MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Eldrerådet
Rådhuset, formannskapssalen
22.01.2019
Tid: 10:00

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til
møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22.
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.
Innledningsvis blir det orientering fra barneverntjenesten om familiesenter.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/19

18/5121
GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 20.11.2018

2/19

19/71
ÅRSMELDING 2018 - ELDRERÅDET

3/19

19/102
BUDSJETT 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN

4/19

19/61
REFERATSAKER - ELDRERÅDET 22.01.2019

5/19

19/62
EVENTUELT - ELDRERÅDET 22.01.2019

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Eldrerådet
Rådhuset, formannskapssalen
22.01.2019
Tid: Kl. 10:00

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19/22.
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.
Innledningsvis blir det orientering fra barneverntjenesten om familiesenter.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/19

18/5121
GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 20.11.2018

2/19

19/71
ÅRSMELDING 2018 - ELDRERÅDET

3/19

19/102
BUDSJETT 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN

4/19

19/61
REFERATSAKER - ELDRERÅDET 22.01.2019

5/19

19/62
EVENTUELT - ELDRERÅDET 22.01.2019

Karmøy rådhus, 14.01.2019

Unni A. Wathne
Leder

Elin Vikene
Sekretær

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.
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-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

Side 12 av 16

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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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Vikene
18/5121

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet

22.01.2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 20.11.2018

Forslag til vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen fra møtet 20.11.2018.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Vikene
18/5121

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet

22.01.2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 20.11.2018

Forslag til vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen fra møtet 20.11.2018.

MØTEPROTOKOLL
Eldrerådet
18/5121
Møtested: Vea Sykehjem, møterom
Møtedato: 20.11.2018
Tid : Kl. 10:00 – 12:10
Funksjon

Navn

Fremmøte

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Wathne Unni A.
Opsal Oddny
Hovden Nils
Mannes Bjørg
Kalleberg Marit K.
Reiersen Nils Oddvar
Kvamme Sjur

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

6. Ett forfall. Ingen varamann møtte.

Referent:

Elin Vikene

Forfall

Innkalling/saksliste godkjent.
Sak meldt under Eventuelt. Sakslisten deretter godkjent.
Innledningsvis var det omvisning og orientering på Vea Sykehjem byggetrinn II ved
virksomhetsleder Åshild M. Koch.
Videre informerte helsesjef Bodhild Eriksen om personvern jf spørsmål under eventuelt i
eldrerådets møte 23.10.2018.
Utlagt på representantenes bord:
Helsedirektoratets informasjon om helse- og omsorgstjenester i Kommunalt pasient- og
brukerregister – Fra IPLOS TIL KPR.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 46/18
GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 23.10.2018
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen fra møtet 23.10.2018.

Saknr. 47/18
BUDSJETTOPPFØLGING 2018 - PR. 31.10.2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Behandling:
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging pr 31.10.18 til orientering.

Saknr. 48/18
OMBYGGING SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM
Behandling:
Mannes foreslo:
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.
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Kalleberg foreslo:
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.
Innstillingen fikk en stemme (Hovden) og falt.
Mannes forslag vedtatt med 4 stemmer mot 2 stemmer (Hovden og Kalleberg).
Kallebergs forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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 20132014, 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.
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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.

Saknr. 49/18
MØTEPLAN 2019 - ELDRERÅDET
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldrerådet vedtar følgende møteplan for 2019:
Tirsdag 22. januar
Tirsdag 5. mars
Tirsdag 28. mai – fellesmøte med fylkeskommunens eldreråd
Tirsdag 9. april
Tirsdag 4. juni
Tirsdag 27. august
Tirsdag 5. november
Tirsdag 3. desember
Møtene avholdes på rådhuset kl. 10.00.
Møtene legges til dagen før møtene i hovedutvalg helse og omsorg. Dersom det blir
endring i forslag til møteplan i hovedutvalg helse og omsorg endres eldrerådets dato
tilsvarende.

