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Rådmannens forslag til vedtak:
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra
arbeidsgruppen notat av 21.02.19.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 27.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra
arbeidsgruppen notat av 21.02.19.
Fellesforslag:
Eldrerådet går inn for Rådmannens forslag til vedtak.
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra
arbeidsgruppen notat av 21.02.19.
Eldrerådet foreslår at det funksjonelle ved buss vektlegges mer enn prisen på bussen.

Votering: Enstemmig.

Innstilling:
Eldrerådet går inn for Rådmannens forslag til vedtak.
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av
buss tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres
utenom enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra
arbeidsgruppen notat av 21.02.19.
Eldrerådet foreslår at det funksjonelle ved buss vektlegges mer enn prisen på bussen.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.05.2019
Behandling:
Det ble informert om at Søgne og Greipstad Sparebank har bevilget kr 50 000,- til bussen.
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra
arbeidsgruppen notat av 21.02.19.
Fellesforslag:

Ved innkjøp av bussen er det viktig å ta hensyn til at bussen har tilstrekkelig takhøyde for
rullestolbrukere. Bruken bør forbeholdes funksjonshemmede og eldre.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter Rådmannens forslag til vedtak og
Eldrerådets innstilling:
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra
arbeidsgruppen notat av 21.02.19.
Det funksjonelle ved buss vektlegges mer enn prisen på bussen.
Votering: Enstemmig.

Innstilling:
Ved innkjøp av bussen er det viktig å ta hensyn til at bussen har tilstrekkelig takhøyde
for rullestolbrukere. Bruken bør forbeholdes funksjonshemmede og eldre.

Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av
buss tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres
utenom enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra
arbeidsgruppen notat av 21.02.19.
Det funksjonelle ved buss vektlegges mer enn prisen på bussen.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra
arbeidsgruppen notat av 21.02.19.
Innstilling:

Bakgrunn for saken:
Se vises til vedlegg, og formannskapets innstilling 28.11.19:
Innstilling:
Formannskapet mener det er positivt at Søgne kommune bidrar til en minibuss, som tar rullestolsbrukere, og vil signalisere et kommunalt tilskudd. Formannskapet 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.

Saksutredning:
Det vises til referat fra arbeidsgruppe 2 datert 21.02.19. I referatet framkommer forslag om at
valg av type bil overlates til politikerne. Men bil må være tilpasset rullestolbrukere og kunne
kjøres uten at det er krav om utvidet sertifikat. Hva angår finansiering mener arbeidsgruppen
at det er administrasjonens oppgave å søke tilskudd, og foreslår samtidig at kommunen
forskutterer kjøpet. Søgne frivilligsentral påtar seg å søke prosjektstøtte. Arbeidsgruppen har
også forslag til hvordan ansvar og eierskap skal ivaretas.
Finansiering:
Det er gjort undersøkelser opp mot helsedirektoratet og fylkesmannen knyttet til mulighet for
tilskudd til denne type investeringer. Det er en tilskuddsordning via helsedirektoratet for
etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, og som
kunne vært kilde til finansiering. Søgne kommune får imidlertid tilskudd herfra allerede, og

disse benyttes til å sikre personalressurser i forbindelse med utvidet drift av aktivitetssenteret i
Lundeveien.

Referat arbeidsgruppe 2 datert 21.02.19 vedrørende kjøp av bil som tar rullestol.

Tilstede: Søgne Seniorsenter Bjørg Bjørsvik , Lions John McCloud , Søgne håndballklubb Gro Anita
Kåsa Paulsen, Søgne Røde Kors ,Inger Langlo , Søgne frivilligsentral Heidi Johansen . Kommunalsjef
Søgne kommune Svein Resset.
Tjenesteutvalget behandlet saken den 20.11.18 Politikerne fremmet et fellesforslag FRP, AP, H, SP
og KRF mot rådmannens innstillig følgende
Innstilling:
Kommunestyret mener det er positivt at Søgne kommune bidrar til en minibuss som tar
rullestolbrukere, 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.
Enstemmig vedtatt.
Arbeidsgruppe 1 den 10.10.18. vedlagt referat og protokoll 20.11.18
Denne arbeidsgruppa tok for seg hvilken bil som var best egnet til formålet.. De hadde befaring til
Songdalen og så på den nye bilen de hadde anskaffet. Det var enighet i gruppa at følgende biler var å
foretrekke:
Arbeidsgruppa landet på tre forskjellige modeller.

