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Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19/22.
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Innledningsvis blir det orientering fra barneverntjenesten om familiesenter.
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Sak 1/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 20.11.2018

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
1/19

Elin Vikene
18/5121
Utvalg:
Eldrerådet

Forslag til vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen fra møtet 20.11.2018.

Arkiv: 033
Møtedato:
22.01.2019

Sak 2/19
ÅRSMELDING 2018 - ELDRERÅDET

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
2/19

Elin Vikene
19/71
Utvalg:
Eldrerådet

Arkiv: 033
Møtedato:
22.01.2019

Forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre tar vedlagte årsmelding 2018 for eldrerådet til orientering.

ÅRSMELDING ELDRERÅDET 2018
Medlemmer i eldrerådet i Karmøy kommune 2015 – 2019:
Unni A. Wathne, leder
Odny Marie Opsal (Sp), nestleder
Nils Hovden (Ap)
Bjørg Mannes (H)
Marit K. Kalleberg
Nils Oddvar Reiersen
Sjur Magne Kvamme
Varamedlemmer:
Solveig H. Anglevik
Karen Louise Øvrebø
Einar Røthing Nilsen
Olav Ytraland

Rådets sekretariat:
Formannskapskontoret er sekretariat for eldrerådet og Elin Vikene møtte som sekretær i 5 møter
og Reidar Bråtveit vikarierte i 2 møter.
Antall møter, saksantall og møtested:
Eldrerådet hadde 7 møter i 2018 og det ble behandlet 51 saker. Møtested var rådhuset og ett på
Vea Sykehjem.
På enkelte møter har administrasjonen orientert om aktuelle tema:
30.01.2018:
Avd.sjef omsorg Bodhild Eriksen svarte på spørsmål i forbindelse med temaer/saker som
eldrerådet hadde tatt opp på egen hånd jf sak 2/18 Årsmelding 2017 – Eldrerådet.
Rådgiver i helse og omsorg Arve Ubøe Rohde orienterte om velferdsteknologi og digitalisering i
Karmøy kommune.
17.04.2018:
Orientering fra avd.leder i barnevernet Karen Eilertsen vedrørende samvær med besteforeldre og
annen nær familie ved omsorgsovertakelse.
29.05.2018:
Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund orienterte om sakene 25/18 Ombygging av
Skudenes bu- og behandlingsheim og 26/18 Omsorgshotell/trygghetsplasser og svarte på 5
spørsmål fra sak 22/18 Eventuelt – Eldrerådet 17.04.2018.
Arve Ubøe Rohde, orienterte om Sak 24/18 Strategi for velferdsteknologi 2018 – 2022.
23.10.2018:
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-Budsjettsjef Øystein D. Hagerup orienterte om budsjett, regnskap og periodisering.
-Svarbrev fra kommunalsjef helse og omsorg vedrørende ventilasjon på Vea sykehjem.
-Svarbrev fra kommunalsjef helse og omsorg vedrørende ernæringssituasjonen for
hjemmeboende eldre og uføre i kommunen.
20.11.2018:
-Omvisning og orientering på Vea Sykehjem byggetrinn II ved virksomhetsleder Åshild M. Koch.
-Avd.sjef omsorg Bodhild Eriksen orienterte om personvern jf spørsmål under eventuelt i
eldrerådets møte 23.10.2018.

Oversikt over hvilke instanser som har sendt rådet saker:
Saker
til eldrerådet kom stort sett fra administrasjonen i helse- og omsorgsetaten. Eldrerådets møter ble
lagt til dagtid, kl. 10.00, dagen før møtene i hovedutvalg helse og omsorg. Dette for å få uttale
seg i tide til å kunne få innflytelse i den videre politiske behandling av sakene. Eldrerådets
uttalelser refereres i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne samme kveld og legges på
bordet i hovedutvalg helse og omsorgs møter neste dag.
Teknisk etat sender reguleringsplaner/reguleringsendringer til leder slik at eldrerådet har
mulighet for å uttale seg.