Saknr. 50/18
REFERATSAKER - ELDRERÅDET 20.11.2018
1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 24.10.2018
Tatt til orientering.
2. Møteprotokoll budsjettmøte hovedutvalg helse og omsorg 07.11.2018
Tatt til orientering.
3. Notat vedrørende parkering på Vea sykehjem
Tatt til orientering.
4. Fellesmøte på Karmøy rådhus med Rogaland fylkeskommunes eldreråd den
28.05.2019 med følgende agenda:
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-

Orientering fra leder i Rogaland fylkes sitt eldreråd ved Sven Hove.

-

Eldreråd i Rogaland fylkeskommune er interessert i høre hvordan Karmøy sitt
eldreråd fungerer og ønsker en orientering av rådmann / kommunalsjef /
helsesjef om eldre sin situasjon i kommunen; sykehjem, hjemmehjelp, levekår.
Generell eldrepolitikk.
- Lunsj
- Etter lunsj vil eldrerådet i Rogaland fylkeskomme ha sitt eget møte.
Tatt til orientering.

Saknr. 51/18
EVENTUELT - ELDRERÅDET 20.11.2018
Mannes stilte spørsmål om barnevernets familiesenter.
Eldrerådet ønsker at barnevernsleder orienterer i neste møte i eldrerådet.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Vikene
19/71

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet
Kommunestyret

22.01.2019
11.02.2019

ÅRSMELDING 2018 - ELDRERÅDET

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:

-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.

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:
-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.

-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:

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

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.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Vikene
19/71

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet
Kommunestyret

22.01.2019
11.02.2019

ÅRSMELDING 2018 - ELDRERÅDET

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:

-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.

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:
-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.

-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:

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

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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Bess Sætre
19/102

Arkiv: 151
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Hovedutvalg helse og omsorg
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

23.01.2019
22.01.2019
22.01.2019

BUDSJETT 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN

Rådmannens 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

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

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.

Helse og omsorgssjef i Karmøy, 07.01.2019

Nora Olsen-Sund
sign.
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BUDSJETT 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN

Rådmannens 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

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
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Opptrapping re/-habilitering
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Styrking barnebolig
Styrking bolig
Utskrivningsklare
09
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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

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
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38 000
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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.

Helse og omsorgssjef i Karmøy, 07.01.2019

Nora Olsen-Sund
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REFERATSAKER - ELDRERÅDET 22.01.2019

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

MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg helse og omsorg
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen
Møtedato: 21.11.2018
Tid : Kl. 18:00 – 20:25
Funksjon
Navn

Parti

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

KRF
AP
AP
AP
SV
KRF
H
UA
H
H
UA
AP
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
Eikemo Johnny
Evelyn Solvang

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

Referent:

Fremmøte
Forfall

Forfall

Møtte for Ferkingstad Anne
Møtte for Slotnes Hilde K.

11. Ett forfall. Ett varamedlem møtte.
Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund, helsesjef Aslaug
I. Skjold, omsorgssjef Bodhild Eriksen og forvaltningssjef Sigurd
Gjerdevik
Elin Vikene

Innkalling/saksliste godkjent.
Sak til behandling i lukket møte meldt under Eventuelt. Sakslisten deretter godkjent.
I forkant av møtet orienterte daglig leder Bjørn Orhammer om Karmsund ABR-Senter.
Innledningsvis i møtet orienterte Ove Røys og Stein Nygaard om Spanne med hovedvekt på
grunnerverv.
Utlagt på representantenes bord:
-Vedtak av 20.11.2018 i eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til
sakene 69/18 og 72/18.
-Administrativ oppfølging av saker behandlet i hovedutvalg helse og omsorg i 2018.
Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 66/18
GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 24.10.2018
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møte 24.10.2018.

Saknr. 67/18
GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 07.11.2018
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet 07.11.2018.

Saknr. 68/18
RAPPORT 2018 - TILSYN BARN I FOSTERHJEM
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar vedlagte rapport for første halvår 2018 vedrørende tilsyn
barn i fosterhjem til orientering.

Saknr. 69/18
OMBYGGING SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM
Behandling:
Vedtakene av 20.11.2018 fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
utlagt.
Knutsen (KrF) orienterte om reguleringsplanen for det aktuelle området.
Knutsen (KrF) foreslo følgende fellesforslag på vegne av KrF, Ap og Sp:
Kommunestyret vedtar oppstart av oppføring av 100 nye heldøgnsomsorgsplasser som tidligere
vedtatt i plan for heldøgnsomsorgstjenester i Karmøy kommune.

