som vi går
inn i K3 og at eieren da bør være en organisasjon.
Seniorsenteret har sagt seg villige til å være eier av 2 biler, så lenge Kommunen
er villig til å drifte disse.

3)
Søknad om tilskudd:
Vi har sjekket Helsedirektoratets sider, og kan ikke finne at det foreligger noe vi som
kommune kan søke på.
Derfor er det ønskelig å forsøke og søke til lokale støttepartnere som Bank og Lions.
Her må jo organisasjoner inn for å søke, og at vi som gruppe trenger støtte fra andre
for å ta dette videre.
BIF registrert:
Det er penger å spare om bilen blir registrert som BIF, men da må den være registrert
på institusjon eller organisasjon. Her er det viktig å forstå regelverket rundt søknad
og kjøp.
BIF bil: (biler registrert for funksjonshemmede) og som kjøres på klasse B/personbil.
Bussen er i avgiftsgruppe J i Stortingets avgiftsvedtak som ved førstegangs
registrering i landet blir registrert på institusjon eller organisasjon, og som tilbyr
transport av funksjonshemmede. Denne er fritatt for engangsavgift.
Fritaket inkluderer også eldre, og rehabiliteringspasienter i tillegg til transport av
funksjonshemmede.

4)
Anbud:
Vi har et ønske om å sende ut et anbud for å få et best mulig tilbud til kommunen.
Dette må økonomiavdelingen ta over, tenker vi. Dette for å sikre at det blir juridisk
rett m.m.
Prisen som er angitt i skrivet er ........... og vil kunne endres noe ut ifra våre ønsker
vedrørende utstyr.
Under er en liste over det utstyret vi tenker er viktig å få med ved et evnt anbud.


















9 seter med fleksibilitet av seter og rullestolbrukere
Automatgir
Vanlig sertifikat inntil 9 seter.
Inntil 2 rullestolbrukere
2/4 hjuls drift
Elektrisk rampe for enkelt og lett kunne trille brukerne inn og ut
av buss.
Lett å ta inn og ut stoler for å gjøre plass til rullestol/rullestoler
Raskt og lett å feste rullestolene i bilen.
Lett å bruke/kjøre, også på vinterstid
Aircondition , klima anlegg foran og bak.
Motorvarmer / kupévarmer / (evt. Vebasto dieselvarmer).
Skinnseter/skai
Tilhengerfeste
Ryggekamera/ryggesensor/alarm
Park sensor
Navigasjon

5)
Bilmerke:
Vi har kommet frem til 3 bilmerker. Etter å ha sett alle tre har vi følgende merknader:
Alle bilene er ca like utvendig og vil for mange oppleves store. Samtidig gir de
fleksibilitet både til å kunne ta med opptil 8 brukere, 2 rullestolbrukere + 4 seter
eller 1 rullestol +6 seter. Det vil også kunne være mulighet til å fjerne alle setene og
bruke bilen til frakt av større hjelpemidler, tur med avlastning hvor en kan sette på
tilhenger for å gi mer plass til diverse utstyr m.m.
I Songdalen er det ofte ansatte som kjører bilen da flere frivillige opplever at den
er i det største laget, men dette er en vanesak. Forsikring vil også påvirke hvor mange
som kan benytte bilen, noe som også er viktig å sjekke ved innkjøp.
Jo flere som kjører, jo dyrere kan forsikringen bli.
Alle bilene kan lett ta ut setene og justere dem etter behov.
Alle bilene har store vinduer med god utsikt. Alle bilene kan komme med skinnseter
som er praktisk ift hygiene, men kan oppleves kalde.
Ingen av bilene kommer inn i parkeringshus/garasje, og må da parkeres ute.

Det er nok Mercedes-en som pr i dag leder markedet i denne kategorien
og at det er flere taxi sjåfører som i dag benytter seg av disse bilene til transport.
Det er få firmaer som ombygger om disse bilene. Dette medfører jo at de forholdsvis
er like innvendig. Derfor kan det også være viktig å tenke gjennom hvilken bil som er
mest drift sikker og som har høyest verdi når man en dag ønsker å selge.
Ved å kontakte selve firmaet som ombygger varebiler til 9 seter,
fikk jeg en forståelse av at det var flest Mercedes-er som i dag blir ombygd.
1. Mercedes Benz Sprinter:
Prisantydning eksl. mva: 696 409
Flott bil og god kvalitet, men dyreste i innkjøp.
Her blir nok anbudet viktig ift å få alt utstyr vi ønsker innenfor ønsket pris.
Det kan se ut som at denne bilen hadde samme sete-feste- løsning som
VW Crafter, men siden forhandler kun hadde inne en varebil var det ikke mulig
å sjekke dette.
Grimstad har investert i flere Mercedes-er, men av større klasse og er fornøyd
med bilene. God service og god kjørekomfort.
Det kan være lurt å ta med i betraktning at det sannsynligvis vil være
Mercedes-en som har høyest salgsverdi av disse tre, når den en dag skal
selges.
Se vedlagte bilder.