Saker/spørsmål/henvendelser eldrerådet har tatt opp på eget initiativ:
30.01.2018:
Teleslynger i kulturhus
Eldrerådet anmoder hovedutvalg helse og omsorg og hovedutvalg oppvekst og kultur å utrede
muligheten og behov for teleslynger i deler av Karmøy sine kulturhus.
Ettersom flere at innbyggerne i Karmøy blir eldre, melder behovet for teleslynger i
forsamlingslokaler seg sterkere og sterkere. Pensjonister deltar mer og mer i sosiale aktiviteter,
men hørselsvikt begrenser utbyttet de får.
Eldrerådet ønsker derfor at hovedutvalgene tar dette opp og får det inn som budsjettpost for
gjennomføring så snart som mulig.
Oversendt hovedutvalg helse og omsorg og hovedutvalg oppvekst og kultur.
27.02.2018:
-Uttalelse til sak KVALITET I TJENESTENE TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED
DEMENS
Et svært viktig tjenestetilbud til denne gruppen er dagaktivitetstilbud. Behovet er etter det vi forstår større
enn tilbudet. Eldrerådet behandlet i sitt møte 03.04.17 sak 14/17, Etablering og drift av dagaktivitetstilbud
til hjemmeboende personer med demens. Vi var da kjent med at kommunen i to påfølgende år hadde mottatt
støtte på mer enn 4 mill kroner totalt, til dette, fra Helsedirektoratet, og at kravet for å få støtten var
opprettelse av 30 nye slike plasser.
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På møtet stilte eldrerådet følgende spørsmål: Er kommunens måte å bruke tilskuddet på, innenfor det
oppsatte kravet? Eldrerådet kan ikke se at dette spørsmålet har blitt besvart.
Eldrerådet ber i dag om svar på følgende:
Er det opprettet 30 nye dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens i kommunen
som resultat av tilskudd fra Helsedirektoratet på totalt over 4 mill kroner de siste årene?
Sitert fra saksframstillingen, 2. avsnitt under «Hukommelsesteam»:
Hukommelsesteamet med sitt tilbud, vil ha en naturlig tilknytning til dagtilbud for hjemmeboende personer
med demens. Dette vil bli ytterligere omtalt i sak vedrørende dagtilbud for eldre.
Eldrerådet spør: Når kommer denne saken?
Oversendt helse- og omsorgssjefen og hovedutvalg helse og omsorg.

-Uttalelse til sak EVALUERING AV HANDLINGSPLAN - VOLD I NÆRE RELASJONER
Eldrerådet ser det som viktig at innbyggerne får klare meldinger om hvor de kan henvende seg
hvis de føler seg utsatt/truet/redd som et alternativ til politiet. Det er ønskelig med ett felles
telefonnummer til en sentral som videreformidler til aktuelle hjelpeinstanser.

-Eldrerådet ønsker orientering i neste møte om besteforeldres mulighet for kontakt med
barnebarn når barnevernet har omsorg for disse.
17.04.2018:
-Eldrerådet ønsket notat om status når det gjelder etablering av tiltak for eldre på Spanne.
Oversendt kommunalsjef helse og omsorg.
-Eldrerådet ønsket notat med orientering om bruken av alderspensjonatet på Norheim,
Tomasvegen.
Oversendt kommunalsjef helse og omsorg.
-Eldrerådet spurte om det var muligheter for å motta kommunal støtte til dekning av egenandel
fysioterapi for personer som har minstepensjon/tilnærmet minstepensjon.
Oversendt kommunalsjef helse og omsorg.
-Eldrerådet spurte om kommunen har planer om utvidelse av tilbudet til personer med lette eller
moderate psykiske lidelser.
Oversendt kommunalsjef helse og omsorg.
-Eldrerådet spurte om det i lys av pårørendehenvendelser til media i det siste var mulig for
brukere å benytte behandling utført av fysioterapeuter uten driftstilskudd under opphold i
kommunens institusjoner.
Oversendt kommunalsjef helse og omsorg.