Side 2 av 5

1. Herav oppføres nybygg med 32 sykehjemsplasser og 8 heldøgnsomsorgsboliger i
Skudeneshavn. Det legges til grunn at det også skal være minst 18 dagplasser, base for
hjemmetjenesten og fortsatt drift av omsorgsboliger i alderspensjonatet i Skudeneshavn.
2. De resterende 60 heldøgnsomsorgsplassene i planperioden planlegges oppført på Spanne.
3. Hovedutvalget for helse og omsorg holdes løpende orientert om utviklingen i prosjektene.
4. Ferdig forslag til prosjekt legges frem for kommunestyret for endelig investeringsbeslutning.

Medhaug (H) foreslo følgende fellesforslag på vegne av H og UA:
1. Hovedutvalg helse og omsorg blir planutvalg/styringsgruppe for utbyggings- og
utviklingsprosjekter for sektoren jfr. også enstemmig vedtak om lokal referansegruppe i
hovedutvalgets sak 64/18 nr. 5. Det fremmes sak med forslag til mandat for planutvalget.
2. Kommunestyret forutsetter at en i det videre plan- og utredningsarbeidet søker å ta ut byggets
kvaliteter og fulle potensiale på en mest mulig miljøvennlig og skånsom måte.
3. Institusjonens sentrumsnære og flotte beliggenhet styrker perspektivet med langsiktighet og
nærhet til de ulike tjenester som omkringliggende arealer inviterer til og muliggjør, så som privateller kommunaleide omsorgsboliger, jfr. K-sak 119/18, dagsenter, kafeteria m.v.
4. Byggets potensiale vurderes ytterligere, jfr. pkt. 1 og 2, med tanke på optimalisert sykehjemsdrift,
omsorgshotell, dagsenter og eventuelle andre funksjoner som hensiktsmessig kan lokaliseres i
bygget.
5. En pilot med utvikling av en samordnet ledelse av de ulike tjenester som sykehjem,
hjemmetjeneste, dagsenter, omsorgshotell og omsorgsboliger i området, skal prioriteres
gjennomført parallelt med utbyggingen.
Innstillingen fikk ingen stemmer og falt.
Forslaget fremmet av Knutsen vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for forslaget fremmet
av Medhaug (H 3, UA 2).
Vedtak:
Kommunestyret vedtar oppstart av oppføring av 100 nye heldøgnsomsorgsplasser som
tidligere vedtatt i plan for heldøgnsomsorgstjenester i Karmøy kommune.
1. Herav oppføres nybygg med 32 sykehjemsplasser og 8 heldøgnsomsorgsboliger i
Skudeneshavn. Det legges til grunn at det også skal være minst 18 dagplasser, base for
hjemmetjenesten og fortsatt drift av omsorgsboliger i alderspensjonatet i Skudeneshavn.
2. De resterende 60 heldøgnsomsorgsplassene i planperioden planlegges oppført på
Spanne.
3. Hovedutvalget for helse og omsorg holdes løpende orientert om utviklingen i
prosjektene.
4. Ferdig forslag til prosjekt legges frem for kommunestyret for endelig
investeringsbeslutning.
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Saknr. 70/18
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - KOSTNADSEFFEKTIVITET INNENFOR
PLEIE OG OMSORG - FORELØPIG RAPPORT
Behandling:
Medhaug fremmet følgende felles tilleggsforslag på vegne av H og UA:
….. med følgende tillegg:
 System/rutiner for ressurstildeling analyseres konkret
 Rutinene for enhetenes ressursstyring analyseres konkret
 Gjennomføre konkrete gevinstanalyser før innføring av velferdsteknologi
 Gjennomføre konkrete gevinstanalyser før gjennomføring av tiltak
 Gjennomføre konkret analyse/vurdering av hva som ligger bak den store økningen i antall
hjelpemottakere og antall hjelpetimer
 Analysere/gjennomgå konkret bruken av ressurser – ikke bare tildelingen til enhetene.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Leder foreslo at Medhaugs forslag sendes administrasjonen og følger saken i videre
bearbeiding.
Leders forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg slutter seg til administrasjonens opplegg for oppfølging av
anbefalingene 1-6 i forvaltningsrevisjonsrapporten Kostnadseffektivitet innenfor pleie og omsorg,
og tar foreløpig rapportering til orientering.
Medhaugs forslag sendes administrasjonen og følger saken i videre bearbeiding.