Pris ekskl. mva
25%mva

Ford transitt

VW Crafter

542 125,-

633 096,-

134 931,-

158 274,-

677 056,-

793 770,-

Pris inkl mva og
engangsavgift på 2400,- *

Mercedes sprinter
696 409,174 102,-

872 911,-

Kjøp av ny bil:
Med bakgrunn i at første arbeidsgruppe (som i dag er sjåfører i den bilen vi har) har kommet med
anbefalinger, har denne gruppa ikke tatt stilling til hvilke bil som kjøpes men overlater som forrige
arbeidsgruppe, valget til politikerne. Bakgrunnen for dette er i at det er prisforskjeller på bilene.
Hovedmålet for gruppa er at bilen må kunne ta rullestol og at alle kan kjøre bilen uten utvidet
sertifikat. I tillegg må det være en enkel montering å få rullestolen inn i bilen og ut. Garasjeplasser
også viktig, men vi regner med dette tas hensyn ved bygging av garasjer i nytt bygg.
Når det gjelder søknad om tilskudd til kjøp av bil mener vi dette er administrasjonens oppgave.

Kommunalsjef Svein Reset ga informasjon om at det ikke ligger inne penger i budsjett til kjøp i
økonomiplanen. Gruppa ber derfor om at kommunen forskutterer, finner penger til bil kjøp av bilen
nå og sørger for ev søknader ev om tilskudd .( fristen for tildeling i dette halvåret er overskredet)
Ansvarsfordeling og eierskap:
Seniorsenteret står som eier av den bilen som finnes i dag. Søgne Seniorsenter bekreftet i
arbeidsmøte den 10.10.18 at de kunne påta seg å stå som eier av den nye bilen.
Arbeidsgruppa 21.02.19 er enig i dette, og påpeker at det er viktig at bilen skal være betinget
forbeholt Søgne med tanke på kommunesammenslåing i 2020
Gruppa mener at det må inngås en avtaler mellom Seniorsenter om bruk av bilen, det vil si
organisering.
Det ble poengtert at bilen skal kunne brukes av alle gamle, unge, frivillige og lag og foreninger.
Drift av nåværende bil:
Det foreligger egen avtale mellom Søgne Seniorsenteret og hjemmetjenesten i kommunen.
Hjemmetjenesten dekker alle driftsutgiftene for bilen vi har i dag (se vedlagt avtale). «Kjøregruppa
for eldre i Søgne v/Bjørg Bjørsvik» har eget politisk vedtak om at Søgne kommune dekker
kjørekostnader for denne gruppa. Økonomiavdeling har opplyst at i 2018 har det vært
driftskostnader på ca 11 500- på kjøregruppa.
Søgne frivilligsentral påtar seg å søke prosjektstøtte på ca 300 000,- i søgne og greipstad sparebank

Forslag til politisk behandling/vedtak fra arbeidsgruppa 1 og 2:
Søgne Kommunen viderefører driftsavtalen med Seniorsenteret og hjemmetjenesten som tidligere er
vedtatt og utvider avtalen til å gjelde også den nye bilen.
Bilen skal registreres på Seniorsenteret i Søgne og er forbeholdt Søgne.
Bilen skal kunne brukes av Søgne Seniorsenteret, søgne frivilligsentral, Røde Kors, lag og foreninger.
Søgne kommune inngår egen avtale med de lag og foreninger som ønsker bruke bilen basert på den
avtalen Søgne Seniorsenteret har i dag.
Politikerne vedtar hvilke bil av de tre foreslåtte som foreligger som er aktuelle, se vedlegg. Gruppa
ønsker en bil til 1 rullestol slik at det blir plass til rullatorer i tillegg.

Mercedes Benz Sprinter: av den nye bilen.
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.

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.

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 de fikk øvelsen på plass.

