MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg helse og omsorg
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen.
Møtedato: 04.06.2019
Tid : Kl. 18:00 – 19:55
Funksjon
Navn

Parti

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

KRF
AP
AP
AP
SV
KRF
H
UA
H
H
KRF
H
KRF
V
FRP
SP

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
Vilhelmsen Vidar Vilhelm
Kvilhaug Berit Toskedal
Blindheim Endre Bø
Midtun Rune
Solvang Evelyn

Fremmøte

Forfall
Forfall
Forfall
Forfall
Forfall

Møtte for Aune Turid
Møtte for Eriksen Yngve
Møtte for Halleland Kenneth
Møtte for Sæbø Nina Ve
Møtte for Slotnes Hilde K.

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

11. 5 forfall. 5 varamedlemmer møtte.
Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen Sund og avd.leder
omsorg Bodhild Eriksen.

Referent:

Elin Vikene

Innkalling godkjent.
Saker meldt under Eventuelt. Sakslisten deretter godkjent.
Innledningsvis orienterte NAV-leder Stine K. Bjelland om avklaringspenger og overgang til uføretrygd
og deretter orienterte kommuneoverlege Katrine Marie Haga Nesse om samfunnsmedisinske
utfordringer, behov og eventuelle løsninger.
Utlagt på representantenes bord:
Vedtak av 03.06.2019 fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i
sakene 29/19, 31/19 og 32/19.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 25/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.04.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet 10.04.2019.

Saknr. 26/19
FRIVILLIGHETSARBEID I KARMØY KOMMUNE 2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar saken om frivillighetsarbeid i sektor helse og omsorg til
orientering.

Saknr. 27/19
KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG
OMSORGSETATEN
Behandling:
Ferkingstad (Ap) ba om å få vurdert sin habilitet som underskriver på en av søknadene og
fratrådte.
10 representanter til stede.
Leder redegjorde og foreslo at Ferkingstad ble erklært inhabil etter fvl. § 6 (1) bokstav e nr. 1.
Ferkingstad enstemmig vedtatt inhabil.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Ferkingstad gjeninntrådte.
11 representanter til stede.
Vedtak:
Hovedutvalget vedtar å fordele tilskudd på kr. 50 000 til frivillige lag og foreninger som det
fremgår av tabell i forslaget.
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Saknr. 28/19
BARNETRYGD FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE
Behandling:
Knutsen (KrF) fremmet følgende fellesforslag for KrF, AP, H, UA, V, FrP og Sp:
Kommunestyret vedtar at barnetrygd ikke skal regnes som inntekt ved utmåling av behov for sosial
stønad.
Ordningen gjøres gjeldende fra 1. september 2019.
For inneværende år finansieres ordningen med allerede bevilgede midler kr 300.000 samt kr 400.000
fra formannskapets disposisjonspost. For senere år innarbeides nødvendig beløp i kommunens budsjett
og økonomiplan.
Rådmannens innstilling fikk ingen stemmer og falt.
Fellesforslaget fremsatt av Knutsen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at barnetrygd ikke skal regnes som inntekt ved utmåling av behov
for sosial stønad.
Ordningen gjøres gjeldende fra 1. september 2019.
For inneværende år finansieres ordningen med allerede bevilgede midler kr 300.000 samt kr
400.000 fra formannskapets disposisjonspost. For senere år innarbeides nødvendig beløp i
kommunens budsjett og økonomiplan.

Saknr. 29/19
TANNHELSE FOR PRIORITERTE GRUPPER
Behandling:
Vedtak av 03.06.2019 fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne lagt ut.
Thorheim (UA) foreslo å ta med eldrerådets tilleggsforslag:
Eldrerådet synes tiltaket er godt og ber om at tilbudet gjøres godt kjent for de aktuelle brukergruppene.
Knutsen (KrF) foreslo å også ta med råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes
tilleggsforslag:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne presiserer at det må informeres godt og på en lettlest
måte om hvem som har tilgang/rettigheter til ordningen, opplyses at det må søkes i forkant og om det
må søkes årlig.
Innstillingen med Thorheim og Knutsens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
 Ordningen Tannhelse prioritert grupper opprettholdes slik den er per i dag


Helse- og omsorgsetaten vil bedre markedsføring av tilbudet i samarbeid med
Tannhelse Rogaland

Eldrerådet synes tiltaket er godt og ber om at tilbudet gjøres godt kjent for de aktuelle
brukergruppene.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne presiserer at det må informeres godt og på en
lettlest måte om hvem som har tilgang/rettigheter til ordningen, opplyses at det må søkes i
forkant og om det må søkes årlig.

Saknr. 30/19
PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan for miljørettet helsevern Karmøy kommune 2019-2024 tas til orientering.

Saknr. 31/19
PLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING
Behandling:
Vedtak av 03.06.2019 fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar Plan for universell utforming, Karmøy kommune 2019-2023 med de
mål, delmål og tiltak som fremgår av planen. Fokus for planen er områdene kommunale
bygg, eiendommer, utearealer og friområder.

Saknr. 32/19
BUDSJETTOPPFØLGING 2019 - 1. TERTIAL - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Behandling:
Vedtak av 03.06.2019 fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging pr 1. tertial 2019 til orientering.

Saknr. 33/19
EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.06.2019
1. Thorheim (UA) ønsker en god orientering om integreringsarbeidet i kommunen.
Status gis på møtet 28. august.
2. Thorheim (UA) viste til vedtak om sykehjem i Skudenes og at hovedutvalget skulle
holdes løpende orientert og at det var vedtatt en referansegruppe.
Knutsen (KrF) viste til mindretallsvedtak i kommunestyret og at referansegruppe ble
nedstemt. Knutsen foreslo at status sykehjem i Skudenes gis på møtet 28. august.
3. Thorheim (UA) spurte hvor langt en var kommet i forhold til Spanne og om det nærmet
seg prosjektering.
Knutsen (KrF) foreslo at status Spanne gis på møtet 28. august.
4. Thorheim (UA) spurte om det var dekket opp med personell på legevakten for
sommerferien og muligheter for sommerturnus jf Haugesund legevakt.
Kommunalsjefen svarte at en del av å styre driften er å planlegge for avvikling av ferie.
Arbeidstakere har rett til 18 virkedager ferie i perioden fra 1. juni til 30. september. Det er
ikke lagt inn ekstra midler i budsjett for å løse ferieavvikling.
5. Knutsen (KrF) minnet om markering av Verdens Overdosedag i Kopervik kirke torsdag
29. august kl. 18.30.
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