2. VW -Crafter
Prisantydning eksl. mva: 633 096
Opprinnelig en 11 seter som er ombygd til en 9 seter. Dette gjør bilen romslig,
men også stor.
Det ble informert fra forhandler om at bilen måtte oppjusteres til 11 seter ved
videresalg, noe som kan medføre kostnad ved salg samt vanskelig å selge
siden den da vil kreve buss sertifikat.
Songdalen er veldig fornøyd med bilen. Bilen har 4 hjuls drift og er ofte
benyttet til kjøring til/fra Finsland. Det er kun VW Crafter som kommer med
4 hjuls drift inkludert i tilbudet.
Minus: Bilen kommer kun med manuell gir. Songdalen har også hatt en del
problemer med Rampen hvor bilen har vært inne til justering/reperasjon.
Pluss: Ansatte opplevde at bilsetene kan raskt tas inn/ut ved et enkelt håndtak
som løsner festene ved sålen av stolen og kan dermed løftes rett ut.
Feste for rullestol er også raskt å sette på.
Tilleggsopplysninger etter at tilbudet ble sendt ut:
Bilen som Songdalen fikk var manuell, men de leveres også med automat
og firehuls trekk.
Dette koster ca 25.000.- ekstra.

Ford – Transit
Prisantydning eksl. mva: 542 125
Mest for pengene, men faller muligens mest i pris ved videresalg, om den skal
selges om noen år.
Har mulighet for utvendig eller innvendig elektrisk rampe. Utvendig rampe gir
mer innvendig plass, men vil ødelegges fortere pga vær/vind/slitasje.
Dersom en velger utvendig rampe er sannsynligheten liten for at en kan
ha tilhenger feste på bilen. Dette kan evnt undersøkes nærmere.
Åseral har akkurat investert i en Ford og er også fornøyd med bilen.
Den er god å kjøre men oppleves stor som de andre bilene.
Det opplevdes noe mer vanskelig å få av setene i denne bilen.
Åseral bekreftet dette, men håpet at dette gav seg når en fikk øvelsen på plass.

Prisantydninger fra potensielle selgere:

Pris ekskl. Mva
25% mva.
Pris inkl. Mva og engangsavgift på kr. 2400,-

Ford
VW Crafter Mercedes
542 125
633 096
696 409
134 931
158 274
174 102
677 056
793 770
872 911

PS. Engangsavgiften er på kr. 2400,-, med bakgrunn i reglene om fradrag av vanlig
engangsavgift ved registrering som BIF (biler registrert for funksjonshemmede).

6)
Veien videre:
Det er mange spørsmål som nå kommer vedrørende økonomi, budsjett, forsikring,
priser m.m.. Spørsmål vi som gruppe ikke innehar tilstrekkelig kunnskap om.
Cristian Eikeland fremla viktigheten av at dette blir innlevert i tide,
slik at det kan bli lagt inn penger i neste års budsjett vedrørende kjøp.
Derfor haster det med innlevering og videre behandling av saken.
Vi tenker at vi har gitt en oversikt på aktuelle bilen. Disse er forholdsvis like,
men det er små forskjeller som da vil medføre at vi velger den ene fremfor den andre.
Arbeidsgruppa oversender med dette vårt arbeid tilbake til administrasjonen,
som vi ber ta saken videre når det gjelder anbud, gjennomføring av kjøp,
søknader om støtte/tilskudd, m.m. Arbeidsgruppa anser sitt arbeid som avsluttet.
Vi håper at overnevnte gir dere en oversikt for arbeidet videre og ønsker dere lykke til.
Vennlig hilsen for arbeidsgruppa
Oddny Tesaker Hystad
Her er en liten oversikt over likhet/forskjell på bilene:
X = JA
Utstyr/pris
Pris
Automat
2 rullestolbrukere
Diesel
Tilhengerfeste
Motor - HK
Firhjuls drift
navigasjon
Rampe
Kommuner som har kjøpt bil
FARGE I PRISEN

Mercedes Benz
Sprinter

Ford Transit

X
X
X
X
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X
X
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X (nyere versjon -

X

X
Grimstad
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For mer detaljert informasjon, vennligst se vedlagt tilbud fra alle 3 forhandlere.