29.05.2018:
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-Uttalelse til sak OMBYGGING SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM
Eldrerådet går mot å legge ned sykehjemmet i Skudeneshavn
Framtidig eldreomsorg er behandla i to stortingsmeldinger. Nr. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og
stortingsmelding nr 15 (2017-2018) Leve hele livet.
I stortingsmelding nr. 15 kap 5.5 går en inn for å ha sykehjem integrert som en del av lokalmiljøet gjerne
med felles møteplasser og naboskap på tvers av generasjoner og funksjoner.
Karmøy kommune bør sette pasienten i fokus og gå for desentrale løsninger. Meldingen gir pasienten også
rett til en aktiv time hver dag. (Innenfor pasientens interesseområde)
I Skudeneshavn har vi en aktiv støtte gruppe for Sykehjemmet. Denne gruppen har en betydelig aktivitet og
kan bygges ut med andre organisasjoner i lokalmiljøet. Det vil også bli lettere å trekke inn pårørende i
aktiviteter og eventuelt pleiebehov. Det blir betydelig vanskeligere om sykehjemmet blir sentralisert til Vea.
(Det kan være problem med lengre reisetid og ofte er det eldre som er aktuelle pårørende. Ikke alle har
sertifikat)
I stortingsmelding nr. 29 (2.5.1) står det noe om økonomi og drift av sykehjem. De økonomiske
rammebetingelsene for kommunene og brukerne må i størst mulig grad utformes slik at tjenestetilbudet
vurderes ut fra den enkeltes behov, og ut fra hva som er samfunnsøkonomisk mest effektivt. Regjeringen vil
utrede finansieringen for ulike boformer.
Når administrasjonen i Karmøy kommune ønsker å legge ned Skudenes bu og behandlingshjem uten å se på
kostnadene er det vanskelig å forstå. Minimum burde en hatt en kostnadskalkyle over hva det ville koste å
pusse opp hjemmet. Og hvor mange plasser en ville fått etter oppussingen. I stortingsmeldingen plikter en å
se både brukerens behov og den samfunnsøkonomiske effekten.
Eldrerådet reagerer kraftig på forslaget om å legge ned Sykehjemmet i Skudeneshavn og erstatte dette med
omsorgsboliger.

-Eldrerådet viste til at det var så langt å gå rundt et gjerde for reisende med buss til/fra Oasen og
lurte på hvor en kunne henvende seg for å få en åpning i gjerdet.
Vegvesenet og senterleder på Oasen ble foreslått.
28.08.2018:
-Uttalelse til sak PLAN FOR HABILIERING/REHABILITERING 2018-2025
Eldrerådet registrerer at Karmøy kommune har en lav bemanning i aktuelle faggrupper
sammenlignet med andre kommuner og forventer at dette ses på i budsjettsammenheng.
-Til sak BUDSJETTOPPFØLGING 2018 - PR. 31.07.2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Eldrerådet ønsker litt generell informasjon om budsjett og regnskap fra budsjettsjef og/eller
avdelingssjef forvaltning helse- og omsorgssektoren i neste møte.
-Eldrerådet ba om at følgende oversendes kommunalsjefene for teknisk og helse og omsorg:
Eldrerådet er kjent med at det er klager fra beboere, pårørende og ansatte på Vea sykehjem
vedrørende ventilasjon og ber om en forklaring.
23.10.2018:
-Eldrerådet viste til at det kun var avsatt 11 parkeringsplasser til besøkende og ber om nærmere
informasjon fra rådmann om hvordan parkeringsutfordringene ved Vea sykehjem skal løses.

Side 7 av 16

-Eldrerådet viste til medieoppslag fra Åkra sykehjem og ber om at kommunalsjef helse og omsorg
informerer om hvordan personvernlovgivningen skal praktiseres i kommunens institusjoner o.l.
20.11.2018:
Uttalelse til OMBYGGING SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM
Eldrerådet sier seg enig i rådmannens kommentar på s. 14 i saksframstillingen, der det heter:
«Når beslutninger som påvirker kommunens drift i 30 år framover skal tas, er det mange forhold
som må vurderes. Det viktigste er:
 Hva er kommunens behov fremover?
 Hvordan gi de beste tjenestene?
 Hva er fleksibelt hvis behov endrer seg?
På bakgrunn av saksopplysningene oversendes følgende kommentar:
Eldrerådet ser at kommunen har hatt, og har, store utgifter pga overliggerdøgn i Helse Fonna.
Dette oppleves også som uverdig for de pasientene det berører. Dette, sammen med prognosene
mht antall eldre i kommunen, tilsier at behovet for sykehjemsplasser i dag er større enn
tilgangen, og at behovet ikke vil bli mindre i de kommende ti-årene.
Eldrerådet anbefaler derfor at Skudenes bu- og behandlingsheim fortsetter som et rent sykehjem.
Av de alternativene som er beskrevet i sakspapirene anbefaler vi Ombygging til sykehjem.
Vi anbefaler dette av tre årsaker:
1) Behovet for sykehjemsplasser, jfr ovenfor
2) Ombygging er mer miljøvennlig enn riving/nybygging
3) Det kan muligens være strukturer i bygget som det kan være økonomisk gevinst i å
gjenbruke.
Eldrerådets representanter ønsker å få konkrete tidsmessige opplysninger om oppstartsplaner av
nybygg/ombygging av sykehjemmene på fastlandssiden og Skudeneshavn.
Langtidsbeboerne på Norheim Bu- og behandlingsheim ble tvangsflyttet i løpet av 2013-2014, og
lovet nytt sykehjem/omsorgsboliger i løpet av 2 år.
Beboerne på Skudenes Bu- og behandlingsheim ble etter en god orientering overflyttet til Vea
sykehjem i år.
Innbyggerne på både fastlandssiden og i Skudeneshavn etterspør nå politikerne om i hvilken
rekkefølge de prioriterer tilbakeflytting til sykehjem/omsorgsboliger i beboernes nærområde.
For både beboere og deres pårørende er en informasjon om framtidsplanene en sak av veldig stor
betydning.

