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Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet tar eventuelt – saker til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 18.03.2019
Behandling:
Repr: Mjaaseth (H) fremmet forslag:
BEKYMRINGSMELDING TIL KOMMUNESTYREMØTE 28.3.19
K3 – SAMARBEID OM FELLES LEGEVAKTORDNING
I intensjonsavtalen mellom K3 står det at legetjenesten på kveld og helg i Søgne og Songdalen skal
beholdes slik den er nå - også etter sammenslåingen.
Prosjektledelsen i Nye Kristiansand forslår
likefullt å legge ned legevakten i Søgne og Songdalen. Legevakttjenesten vil etter sammenslåing bli
lokalisert til Eg i Kristiansand.
Dette får Søgne eldreråd til å reagere med bekymring:
 Legges legevakten ned vil dette gå utover akuttberedskap og utrykning
 Tap av en livreddende akuttberedskap
 Ventetid for behandling vil kunne øke merkbart. Det foreligger ikke klare planer for
utbygging/kapasitetsøkning ved legevakta på Eg
 En ordning med høy pasienttilfredshet settes på prøve
 Økt belastning med forlenget transport for en sårbar gruppe – inklusiv et kostnadsaspekt
 Nedleggelse av legevakten i Søgne vil bidra til å slå sprekker i en velferdsordning, i en tid hvor
den aldrende befolkning øker
Ifølge den gjennomførte lokaldemokrati undersøkelsen i K3 som KS publisert siste uke, sto Søgne
tilbake med dårligst score sett fra innbyggernes side – om hvordan det står til med lokaldemokratiet i
bygda. - En undersøkelse til ettertanke!
Forslag til beslutning:
Eldrerådet ber kommunestyret bidra til å sikre en videreføring av den nåværende trygge og gode
legevaktsordning og som er av avgjørende betydning for et økende antall eldre som blir boende i Søgne.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
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K3 – SAMARBEID OM FELLES LEGEVAKTORDNING
I intensjonsavtalen mellom K3 står det at legetjenesten på kveld og helg i Søgne og Songdalen skal
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