MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg helse og omsorg
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen
Møtedato: 04.04.2017
Tid : Kl. 18.00 – 21.55
Funksjon

Navn

Parti

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Knutsen Leif Malvin
Ferkingstad Anne
Halleland Kenneth
Kolstø Inger Elise N.
Slotnes Hilde Karine
Eriksen Yngve
Sæbø Nina Ve
Thorheim Helge
Aune Turid
Medhaug Jan Birger
Nilsen Josef Malvin
Midtun Rune
Wisnæs Randi

KRF
AP
AP
AP
SV
KRF
FRP
FRP
H
H
UA
FRP
UA

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

Referent:

Fremmøte

Forfall
Forfall

Thorheim Helge
Sæbø Nina Ve

11
Helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund, avd.sjef forvaltning
Sigurd Gjerdevik, avd.sjef omsorg Bodhild Eriksen, avd.sjef helse
Aslaug I. Skjold, kvalitetsrådgiver Tove Rosseland og
barnevernleder Jakob Bråtå
Elin Vikene

Innkalling/saksliste godkjent.
Innledningsvis orienterte Vegard Hartvig Våga og Marit Hesja om pasient- og
brukerombudet i Rogaland jf sak 28/17.
Utlagt på representantenes bord:
Vedtak fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Sykefraværsoppfølging i helse- og omsorgsetaten 1. kvartal 2017
Overliggerdøgn ved Helse Fonna – Karmøy kommune
Barnevernstjenesten – månedsrapport 1. kvartal 2017
Administrativ oppfølging av saker behandlet i hovedutvalg helse og omsorg 2017
Protokollen skal godkjennes i neste møte.
Saknr. 19/17
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GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 22.02.2017
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet 22.02.2017.

Saknr. 20/17
ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE
PERSONER MED DEMENS
Behandling:
Vedtak fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne utdelt i møtet.
Det ble avholdt pauser for gruppemøter.
Medhaug (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg ber om at Karmøy kommune etablerer 30 nye dagplasser for
hjemmeboende personer med demens i tillegg til dagens allerede eksisterende 30 plasser.
Tiltaket finansieres dels ved bruk av tilskuddet fra Helsedirektoratet til formålet for 2017 og dels
gjennom hovedutvalgets buffer.
Knutsen (KrF) foreslo følgende tilleggspunkt til innstillingen:
Hovedutvalg helse og omsorg ber om sak for etablering av nye plasser for å dekke behovet for
dagplasser til hjemmeboende med demens i tillegg til dagens allerede eksisterende 30 plasser.
Det forutsettes at bevilget tilskudd for 2017 pluss økte tilskudd som følge av ytterligere tilskudd fra
staten for nye plasser dekker det vesentlige av kostnadene til nye plasser.
Medhaug (H) foreslo følgende oversendelsesforslag:
Saken om etablering av 30 nye dagplasser for hjemmeboende personer med demens
oversendes kontroll- og kvalitetsutvalget i det en ber om at det foretas en helhetlig ekstern
revisjon av håndteringen av hele saksforløpet med vekt på følgende:





Er midlene brukt etter kriteriene slik disse fremgår av Helsedirektoratets Regelverk
for tilskuddsordning Kapittel 761 post 61 jfr. vedlegg.
Er midlene i det hele tatt brukt til disse tjenester eller som tiltak i innsparingspakken
våren 2016?
Er administrasjonens informasjonsplikt overfor hovedutvalget overholdt i sakens
anledning?
Det omtalte tjenestetilbudet som menes oppstartet fra 01.01.2016 er ikke behandlet i
hovedutvalget. Er dette i tråd med gjeldende delegasjonsreglement?
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Er rapporteringen til Helsedirektoratet datert 19.12.2016 i tråd med de faktiske
forhold?

Hovedutvalget ber subsidiert om at kontroll- og kvalitetsutvalget vurderer å avholde en
høring om saken for fagpersoner, aktuelle ledere og folkevalgte innkalles i sakens anledning.
Votering:
Medhaugs forslag vedtatt med 6 stemmer, mot 5 (KrF 2, Ap 3) for innstillingen.
Knutsens forslag fikk 5 stemmer (KrF 2, Ap 3), og falt.
Medhaugs oversendelsesforslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 (KrF 2, Ap 3).

Ferkingstad (Ap) foreslo å anke saken til formannskapet, jf. møtereglementets § 17, og
fremmet følgende:
Vedtaket ankes inn for formannskapet.
Ferkingstads ankeforslag fikk 5 stemmer (Ap 3, KrF 2), og saken sendes formannskapet for
avgjørelse.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg ber om at Karmøy kommune etablerer 30 nye dagplasser for
hjemmeboende personer med demens i tillegg til dagens allerede eksisterende 30 plasser.
Tiltaket finansieres dels ved bruk av tilskuddet fra Helsedirektoratet til formålet for 2017 og
dels gjennom hovedutvalgets buffer.

Vedtaket anket av 5 medlemmer for avgjørelse i formannskapet, jf. møtereglementets
§ 17.

Saknr. 21/17
AVTALER SOM UTLØPER
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Avtalen med Aski AS om norskopplæring i praksis forlenges ikke. Det utlyses konkurranse
om avtale for kjøp av norskopplæring i praksis.

