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Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Råd for funksjonshemmede 08.03.2022 16/22 
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FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA KRISTIANSAND 
KOMMUNE TIL SØRLANDET SYKEHUS HFS UTVIKLINGSPLAN 
2040 
 

FORMANNSKAPET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 16.03.2022 SAK 34/22 
 

Formannskapets vedtak: 
 
1. Formannskapet slutter seg til forslag til høringsuttalelse til Sørlandet 

sykehus HFs Utviklingsplan 2040. 
(Enst.) 
 
2. Kommunene opplever at sykehusets kapasitet innen barne- og 

ungdomspsykiatrien i dagens situasjonsbilde langt fra er tilstrekkelig til å 
understøtte kommunenes arbeid med bedre tverrfaglig og tidlig innsats. 
Mangelen på behandlingskapasitet innen dette feltet har blitt enda tydeligere 
under, og i etterkant av, korona-epidemien, og det antas at dette behovet 
heller ikke vil synke i den nærmeste fremtid. 

(Enst.) 
 
3. Formannskapet vil utrykke stor bekymring over geriatriske og 

alderspsykiatriske tjenester reduseres. Kommunen trenger en 
alderspsykiatrisk avdeling som kan bistå kommunen og de som trenger det 
med spesialisert kompetanse.  I stedet for nedbygging av tjenester trenger 
eldre i Kristiansand økt satsing. I og med at antall eldre øker,  øker også 
antall pasienter med kognitiv svikt. Dette må Sørlandets sykehus ta høyde 
for i sin planlegging. 

(Enst.) 
 
4. Formannskapet ber om at Kristiansand kommune er tydelige på behovet for 

nytt bygg for kvinneklinikk og barne-og ungdomsavdeling i Kristiansand må 
inngå tidlig i planperioden. Ny, og tydeligere tekst innarbeides i 
høringssvaret under punkt 4.4. 

(Enst.) 
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Forslag: 
FRP fremmet følgende tilleggsforslag: 
«1. Formannskapet vil utrykke stor bekymring over geriatriske og 

alderspsykiatriske tjenester reduseres. Kommunen trenger en 
alderspsykiatrisk avdeling som kan bistå kommunen og de som trenger det 
med spesialisert kompetanse.  I stedet for nedbygging av tjenester trenger 
eldre i Kristiansand økt satsing. I og med at antall eldre øker,  øker også 
antall pasienter med kognitiv svikt. Dette må Sørlandets sykehus ta høyde 
for i sin planlegging. 

2. Formannskapet ber om at Kristiansand kommune er tydelige på behovet for 
nytt bygg for kvinneklinikk og barne-og ungdomsavdeling i Kristiansand må 
inngå tidlig i planperioden. Ny, og tydeligere tekst innarbeides i 
høringssvaret under punkt 4.4.» 

 
Voteringer: 
Oppvekstutvalgets innstilling del 1 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 1. 
 
Oppvekstutvalgets innstilling del 2 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 2. 
 
FRP sitt forslag nr. 1 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 3. 
 
FRP sitt forslag nr. 2 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 4. 
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