VW Crafter

X
X
X
X
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X
X
Songdalen
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NOTAT
Søgne, 22.06.2018
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Arkivnr

Snr: 2016/2202- 33

Lnr: 29265/2018 Ark: F08 /SVRE

Fra: Svein Resset
Sendt: fredag 22. juni 2018 16.09
Til: Eikeland, Christian (Christian.Eikeland@politiker.vaf.no)
<Christian.Eikeland@politiker.vaf.no>; 'orepstad@broadpark.no' <orepstad@broadpark.no>;
post@sogne.frivilligsentral.no; Oddny Tesaker Hystad <oddny.hystad@sogne.kommune.no>;
Benedicte Aimee Enger <benedicte.enger@sogne.kommune.no>; Mari Anette Reinertsen
<MariAnette.Reinertsen@sogne.kommune.no>
Kopi: Trine Lise Enersen <Trine.Lise.Enersen@sogne.kommune.no>; Anne Lise Sandbakken
<Anne.lise.sandbakken@sogne.kommune.no>; Kari Beate Johnsrud
<Kari.Beate.Johnsrud@sogne.kommune.no>
Emne: Referat fra møte 22.06.18

Referat fra drøftingsmøte 22.06.18

Det vises til tjenesteutvalgets vedtak 09.05.18:
Vedtak:

I dag disponeres «seniorbussen» av frivillige og dette skaper mye positivitet for eldre, blant annet
for å forebygge ensomhet, og at hjemmeboende eldre enklere kan komme seg i aktivitet.
Tjenesteutvalget har registrert at minibussen ikke har mulighet til å få med seg rullestoler, og
dermed må ekskludere
eldre som er avhengig av rullestoler, til å bli med på tur.
Tjenesteutvalget ønsker å se på muligheten for å anskaffe en buss som også får med seg
rullestolbrukere.
Tjenesteutvalget ber om at det fremmes en sak og det nedsettes en arbeidsgruppe representert
politisk, fra frivilligheten og administrasjonen der en ser på muligheter for å gå til innkjøp av
buss/stor bil med mulighet for å ta med rullestoler. Det er et mål om at arbeidet sluttføres innen
budsjettbehandlingen for 2019.



Med bakgrunn i vedtaket har det 22.06 vært et første møte for å konstituere en
arbeidsgruppe som ser nærmere på dette fra og med august 2018. Gruppen er som følger:

Oddny T. Hystad
avdelingsleder, aktivitetssenter (enhet for hjemmetjenesten). Blir leder
av arbeidsgruppen, og innkaller til første møte.
Ole Repstad,

representant fra frivillig arbeid

Heidi Johansen,

daglig leder, Søgne frivilligsentral

Christian Eikeland,

politisk representant

Benedicte A. Enger,

fagleder, aktivitetssenter (enhet for hjemmetjenesten)

Mari Anette Reinertsen,



fagleder dagsenter (enhet for livsmestring)

Følgende ble også drøftet frem i dagens møte:
 Oddny Hystad bes lede arbeidsgruppen, og innkaller til første
arbeidsgruppemøte. Dette søkes gjennomført i løpet av første halvdel
av august. Det er ønskelig med møte fredag hvis mulig (v/Ole
Repstad)
 Det vurderes slik at leder av Søgne frivilligsentral bør være med i
arbeidsgruppen. Denne e-posten går også til henne.
 Det bør fokuseres på en 9-seter da denne størrelsen ikke krever annet
enn ordinært sertifikat. I tillegg bør det tilrettelegges slik at det blir
plass til to manuelle rullestolbrukere.
 Finansiering: Det foreligger enkelte innspill som kan være til nytte
for arbeidsgruppen angående mulige finansieringskilder. Se vedlegg
til e-posten.
 Under følger en sms fra Christian Eikeland, siden han ikke hadde
mulighet til å delta på dagens møte.

Med hilsen
Svein Resset
Ref
--------------------------------------------------------(SMS fra Christian Eikeland):
Jeg mener at vi innhenter innspill fra de som bruker bussen mest nå, hovedsakelig sjåføren på den,
deretter at vi bruker tiden frem til neste møte om å sjekke ut konkrete områder for støtte, inkludert lokal
støtte, samt at vi holder alle muligheter åpne med tanke på eierskap inntil vi har sjekket ut
alternativer/støtte.

Den kan gjerne være kommunal for meg, men vil ikke risikere at den forsvinner fra Søgne. Dersom det blir
en medeier så er det flere alternativer, og dette må drøftes senere når vi vet mer ang økonomi/støtte osv.
Jeg har mye ledig i kalenderen fom. Ferieslutt 1.8 til Arendalsuka starter 13.8

Med hilsen

Svein Resset

kommunalsjef helse og omsorg
Saksbehandler: Svein Resset / Tlf.nr: 416 63 063

