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REFERAT FRA MØTE 12.04.18 - MANDAL KOMMUNALE RÅD FOR MENNESKER MED
NEDSATT FUNKSJONSEVNE

TIL: Rådets medlemmer og varamedlemmer
Kopi: Ordfører og rådmannens ledergruppe, samt gjester
Protokoll 02.2018
Møtedato: 12. april 2018
Tid:

17.00 – 19.40

Sted:

Møterom teknisk forvaltning, Mandal rådhus

Tilstede:

Per E. Bratteberg
Jorun N. Stallemo
Helge Pedersen
Tove Kristiansen

Meldt
forfall:
Referent:

Gjester som deltok i deler av møtet:
Tone Hinna Hovdenak, prosjektkoordinator velferdsteknologi
Ingeborg van Frankenhuyzen, prosjektleder Styrking av rehabilitering
Heidi Henanger Haven, kommunalsjef helse og omsorg
Inger Bentsen
Hallfrid Jostedt

Møtet startet med orienteringene i sak 14 og 16.
Sak 11/18 Godkjenning av innkalling
Ingen merknader
Sak 12/18 Godkjenning av saksliste
Ingen merknader
Sak 13/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møter (15.02.18 og 18.12.17)
Ingen merknader til protokoll fra 15.02.18.
Vedr. protokollen fra 18.12.17 ble det en del diskusjon om sak 54/17 Møtegodtgjørelse –
Rådmannens svar. Protokollen sier at saken ble tatt til foreløpig orientering.
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Diskusjonen dreide seg rundt formuleringer i mandat og rundskriv Q21 som begge sier at
rådet er et kommunalt utvalg etter §10 nr.1 i kommuneloven, og et forvaltningsorgan etter §1
i forvaltningsloven, satt opp mot ledergruppas formulering i epost 03.01.17 «Rådet er ifølge
loven et råd og ikke et ordinært politisk utvalg (som for eksempel landbruksnemnda eller
planutvalget).»
Diskusjonen ble avsluttet med en henvisning til rådets uttalelse om organisering av rådene i
nye Lindesnes, der det bl.a. er tatt med at rådets medlemmer må delta i politikeropplæring
og få iPader på linje med andre politisk valgte representanter, i tillegg til at det er påpekt at
rådet er et kommunalt utvalg etter kommunelovens § 10 nr. 1.
Sak 14/18 Informasjon om velferdsteknologi og rehabilitering
1. Styrking av rehabilitering v/prosjektleder Ingeborg van Frankenhuyzen
Mål for prosjektet er at flest mulig skal ha mulighet til å bo trygt i eget hjem så lenge
som mulig, mestre hverdagen sin selv og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap
med andre.
Rehabilitering hjemme har vist seg å gi best resultat. Rehabilitering kan også foregå i ulike
institusjoner. Pasientens funksjon styrer hvilket tilbud som velges.
Det ønskes en brukerrepresentant til arbeidet.
2. Velferdsteknologi v/Tone Hinna Hovdenak
Stor økning i antall eldre framover gjør det nødvendig å finne nye arbeidsformer i stedet for
dagens tjenestetilbud. Teknologi kan gjøre pasienten selvhjulpen, og gi mulighet for å legge
mer vekt på sosiale aktiviteter.
Vi fikk se nye digitale trygghetsalarmer som tas i bruk nå. Alarmen går til et felles
responssenter i Kristiansand, som har 3 personer (helsepersonell) på vakt til enhver tid.
Alarmene har 5 døgns batterikapasitet i tilfelle strømbrudd e.l. Bevegelsessensor,
dørsensor, sengesensor kan tilkoples trygghetsalarmene etter hvert, og systemet kan
videreutvikles med nye tilbud.
Elektronisk medisindispenser kan erstatte mange hjemmesykepleiebesøk. Dispenseren
varsler når medisinen skal tas, og hjemmesykepleien får beskjed dersom den ikke tas. Dette
tilbudet skal startes i vår.
Vinteren 2019 innfases lokaliseringsteknologi basert på GPS. Dette gjør at pasienter kan
ferdes fritt, men kan finnes igjen dersom de går seg bort. Kan også varsle automatisk når
pasienten går utenfor et bestemt område.
Alarmer etc. kan også kjøpes av enkeltpersoner, før man får tilbud gjennom helsetjenesten.
Enkeltsaker kan behandles uavhengig av fremdriftsplanen.
Kopi av presentasjonene vedlegges referatet.
Sak 15/18 Årsmelding 2017
Utkastet ble vedtatt med følgende tillegg:
- leder har deltatt i arbeidet med trafikksikkerhetsplan og plan for idrettshall ved
Frøysland skole
- henvisning til funksjon og mandat
Sak 16/18 Orelunden Helsehus
Kommunalsjef Heidi Henanger Haven startet med å gjennomgå hvor mange nye
sykehjemsplasser og omsorgsboliger med døgnbemanning det er behov for i nye Lindesnes
framover til 2040. Behovet er beregnet ut fra flere alternative erfaringstall som
landsgjennomsnitt og nordisk gjennomsnitt.

Det er meldt oppstart for reguleringsendring på Skinsnes/Orelunden, med sikte på å få økt
utnyttelse og etasjetall for et framtidig helsehus. Aktuelt innhold i helsehuset er
korttidsplasser, omsorgsboliger med heldøgns bemanning, ledelse/base for hjemmebaserte
tjenester, forvaltningskontor, poliklinikker, frisklivssentral, hjelpemiddelkontor/
utleveringssted, ambulanse, legevakt m.m.
Bygging av helsehus skal behandles i fellesnemnda for nye Lindesnes.
Heidi nevnte også et ønske om at nye leilighetsbygg bør planlegges med felles inngang og
lokaler som kan benyttes til felles aktiviteter og tjenester for beboerne.
Innen helse og omsorg i nye Lindesnes er det 9 delprosjekter. Det blir informasjonsmøter
om disse, bl.a. i Buen 2. mai.
Sak 17/18 Eventuelt


Det må purres på framdriften for nytt inngangsparti til bystyresalen



Leder av Lindesnesregionens lokalmedisinske senter (LRMS) inviteres til neste møte



Rådets leder kontakter planutvalgets leder for at rådet kan få delta/presentere seg i
planutvalget



Rådets medlemmer ønsker tilsendt alle saker til planutvalg og driftsstyre, samt oversikt
over kommende politiske saker



Helge Pedersen velges som brukerrepresentant til prosjekt Styrking rehabilitering, med
forbehold om møtetidspunkt

Hallfrid Jostedt
ref.

Vedlegg:
1 Presentasjon Styrking av rehabilitering og Velferdsteknologi