Saknr. 71/18
MØTEPLAN 2019 - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG
Behandling:
Knutsen (KrF) foreslo å endre onsdag 5. juni til tirsdag 4. juni, arbeidsmøte legges til onsdag
13. februar, orientering for nyvalgt utvalg den 30. oktober og budsjettmøte onsdag 13.
november.
Innstillingen med Knutsens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar følgende møteplan for 2019:
Onsdag 23. januar
Onsdag 13. februar – arbeidsmøte
Onsdag 6. mars
Onsdag 10. april
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Tirsdag 4. juni
Onsdag 28. august
Onsdag 30. oktober – orientering for nyvalgt utvalg
Onsdag 6. november
Onsdag 13. november - budsjettmøte
Onsdag 4. desember
Møtene avholdes på rådhuset kl. 18.00.

Saknr. 72/18
BUDSJETTOPPFØLGING 2018 - PR. 31.10.2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Behandling:
Medhaug (H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H og UA:
Hovedutvalget viser til vedtak i sak 70/18 kostnadseffektivitet innen pleie og omsorg og ber om at det
forberedes forslag til konkrete tiltak for å styrke økonomistyringen innen pleie og omsorg.
Innstillingen med Medhaugs forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging pr 31.10.18 til orientering.
Hovedutvalget viser til vedtak i sak 70/18 kostnadseffektivitet innen pleie og omsorg og ber
om at det forberedes forslag til konkrete tiltak for å styrke økonomistyringen innen pleie og
omsorg.

Saknr. 73/18
EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 21.11.2018
Behandlet i lukket møte.
1. Aune (H) orienterte om mottatte henvendelser.
Hovedutvalget ber om generell orientering om ettervern i barnevernet i møtet
23.01.2019.
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Sentraladministrasjonen

Dato:
Saksbeh:
Saksnr:
Løpenr:
Arkivkode:
Deres ref:

10.01.2019
Øystein D. Hagerup
18/5159-7
2190/19
151

MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022

Fra møtet i Kommunestyret den 17.12.2018, saksnr 139/18.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2019-2022,
med følgende endringer i talldelen (disse endringene innarbeides i budsjettskjema 1A, 1B,
2A og 2B).
ramme

DRIFT

2019

2020

2021

2022

4 - Kultur
4 - Kultur

Økning aktivitetskort

200

200

200

200

Viderføring arbeid med kulturhusprosjektet

150

-

-

-

4 - Kultur

Styrking oppgaver knyttet til museene

400

400

400

400

6 - Livssyn

Tilskudd til Åkra gamle kirke ifm 200 års-jubileet.

250

-

-

-

7 - Helse

Videreføre 50 % rabatt ved leie for fysioterapi i Karmøyhallen

8 - Omsorg

9 - Sosial
12 - Nærmiljø
14 - Næring
14 - Næring

60

60

60

60

Styrking av fysioterapitilbudet i institusjonene

500

500

500

500

Endring avkorting sosial stønad ved inntekter fra barnetrygd

300

300

300

300

Friluftsrådet Vest - økt tilskudd med 5 kr per innb.

210

210

210

210

Arbeid med jordvernstrategi

100

-

-

-

Prosjektstilling frivillige tiltak i landbruket, Karmøys andel

18 - Økonomi Ungdomsrådet
1A - finans

Redusert overføring fra drift til investering

98

98

98

200

200

200

200

-

-2 548

-2 268

-2 628

-3 940

-

-

-

-

190

400

Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet
1A - finans
1A - finans

Endring avdragsutgifter

50

Endring renteutgifter

30

SUM ENDRING

tiltak

INVESTERING (tall inkl. mva)

-

2019

Ny skole Veavågen

2020

110

260

850

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2025

-

5 000

39 000

90 000

67 000

-32 000

2 000

-

-

-2 000

Kolnes skole (fullskala idrettshall i stedet for minihall)
Rehabilitering kirkebygg