Fra: Svein Resset[Svein.Resset@sogne.kommune.no] Sendt: 29.05.2019 09:33:33 Til: Elisabeth Løken Olsen; Anne
Christin Høyem Tittel: VS: Prosjektstøtte SGS Lokalbankfond
Til orientering.
Bes lagt inn som vedlegg i aktuell sak.
Mvh
Svein
Fra: Heidi Johansen <post@sogne.frivilligsentral.no>
Sendt: mandag 27. mai 2019 14.28
Til: Svein Resset <Svein.Resset@sogne.kommune.no>
Emne: VS: Prosjektstøtte SGS Lokalbankfond
Ser det i eldrerådet kom opp saken om buss til frivilligheten i dag. Da lå ikke dette vedlegget med. Vi har jo fått
innvilget av Søgne og Greipstad Sparebank 50 000,‐ til denne bussen.
Ønsker deg en strålende dag!
Med vennlig hilsen
Heidi Johansen
Daglig leder

Søgne Frivilligsentral
Besøks og fakturaadresse:
Kleplandsveien 15 4640 Søgne
Mail: post@sogne.frivilligsentral.no
Mob: +47 48295812
Web: www.sogne.frivilligsentral.no

Fra: Søgne og Greipstad Sparebank <blir‐ikke‐lest@sgsparebank.no>
Sendt: 1. april 2019 14:24
Til: post@sogne.frivilligsentral.no
Emne: Prosjektstøtte SGS Lokalbankfond

Søgne Frivilligsentral
Heidi Johansen
30901312687
01.04.2019

Søknad om Prosjektstøtte, Lokalbankfondet 2019

Vi viser til deres søknad om Prosjektstøtte i forbindelse med utdeling fra Lokalbankfondet for 2019.
Søgne og Greipstad Sparebank har gleden av å informere om at deres lag/forening er
tildelt kr. 50000 i Prosjektstøtte til: Buss med plass tik rulles.

Vi ser på dette som et meget positivt tiltak, til glede for mange mennesker. Tildelingen øremerkes dette spesifikke tiltaket
og vi setter pris på om dere gir tilbakemelding til deres medlemmer/media at deres prosjekt har fått økonomisk støtte fra
banken.
Lokalbankfondet gjennomfører en årlig gaveutdeling for å underbygge positivt arbeid blant lag og foreninger i Søgne
og Songdalen. Denne utdelingen, som skjer tidlig på året, er ment å gi en ekstra økonomisk støtte slik at større prosjekter
kan realiseres.
Prosjektstøtte: er planlagte prosjekter med et eget budsjett og fremdriftsplan, som oftest på siden av laget løpende
drift. Avhengig av prosjektets størrelse og omfang, graden av allmenn nytte samt antall søkere/tilgengelige midler, vil
støtten ligge mellom kr. 15.000 og kr. 250.000.
Søgne og Greipstad Sparebank: I generasjoner har Søgne og Greipstad Sparebank spilt en positiv rolle for svært
mange mennesker og virksomheter i Søgne og Songdalen. Bankens lokalbankfond er vår måte å strukturere og
synliggjøre vårt engasjement på, og bidraget til samfunnsnyttige tiltak skal være forankret i bankens visjon om å skape
glede og verdier. Derfor gir vi også hvert år 10 % av bankens overskudd tilbake til lokalsamfunnet og i 2019 deler vi ut
kr. 2.900.000,- gjennom bankens lokalbankfond.

Vi ønsker dere lykke til med videre drift og med realiseringen av prosjektet.
Med vennlig hilsen
for SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK
Vidar Skaaland
adm. banksjef

«Denne e-post med tilhørende dokumenter er kun for den adressat som er navngitt ovenfor. E-post med tilhørende
dokumenter kan inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt. Hvis De ikke er rette mottaker av e-posten, gjøres De
oppmerksom på at enhver bruk, kopiering eller videreformidling av opplysninger ikke er tillatt. Har De mottatt denne
e-post ved en feiltakelse, bes De vennligst straks gi beskjed pr e-post eller telefon og slette denne e-post samt
makulere alle utskrifter og kopier av den.»