Eldrerådets budsjettinnspill/prioritering for 2019:
Eldrerådet ber om at følgende prioriteres i budsjett 2019:
Eldrerådet ber om at andelen fysioterapeuter, leger, ergoterapeuter og psykologer i Karmøy økes
jf. det som er påpekt i plan for habilitering/rehabilitering 2018-2025.

Eldrerådet ber videre om at middagsombringing fra kommunale kjøkken gjeninnføres og uttaler
følgende:
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Det har i sommer kommet kritiske spørsmål ifm ernæringssituasjonen for hjemmeboende eldre
og uføre i kommunen : En bruker har sendt et åpent brev til kommunalsjef for helse og omsorg
og leder av Hovedutvalg helse omsorg der dette tas opp, konkret i forhold til fravær av middagsutlevering.
Et tilbakeblikk på historikken i saken aktualiserer et viktig tema : Forholdet mellom folkevalgte
og administrasjonen i kommunen.
Sommeren 2015 ble det kjent «på bygda» at det plutselig var slutt på den kommunale
middagsombringingen til eldre og uføre, en ordning som folk hadde vært svært fornøy med.
Beskjed om avslutningen hadde blitt gitt dels muntlig, dels via gule post-it-lapper på
kjøkkendører. De folkevalgte var like overrasket som brukerne og kunne derfor ikke forklare
bakgrunnen. Forvirringen og frustrasjonen, for ikke å si fortvilelsen, var stor.
Ved gjennomgang av aktuelle dokumenter fra kommunestyre, formannskap, hovedutvalg og
aktuelle råd (eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne) i det aktuelle
tidsrommet, kan en ikke se at temaet som sådan har vært politisk behandlet.
Det en ser, er at rådmannen våren 2015 meldte om behov for innsparing i kommunens
pengebruk.
Innsparingstemaet ble nevnt og behandlet i aktuelle hovedutvalg, formannskap og
kommunestyre. Ulike sparemåter ble nevnt og protokollert, dog ikke avvikling av
middagsutlevering.
Kort tid etter avviklingen fikk en ildsjel av en folkevalgt i stand en ordning med en lokal
restauratør som kunne tilby god og næringsrik mat tilkjørt. Dette ble omtalt av lokalpressen.
Pressen intervjuet som seg hør og bør også «kommunen», ved daværende ordfører. Denne
uttrykte : «Det har vært en lang rekke uheldige omstendigheter i løpet av sommeren der folk har
fått muntlig beskjed om at det er slutt på matleveringen. Dette har vært veldig uheldig, og jeg vil
på vegne av kommunen på det sterkeste beklage at det skjedde på denne måten, og at det
medførte at de eldre og pårørende har måttet uroe seg for situasjonen».
Dette var en ryddig reaksjon fra politisk ansvarlig hold i kommunen.
Det grunnleggende spørsmålet som flere har stilt seg etter hendelsen for 3 år siden, er likevel
ikke besvart:
Hvordan kunne det skje at en bestemmelse som var (er) så viktig for så mange innbyggere,
kunne bli tatt uten politisk behandling ?
Og : Kan vi regne med at slikt ikke skjer igjen i vår kommune ?