2 500
-

1 220

Åkra skole fremskyndes 2 år

2026

2027

2028

13 000

7 000

5 000

37 000

115 000

Endring finansiering
2A - finansier. Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet
2A - finansier. Endring overføring drift (pos beløp er lavere overføring)
2A - finansier. Endring låneopptak (neg. beløp er økt låneopptak)
SUM ENDRING

-

-

-1 000

-7 800

2 548

2 268

2 628

3 940

-18 000

-13 400

5 900

-3 600

-8 800

-23 000

-2 548

-4 268

-6 628

-

-

-

-35 140

-70 000

-53 600

23 600

-14 400

-35 200

-92 000

-

-

-

-

-

-

-
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2. Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestesektor, i tråd med inndelingen i
dokumentet og budsjettskjema 1A og 1B.
3. Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme per prosjekt for 2019. For flerårige
investeringsprosjekter som ikke er løpende, vedtas det også en sum ramme for prosjektet, og
resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets
fremdrift. Prosjektrammen er brutto utgifter inkl. mva, fratrukket inntekter som hører til
prosjektet.
4. Kommunestyret tar vedlagte status på planstrategien, med de justeringer i forventet fremdrift
som fremgår der til orientering. Kommunestyret forutsetter at alle planene som er omtalt skal
vedtas i løpet av inneværende kommunestyreperiode.
5. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter.
Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.)
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for
skatteåret 2019: Eiendomsskatteloven § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen.
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med èn syvendedel i 2019
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)
Den generelle skattesatsen settes til 7 ‰ jfr. eiendomsskatteloven § 13). Satsene differensieres
ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,8 ‰ (jfr.
Eiendomsskatteloven § 12a)
Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er 7 ‰.
Boligeiendommer og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr. 1 050 000 (jfr.
eiendomsskatteloven § 11).
Eiendomsskatten betales i minimum 2 terminer, jfr. eiendomsskatteloven § 25.
For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag
for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatt
skattevedtekter (esklt § 10).
Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom «…åt
stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.»*
7. Kommunestyret tar til etterretning at det foreligger et forslag i Stortinget om å endre den såkalte
reduksjonsfaktoren ved beregning av eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom, med virkning fra
2020. Kommunestyret legger i økonomiplanen til grunn at inntektene fra eiendomsskatt på boligog fritidseiendom i Karmøy skal opprettholdes på samme nivå som i dag, og at det ved behov
gjøres justeringer i det lokale utskrivningsvedtaket for å sikre dette.
8. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2019 har foreslått:
Formue
0,70 prosent
Inntekt
11,55 prosent
9. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2019, som følger av kommunestyrets forslag til

investeringsbudsjett:
Til finansiering av generelle investeringer: 228 403 000 kr
Til finansiering av VAR-investeringer: 171 974 000 kr
Til finansiering av startlån til videre utlån: 40 000 000 kr
Sum låneopptak: 440 377 000 kroner.
Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld
2

(refinansiering av lån), jf. Kommunelovens § 50 nr. 2. Dette gjelder per i dag 2 lån på hhv. 146,2 og
174,0 mill. kroner i 2019, samt eventuelle sertifikatlån.

