MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Hovedutvalg helse og omsorg
Rådhuset, Formannskapssal.
29.01.2020
Tid: 18:30

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.
I forkant av møtet, kl. 18.00 – 18.30, orienterer lærer ved Åkrehamn videregående skole Anne
Marit Sandhåland om Livsgledekommune.
Innledningsvis i møtet orienterer barnevernsleder Jakob Bråtveit om barneverntjenesten.
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MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg helse og omsorg
Møtested:

Rådhuset,Formannskapssal. 18:0018:30 info Livsgledekommune
Møtedato: 29.01.2020
Tid : Kl. 18:30 – 21:25
Funksjon

Navn

Parti

Leder
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Hop Ruth Mariann
Halleland Kenneth
Ørpetvedt Veronica Helen
Aarvik Geir
Eriksen Yngve
Naley Anne Grete Hegerland
Ekornsæter Inge Jacob
Løndalen Lillian Levik
Borg Susan Elin
Vikingstad Olaug

AP
AP
FRP
FRP
KRF
SP
H
KL
KL
SP

Fremmøte

Forfall

Møtte for Naley Anne
Grete Hegerland

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

9. Ett forfall. Ett varamedlem møtte.
Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund, avd.sjef omsorg
Bodhild Eriksen, avd.sjef helse Aslaug I. Skjold, avd.sjef forvaltning
Sigurd Gjerdevik, rådgiver Kristine Tveit og kvalitetsrådgiver Tove
Rosseland.

Referent:

Elin Vikene

Innkalling godkjent.
Saker meldt under Eventuelt. Sakslisten deretter godkjent.
Utlagt på representantenes bord:
Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av 28.01.2020.
I forkant av møtet orienterte Anne Marit Sandhåland om Livsglede for eldre.
Innledningsvis i møtet orienterte Jakob Bråtå om barneverntjenesten.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 1/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.12.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet 04.12.2019.

Saknr. 2/20
GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING I BARNEVERNTJENESTEN
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at følgende regler for godtgjørelser, lønn og utgiftsdekning skal
gjelde i barneverntjenesten fra 1. mai 2020:
1. Oppdragstakere tilknyttet barnevernet godtgjøres i tråd med hovedtariffavtalen kapittel
4, sentral minstelønn, i henhold til kvalifikasjonskrav om utdanning, slik at det i større
grad samsvarer med satsene i nabokommunene.
Fra 1. mai 2020 blir timesatsene slik:

Oppdragstaker

Timesats kroner

Miljøarbeider

179

Tilsynsfører under samvær

179

Tilsynsfører under lovpålagt tilsyn

Fast beløp pr tilsyn 1 500
(inkludert kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning)

Støttekontakt
Veileder i fosterhjem

154
(min) 350
(maks) 780

Oppdragstakere tilstås utgiftsdekning ved støttekontakttiltak og miljøarbeidtiltak ut fra
vedtak. Kjøregodtgjørelse tilstås ved veiledning i fosterhjem.
2. Kommunestyret vedtar at Barneverntjenesten i Karmøy skal videreføre praksis med å
følge KS sine veiledende satser for utgiftsdekning for barn i fosterhjem og
beredskapshjem.

Side 2 av 11

3. Kommunestyret tar til orientering Barneverntjenesten i Karmøy sine satser for særskilt
utgiftsdekning for barn i fosterhjem og beredskapshjem, som er vedlagt saken. Leder for
barneverntjenesten får videreført myndighet til å fastsette disse satsene administrativt.

Saknr. 3/20
BUDSJETT 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Behandling:
Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av 28.01.2020 utdelt.
Kommunalsjef helse og omsorg orienterte.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett for 2020 for helse- og omsorgsetaten.

Saknr. 4/20
LEVE HELE LIVET - ORIENTERING OM STATUS
Behandling:
Eldrerådets vedtak av 28.01.2020 utdelt.
Ekornsæter (H) foreslo:
Hovedutvalg helse og omsorg forventer sak med forslag til prioriteringer av tiltak til hovedutvalgsmøte
1. april 2020.
Innstillingen med Ekornsæters tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar statusbeskrivelse for arbeidet med Leve hele livet til
orientering.
Hovedutvalg helse og omsorg forventer sak med forslag til prioriteringer av tiltak til
hovedutvalgsmøte 1. april 2020.