Eldredagen 1. oktober:
Eldrerådet hadde ingen markering av eldredagen 2018.

Tilskudd til virksomhet for eldre:
Tilskuddsordningen er overført til oppvekst- og kulturetaten fra 2017 og har samme søknadsfrist
som bl.a.driftstilskudd til frivillige lag og organisasjoner. Søknadsfrist for de som søker tilskudd
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til virksomhet for eldre er fra 2017 endret fra 1. november til 1. mars. Hovedutvalg oppvekst og
kultur behandler/innvilger tilskuddene og eldrerådet får saken til uttalelse i forkant.
Kurs/konferanser/møter:
Unni A. Wathne, Nils Reiersen og Odny Opsal deltok på konferanse for kommunale eldreråd –
6. november på Arkeologisk museum i Stavanger.

Vurdering av eldrerådets påvirkningskraft:
Eldrerådets uttalelser blir lagt ut i hovedutvalg helse og omsorgs møter og eventuelt andre
utvalg en sak skal behandles i og følger med i den videre saksgangen. Eldrerådet har talerett i
kommunestyret. Eldrerådets møteprotokoller settes på formannskapets referatliste og
sakspapirene og møteprotokollene legges ut på kommunens nettsider. Eldrerådets leder har blitt
invitert sammen med hovedutvalg helse og omsorg i forbindelse med arbeidsmøter.
Eldrerådet har en representant med vararepresentant i Den kulturelle spaserstokken.
Leder får tilsendt reguleringsplaner og leder/eldrerådet har mulighet for å komme med
uttalelser.
Eldrerådets innspill til budsjett behandles i første møte etter sommerferien og sendes rådmann,
budsjettsjef, hovedutvalg helse og omsorg og legges på kommunens nettside under budsjett
sammen med andre innspill og budsjettartikler mm.
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Sak 3/19
BUDSJETT 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
3/19
/
/

Bess Sætre
Arkiv: 151
19/102
Utvalg:
Møtedato:
Eldrerådet
22.01.2019
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
22.01.2019
Hovedutvalg helse og omsorg
23.01.2019

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett for 2019 for helse- og omsorgsetaten.

SAKSFRAMSTILLING
Budsjett 2019 – helse- og omsorgsetaten
I henhold til vedtatt budsjettprosedyre skal Hovedutvalg helse og omsorg vedta et driftsbudsjett
for helse og omsorgsetaten. I vedlagte oversikter er det gitt en oversikt over budsjett 2019 for
etaten, samt tiltak og vedtakspunkter som organisatorisk hører til etaten.
Budsjettoversikten er basert på vedtatt budsjettskjema 2B, som er kommunestyrets vedtaksnivå.
Dette er fordelt mellom hovedutvalgene i samsvar med budsjettvedtakets punkt 11 som sier at
«Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative
etatsstruktur».
Denne saken vil omhandle videre behandling av de vedtak som er gjort i kommunestyrets
behandling av budsjettet. For øvrig vises det til omtale av tiltak, mål og aktiviteter knyttet til
målkartet i rådmannens forslag, og som vil være førende for administrasjonens arbeid i 2019.
Hovedutvalg helse og omsorg er delegert myndighet innenfor rammer fastsatt av
kommunestyret, samt etter lover og forskrifter som gjelder for sektoren i den grad slik
myndighet ikke er delegert til andre politiske utvalg eller tjenestemenn. Formannskapet er
overordnet hovedutvalgene i saker som går ut over årets vedtatte budsjett, eller i saker som får
økonomiske konsekvenser for senere års budsjett.
Kommunestyrets vedtatte budsjett inneholder relativt få endringer fra rådmannes forslag i form
av endringer i bevilninger eller i form av verbal punkter, endringer er kort omtalt i saken.