10. Rådmannen gis fullmakt til å ”fryse” budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen
skulle tilsi det.
11. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge
kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten.
12. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative
etatsstruktur.
13. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til
det tiltenkte formål.
14. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og
budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov.
15. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer innenfor det som er avsatt til pensjon.
Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på
tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan
endres betydelig gjennom året.
16. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer:
1. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen av
budsjettåret. Dette er uendret fra 2018. Saldo per 31.12.2017 var 67,8 mill. kroner.
2. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil
kroner 500 000 innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner 500 000 skal
behandles av kommunestyret. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for
betalingsevne – ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av
garantirammen nevnt i punkt i.
3. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert
enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Slike
garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt 1.
4. Garantier der maksimumsansvaret er over kr 500 000 krever statlig godkjenning (av
fylkesmannen).
5. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale
selskaper Karmøy er en del av. Per 31.12.2017 garanterte Karmøy kommune for 439,0
mill. kroner til Karmsund Interkommunale havnevesen. Endringer i lånerammen må skje
med samtykke fra hver av deltakerkommunene.
17. Rådmannen har fullmakter innenfor investeringsbudsjettet i tråd med til enhver tid gjeldende
økonomireglement investeringer. Per 22. oktober er dette:
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1. Inntekter knyttet til salg av kommunale bygg tilføres fond for oppgradering av kommunale
bygg.
2. Rådmannen gis fullmakt til å selge uhensiktsmessige utleieboliger slik at det kan anskaffes
nye boliger som dekker behovet bedre. Inntekten fra salg av kommunale utleieboliger
brukes som en del av finansieringen til prosjekt P355 Boliger tilpasset vanskeligstilte.
Dette investeringsprosjektet er knyttet opp mot gjeldende boligsosial handlingsplan, hvor
det bygges og kjøpes hensiktsmessige boliger tilpasset vanskeligstilte.
3. Omdisponere midler innenfor rammen av investeringsramme for mindre oppgraderinger
og universell utforming.
4. Inntekter fra salg av boligtomter tilføres fond for erverv og opparbeidelse av boligfelter.
5. Inntekter fra salg av industrifelter tilføres fond for erverv og opparbeidelse av industrifelt.
6. Ved innkjøp under 500 000 kroner gis rådmannen fullmakt til å finansiere disse gjennom
overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme
Kostra-funksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan være aktuelt i tilfeller
hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor rammen av driftsbudsjettet, og
hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i
regnskapsmessig forstand.
7. Mer- eller mindreforbruk i forhold til årets disponible budsjettramme budsjettjusteres i
forbindelse med årsavslutningen, innenfor prosjektets vedtatte totalramme. Endringene
innarbeides i vedtatt budsjett påfølgende år etter politisk behandling ved første anledning
etter årsavslutningen.
DRIFT
1.

Aktivitetskortet + 200`. Hovedutvalget vurderer endret innslagspunkt og mulig
utvidet bruksområde for kortet.

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.
3. 50% rabatt ved leie for fysioterapi i Karmøyhallen videreføres. + 60`.
4. Åkra gamle kirke. Tilskudd inntil 250`kr til rehabilitering av kirken i forbindelse med 200
årsjubileet forutsatt at menigheten/lokalmiljøet bidrar med minst tilsvarende beløp.
5. Arbeidet med kulturhusprosjektet videreføres. + 150`.
6. Friluftsrådet Vest – øke tilskuddet med 5 kr pr innbygger grunnet flere oppgaver forutsatt
at andre kommuner følger opp. + 210`.
7. Styrking av fysioterapitilbudet i institusjonene. + 500`.
8. Økte ressurser til styrking av oppgaver knyttet til museene. + 400`.
9. Ungdomsrådet – hvis beløp ikke medtatt. + 200`.
10. Arbeidstrening gjennom NAV for unge under 30 år – behovet forutsettes dekket.
11. Arbeidet med jordvernstrategi prioriteres om nødvendig med ekstern kompetanse. + 100`.
12. Det arbeides videre med etablering av nødvendige parkeringsplasser for
hjemmetjenesten/ROP/helsestasjon/legesenter i sone nord.
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INVESTERING
1. Det bygges ny skole i Vedavågen. Det skal bygges en funksjonell og driftseffektiv
skole. Prosess skal startes og tomtevalg forutsettes på plass innen utgangen av
2019. Byggeplanlegging forutsettes startet i 2021 med mål om ferdigstillelse i 2024.
2. Det utarbeides en sak om salg av skoleområdet på Åkra barneskole. Området skal
kunne benyttes til byutvikling av Åkrehamn sentrum. Salgssum skal benyttes til
delfinansiering av ny Åkra skole, slik at denne kan realiseres raskere på ervervet
tomt.
3. Planlegging av ny skole på Kolnes skal inneholde en fullskala flerbrukshall, ikke
en minihall.
4. Det utarbeides en sak om mulig kommunal overtakelse av havneområdet i
Kopervik, fra Karmsund Havn. Dette området skal benyttes til byutvikling i
Kopervik.
5. Arbeidet med grunninnløsninger fremskyndes slik at bygging av lysløypene
Almannamyr og Revur samt gang og sykkelvei langs Syreveien kan realiseres
raskere.
6. Planlagte investeringer kirkebyggene fremskyndes 1 år slik at foreslåtte tiltak i
2021 fremskyndes til 2020, og tilsvarende påfølgende år.

