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Av 27 representanter var 27 tilstede inkludert møtende vararepresentanter.
Sakskart datert 13.08.2019, oppdatert 16.08.2019, omhandlet politisk sak 76/19.
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Ordfører besvarte.
Ettersending av sak
PS 76/19 Sak vedrørende interpellasjon 20.06.2019 ble ettersendt 16.08.2019

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Søgne, 20.08.2019
Astrid M. Hilde (sign.)
Ordfører
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Sak vedrørende interpellasjon 20.06.19
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Rådgiver
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16.08.2019

PS 76/19 Sak vedrørende interpellasjon 20.06.19
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret i Søgne mener enkeltmenneskene sine behov, utvikling og muligheter for å
kunne kommunisere med likesinnede er viktige prinsipper når kommunen behandler saker etter
oppholdsprinsippet i helse og omsorgsloven.
Kommunestyret i Søgne ber Nye Kristiansand utrede de økonomiske konsekvenser av å utvide
tilbud til brukergruppen i forbindelse med økonomiplanarbeidet. Kommunestyret ber videre om
at man ser på hvordan dette kan innarbeides i de tjenestebeskrivelsene som nå utarbeides, for å
sikre likebehandling av innbyggerne.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.08.2019
Behandling:
Kommunalsjef Svein Resset orienterte.

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret i Søgne mener enkeltmenneskene sine behov, utvikling og muligheter for å kunne
kommunisere med likesinnede er viktige prinsipper når kommunen behandler saker etter oppholdsprinsippet i
helse og omsorgsloven.
Kommunestyret i Søgne ber Nye Kristiansand utrede de økonomiske konsekvenser av å utvide tilbud til
brukergruppen i forbindelse med økonomiplanarbeidet. Kommunestyret ber videre om at man ser på hvordan
dette kan innarbeides i de tjenestebeskrivelsene som nå utarbeides, for å sikre likebehandling av innbyggerne.

Repr. Eikeland (FRP) fremmet fellesforslag fra AP, FRP, Uavh: Fardal
Alethia Elliott tildeles bo-, helse- og omsorgstilbud på Signo Vivo i Sandefjord kommune som omsøkt. Søgne
kommune kontakter Signo Vivo snarest for å inngå nødvendig avtale.
Kommunestyret vurderer saken som et enkelttilfelle, der søker er i en helt spesiell livssituasjon, samtidig som
at kommunen ikke kan tilby den tjenesten det søkes om i egen kommune. Dette vedtaket vil derfor ikke gi
presedens for andre saker i kommunen.
Repr. Sæther (KRF) fremmet fellesforslag fra H, V og KRF:
Kommunestyret mener Søgne kommune ikke kan gi Alethia et forsvarlig tilbud i egen kommune pga hennes
særskilte behov som døv og utviklingshemmet. Kommunestyret fatter et enkeltvedtak i saken som omhandler
Alethia Elliotts bo-, arbeids- helse og omsorgstilbud.
Alethia Elliott tildeles bo-, helse og omsorgstilbud på Signo Vivo i Sandefjord kommune som omsøkt. Søgne
kommune kontakter Signo Vivo snarest for å inngå nødvendig avtale.
Protokolltilførsel fra repr. Monstad (MDG)
Kommunestyret bør være forberedt på at vedtak i denne sak vil skape presedens for sammenliknbare saker.
Ny politikk bør prinsipielt ikke skapes gjennom enkeltsaker, men gjennom overordnede vedtak.
Tjenestetilbudet bør økes i denne saken, men også for alle andre innbyggere med liknende, og også andre,
behov. Ved å øke tjenestenivået i Nye Kristiansand, samt sikre finansiering gjennom ordinær
budsjettbehandling kan dette sikres på lik linje for alle innbyggerne som har spesielle behov.
Repr. Daland (Uavh) fremmet forslag:
Kommunestyret i Søgne mener enkeltmenneskene sine behov, utvikling og muligheter for å kunne
kommunisere med likesinnede er viktige prinsipper når kommunen behandler saker etter oppholdsprinsippet i
helse og omsorgsloven.
Kommunestyret i Søgne ber Nye Kristiansand utrede de økonomiske konsekvenser av å utvide tilbud til
brukergruppen i forbindelse med økonomiplanarbeidet. Kommunestyret ber videre om at man ser på hvordan
dette kan innarbeides i de tjenestebeskrivelsene som nå utarbeides, for å sikre likebehandling av innbyggerne.
Kommunestyret bør være forberedt på at vedtak i denne sak vil skape presedens for sammenliknbare saker.
Ny politikk bør prinsipielt ikke skapes gjennom enkeltsaker, men gjennom overordnede vedtak.
Tjenestetilbudet bør økes i denne saken, men også for alle andre innbyggere med liknende, og også andre,
behov. Ved å øke tjenestenivået i Nye Kristiansand, samt sikre finansiering gjennom ordinær
budsjettbehandling kan dette sikres på lik linje for alle innbyggerne som har spesielle behov.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet et fellesforslag fra H, V, KRF, AP, FRP, Uavh (Fardal, Strandvik), SP:
Kommunestyret fatter et enkeltvedtak i saken som omhandler Alethia Elliotts bo-, arbeids- helse og
omsorgstilbud. Alethia Elliott tildeles bo-, helse- og omsorgstilbud på Signo Vivo i Sandefjord kommune som
omsøkt. Søgne kommune kontakter Signo Vivo snarest for å inngå nødvendig avtale.

Kommunestyret vurderer saken som et enkelttilfelle, der søker er i en helt spesiell livssituasjon, samtidig som
at kommunen ikke kan tilby den tjenesten det søkes om i egen kommune.
Votering:
Fellesforslaget fra H, V, KRF, AP, FRP, Uavh (Fardal, Strandvik), SP ble satt opp mot forslag fra repr.
Daland (Uavh).
Fellesforslaget ble vedtatt med 24 (V, KRF, H, Uavh: Fardal, Uavh: Strandvik, SP, FRP: Jørgensen, FRP:
Eikeland, FRP: Stubstad), AP, SV) mot 3 (MDG, Uavh: Daland, FRP: Terkelsen).

Vedtak:
Kommunestyret fatter et enkeltvedtak i saken som omhandler Alethia Elliotts bo-, arbeids- helse og
omsorgstilbud. Alethia Elliott tildeles bo-, helse- og omsorgstilbud på Signo Vivo i Sandefjord
kommune som omsøkt. Søgne kommune kontakter Signo Vivo snarest for å inngå nødvendig avtale.
Kommunestyret vurderer saken som et enkelttilfelle, der søker er i en helt spesiell livssituasjon,
samtidig som at kommunen ikke kan tilby den tjenesten det søkes om i egen kommune.