Budsjettskjema 1B – fordelt til helse og omsorgsetaten
Oversikten viser den delen av kommunestyrets vedtatte rammer på de ulike tjenesteområdene som
gjelder helse og omsorgsetaten. Reelle endringer fra fjoråret vil fremkomme av tiltakslisten.
Ramme
01
04
07
08
09
10
12
13
18
Totalsum

Administrasjon
Kultur
Helse
Omsorg
Sosial
Barnevern
Nærmiljø
Bolig
Økonomi

13 510 000
33 000
93 196 000
634 404 000
101 220 000
82 416 000
634 000
1 601 000
-57 000
926 957 000
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Tiltaksoversikt helse og omsorgsetaten
Oversikten under viser reelle budsjettiltak som gjelder helse og omsorgs etaten, fordelt per
tjenesteområde slik det følger av kommunestyrets budsjettvedtak.

Ramme/ tiltak
01
Administrasjon
Fordeling sykelønnsrefusjon
07
Helse
Egenbetaling/ håndteringsgebyr korttidshjelpemidler
Fordeling sykelønnsrefusjon
Hjelpemiddeltekniker
KST Styrking fysioterapitilbudet i institusjonene
Legevaktavtale. Beredskap KØH
Opptrapping re/-habilitering
08
Omsorg
Digitalisering / pasientsikringsanlegg
Digitalt nattlig tilsyn
Fordeling sykelønnsrefusjon
Føringer opptrappingsplan rus
Heltidskultur rus og psykisk helse
Kjøp av BPA tjenester
Legevaktavtale. Beredskap KØH
Mosevegen til Myrdalsvegen
Myrdalsvegen
Opptrapping re/-habilitering
Saksbehandler bestillerkontor
Styrking barnebolig
Styrking bolig
Utskrivningsklare
09
Sosial
Bosetting
Fordeling sykelønnsrefusjon
Føringer opptrappingsplan rus
KST: Endring avkorting sosial stønad ved inntekter fra barnetrygd
10
Barnevern
Fordeling sykelønnsrefusjon
Føringer opptrappingsplan rus
13
Bolig
Fordeling sykelønnsrefusjon
Totalsum
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Summer av Endringer
2019
-31 000
-31 000
-31 000
816 000
816 000
-310 000
-122 000
310 000
418 000
350 000
170 000
26 286 000
26 286 000
240 000
273 000
1 256 000
410 000
4 319 000
-350 000
7 347 000
630 000
681 000
2 000 000
8 000 000
1 480 000
-6 128 000
-6 128 000
-6 521 000
-96 000
189 000
300 000
93 000
93 000
-62 000
155 000
38 000
38 000
38 000
21 074 000

Tiltak som er kommet inn i den politiske behandlingen er merket «KST:» i oversikten. Disse er
kort omtalt under. For omtale av øvrige tiltak vises det til omtale i rådmannens budsjettforslag.
2. Det utarbeides sak til politisk behandling om hvordan barnetrygden i gitte tilfeller ikke kommer til
fratrekk i søknad om sosialstønad. Det settes av 300’ kr.
Nav vil utarbeide en sak som ser på hvordan dette tiltaket kan innrettes.
7. Styrking av fysioterapitilbudet i institusjonene +500’
Det blir opprettet årsverk innen fysio-ergoterapi tjenesten. Ressursen vil bli brukt til å styrke
tilbudet i institusjon.
10. Arbeidstrening gjennom NAV for unge under 30 år- behovet forutsettes dekket.
Det legges til grunn at det er ment aktivitetsplikten. Arbeidet med aktivitetsplikt for unge under
30 år er godt i gang. De får tett oppfølging og flere er gjennom aktivitetsplikten kommet ut i
arbeid og utdanning.
12. Det arbeides videre med etablering av nødvendige parkeringsplasser for hjemmetjenesten/ ROP/
helsestasjon/ legesenter i sone nord.
Det er startet et arbeid på tvers av etatene for å få til en lik policy for etablering av
parkeringsplasser. Dette vil også omfatte sone nord.

Kommunalsjef helse og omsorg, 07.01.2019

Nora Olsen-Sund
sign.
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Sak 4/19
REFERATSAKER - ELDRERÅDET 22.01.2019

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
4/19

Elin Vikene
19/61
Utvalg:
Eldrerådet

Arkiv: 033
Møtedato:
22.01.2019

1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 21.11.2018.
2. Melding om politisk vedtak – Budsjett- og økonomiplan 2019 - 2022

Sak 5/19
EVENTUELT - ELDRERÅDET 22.01.2019

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
5/19

Elin Vikene
19/62
Utvalg:
Eldrerådet

Arkiv: 033
Møtedato:
22.01.2019
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