Gebyrvedtak 2019 (se også vedlegg med gebyrregulativ)
1. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis
størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100.
2. Satsene for SFO økes med ca. 2,8 % fra 1. august 2019.
3. Pris for elevplasser og andre satser i kulturskolen økes med 2,8 % fra 1. august 2019. Hovedutvalg
oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor
vedtatte budsjettrammer.
4. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke.
5. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for
biblioteket.
6. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2019 til:
278 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G)
444 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G)
7. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2019 til:
575 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G)
1723 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G)
2425 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G)
3193 kroner per måned (ved inntekt over 5 G)
Ved inntekt under 2G gjelder eget forskriftsregulert månedstak.

5

8. Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2019 til:
258 kroner (for alle inntektsgrupper)
Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 448.
9. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2019:
Full kost: 2897 kroner per måned
Kun middager: 1654 kroner per måned
Husholdningsartikler: 192 kroner per måned
Vask og leie av tøy: 277 kroner per måned
Matservering dagtilbud/institusjon: 79 kroner
10. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå.
11. Egenbetaling / håndteringsgebyr korttidshjelpemidler settes til
tilkjøring, montering og henting
300 kr
egenandel per utlån 3 mnd
300 kr
egenandel per utlån 6 mnd
600 kr
12. Vannavgiftene settes slik (eksl. mva).
Abonnementsgebyr
Enhetspris per m3
Leie av vannmålere økes med ca 4,5 %.
13. Kloakkavgiftene settes slik (eksl. mva):
Abonnementsgebyr
Enhetspris per m3

1532 kr
5,50 kr

2137 kr
10,24 kr

14. Renovasjonsavgiften økes med om lag 2,4 prosent, og settes slik (eksl. mva)
Årsgebyr boligenheter
2270 kr
Årsgebyr hytter (26 tømminger)
1134 kr
Fradrag for godkjent hjemmekompostering
290 kr
15. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til hhv. 6000 kroner for vann og 7000 kroner for avløp.
16. Priser tilknyttet septiktømming økes med om lag 2,8 %, og settes slik (eksl. mva):
Årsavgift rutinetømming:
1053 kr
Andre priser følger av betalingsoversikt i eget vedlegg.
17. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres i tråd med vedlagte prisoversikt.
Priser på avfallsdunker mv. følger av betalingsoversikt i eget vedlegg.
18. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 350 eksl. mva.
19. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 550 eksl. mva.
20. Feie- og tilsynsgebyrer endres ikke i 2019.
21. Oppmålingsgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ.
22. Plan- og byggesaksgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ.
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23. Med virkning fra 1.7.2019:
1. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres.
2. Regulering til ”gjengs leie/markedsleie” for alle nye leieforhold og leieforhold der det er
gått 3 år siden forrige regulering utover indeks.
24. Festeavgiften for graver settes til kr. 195 per grav per år.
25. Rådmannen gis fullmakt til å indeksregulere leiepriser, eventuelt regulere priser etter
selvkostprinsippet, som gjelder idretts- og svømmehaller.
26. Det vedtas følgende gebyrer for vigsler i Karmøy kommune:
o Bosatte i Karmøy kommune:


Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 0.



Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 1500



Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 1000



Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 2500

o Bosatte i andre kommuner:


Vigsel i vigselsrom i kontortiden: kr 1000.



Vigsel i vigselsrom utenfor kontortiden*: kr 2500



Vigsel utenfor vigselsrom i kontortiden*: kr 2000



Vigsel utenfor vigselsrom og utenfor kontortiden*: kr 3500
* Gjelder unntaksvis og kun etter særskilt avtale med vigsler

Vedtatt med 27 stemmer mot 18 stemmer (Ap 14, KrF 9, Sp 2, V 1, UA 1).

Rett utskrift:

Elin Vikene
Kons.

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.
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