Avtalen med Get om TV-signaltjeneste forlenges ikke. Det utlyses konkurranse om avtale
for kjøp av TV-signaltjeneste.
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Saknr. 22/17
TJENESTETILBUD FOR RUSMIDDELAVHENGIGE
Behandling:
Vedtak fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne utdelt i møtet.
Aune (H) foreslo følgende:
Hovedutvalg helse og omsorg tar statusorientering om kommunens tjenestetilbud for
rusmiddelavhengige til foreløpig orientering.
Hovedutvalget ber om sak i løpet av høsten hvor hele dette tjenesteområdet gjennomgås både faglig og
organisatorisk med evaluering av måloppnåelsen innenfor tjenesteområdet. Behov for eventuelle
justeringer/omlegging avklares og likeledes områder som bør styrkes eventuelt etableres ved
ytterligere opptrappingsmidler fra Staten.
Hovedutvalget vil være tett på tjenesteområdet for å kunne følge utviklingen og skal ha sak når nye
tiltak eller ressurser fra sentrale myndigheter foreligger.
Aunes forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 (KrF 2, Ap 3), for innstillingen.

Ferkingstad (Ap) foreslo å anke saken til formannskapet, jf. møtereglementets § 17, og
fremmet følgende:
Vedtaket ankes inn for formannskapet.
Ferkingstads ankeforslag fikk 5 stemmer (Ap 3, KrF 2), og saken sendes formannskapet for
avgjørelse.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar statusorientering om kommunens tjenestetilbud for
rusmiddelavhengige til foreløpig orientering.
Hovedutvalget ber om sak i løpet av høsten hvor hele dette tjenesteområdet gjennomgås
både faglig og organisatorisk med evaluering av måloppnåelsen innenfor tjenesteområdet.
Behov for eventuelle justeringer/omlegging avklares og likeledes områder som bør styrkes
eventuelt etableres ved ytterligere opptrappingsmidler fra Staten.
Hovedutvalget vil være tett på tjenesteområdet for å kunne følge utviklingen og skal ha sak
når nye tiltak eller ressurser fra sentrale myndigheter foreligger.
Vedtaket anket av 5 medlemmer for avgjørelse i formannskapet, jf. møtereglementets
§ 17.
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Saknr. 23/17
FAMILIESENTER KARMØY BARNEVERN 2017
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar å iverksette «Familiesenter» som 3-årig prosjekt i
barneverntjenesten i perioden 2017-2020.

Saknr. 24/17
PLAN FOR INTERNKONTROLL I BARNEVERNET
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan for internkontroll i barneverntjenesten vedtas.

Saknr. 25/17
KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2017 - HELSE- OG
OMSORGSETATEN
Behandling:
Vedtak fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne utdelt i møtet.
Ferkingstad (Ap) stilte spørsmål om sin habilitet og fratrådte.
10 medlemmer til stede.
Leder foreslo at Ferkingstad skulle bli erklært inhabil etter fvl.lovens § 6.1 a) part i saken.
Enstemmig vedtatt inhabil.
Knutsen (KrF) foreslo følgende:
Foreslått beløp til Leve Rogaland Fylkeslag reduseres med 5 000 som fordeles med 2 500 på
hver til Heart Karmøy og Håpets havn.
Innstillingen med Knutsens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalget vedtar å fordele tilskudd på kr. 50.000 til frivillige lag og foreninger slik:
Møteplassen
NFU Karmøy lokallag
Foreningen for kroniske smertepasienter
Karmøy Røde Kors omsorg

10 000
10 000
5 000
5 000
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Heart Karmøy
Håpets havn
Leve Rogaland Fylkeslag
LHL Karmøy

2 500
2 500
5 000
10 000

Ferkingstad tiltrådte.
11 medlemmer til stede.

Saknr. 26/17
ÅRSMELDING 2016 FOR NOROSUN SKJENKE- OG SALSKONTROLL
VERTSKOMMUNESAMARBEID
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre tar vedlagte årsmelding 2016 for NoRoSun Skjenke- og Salskontroll
til orientering.

Saknr. 27/17
BUDSJETTOPPFØLGING PR FEBRUAR
Behandling:
Vedtak fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne utdelt i møtet.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging pr februar til orientering

Saknr. 28/17
REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.04.2017
1. Årsmelding 2016 – Pasient- og brukaromboda i Norge med erfaringar frå Rogaland
Vegard Hartvig Våga og Marit Hesja orienterte innledningsvis i møtet.
Tatt til orientering.
2. Forvaltningsrevisjonen – rapport på varsling
Helse- og omsorgssjefen orienterte i møtet.
Tatt til orientering.
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3. Invitasjon til kurs i NOU 2016:17 På lik linje
Tatt til orientering.
4. Informasjon til kommunene om tiltak mot vold og overgrep.
Tatt til orientering.

Saknr. 29/17
EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.04.2017
1. Ferkingstad (Ap) sendte inn spørsmål om etablering av innvandrerråd –
integreringsråd og spurte om å få sak på det.
Helse- og omsorgssjefen svarte at det vil komme sak senere.
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