Saknr. 5/20
KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Behandling:
Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av 28.01.2020 utdelt.
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Ekornsæter (H) foreslo:
På bakgrunn av usikkerheten vedrørende behov og dekning kort- og langtidsinstitusjonsplasser ber
hovedutvalget om en sak hvor følgende forhold vurderes frem til idriftsettelse nytt sykehjem i
Skudeneshavn (slutten av 2022):










Forventet økning behov kort- og langtidsplasser institusjoner
Forventet utvikling utskrivningsklare pasienter fra sykehus (overliggere)
I hvilken grad vil behovet for nye plasser dekkes
Hvor mange forventes på ventelister fremover i perioden
Hvor lenge må en påregne å vente for å få plass
Vil en ha tilstrekkelig dekning institusjonsplasser i perioden
Hvilke tiltak vil en evt. vurdere iverksatt ved evt. underdekning institusjonsplasser
Her er det grad av usikkerhet og hvordan vil situasjonen være ift. nevnte forhold ved
forventet og «worst case» scenario?
Effekt av velferdsteknologi?

Innstillingen med Ekornsæters tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og
behandlingsheim og å kjøpe fire korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn kommune.
På bakgrunn av usikkerheten vedrørende behov og dekning kort- og
langtidsinstitusjonsplasser ber hovedutvalget om en sak hvor følgende forhold vurderes
frem til idriftsettelse nytt sykehjem i Skudeneshavn (slutten av 2022):










Forventet økning behov kort- og langtidsplasser institusjoner
Forventet utvikling utskrivningsklare pasienter fra sykehus (overliggere)
I hvilken grad vil behovet for nye plasser dekkes
Hvor mange forventes på ventelister fremover i perioden
Hvor lenge må en påregne å vente for å få plass
Vil en ha tilstrekkelig dekning institusjonsplasser i perioden
Hvilke tiltak vil en evt. vurdere iverksatt ved evt. underdekning institusjonsplasser
Her er det grad av usikkerhet og hvordan vil situasjonen være ift. nevnte forhold ved
forventet og «worst case» scenario?
Effekt av velferdsteknologi?

Saknr. 6/20
SØKNAD OM FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS
Behandling:
Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av 28.01.2020 utdelt.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Søknad om flytting av fysioterapipraksis fra Bygnes til Vea innvilges.

Saknr. 7/20
REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.01.2020
Behandling:
Referatsakene enstemmig tatt til orientering.
1. Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester.
Tatt til orientering.
2. Administrativ oppfølging av saker behandlet i hovedutvalg helse og omsorg 2019.
Tatt til orientering.
3. Oversendelsesforslag fra kommunestyret 09.12.2019 oversendt hovedutvalg helse og
omsorg – faglig kompetanse i barnevernet
Hovedutvalget ønsker en sak på revidert Kompetanse og opplæringsplan for
barnevernstjenesten inneværende år.

Saknr. 8/20
EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.01.2020
1. Ekornsæter (H) sendte inn spørsmål i forkant av møtet og nedenfor følger spørsmålene og
svarene fra kommunalsjef helse og omsorg:

Viser til sak 53/19 (eventuelt) den 04. desember 2019 hvor undertegnede ber om
opplysninger/redegjørelse ifm. interne avvik og tilhørende håndtering i Karmøy kommune.
Som del av kvalitetsarbeidet, systematisk fokus på kontinuerlig forbedringer og utvikling
samt forebygging så er avviksregistrering og etterfølgende behandling, oppfølging og
iverksetting av tiltak en viktig faktor.
I den forbindelse er det viktig at dette har fokus i alle ledd og at en på den enkelte
arbeidsplass har en forventning og kultur fra alle ansatte at alle former for avvik uavhengig
grad tilkjennegir og registrerer avvik systematisk.
Ber om redegjørelse på følgende forhold:
Spørsmål: (uthevet i kursiv)
Registreres avvikene – (og har vi evt. hatt undersøkelser hvor de ansatte svarer på de om de
blir registrert)?
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Svar:
I HO registreres avvikene i flere systemer
- Forbedringsystemet (Compilo)
- Profil (pasientjournal)
- Familia (her registreres automatisk overskridelser av tidsfrister)
I Karmøy kommune er det i perioden 01.01.2019 – 24.01.2020 totalt rapportert 3415
avvik/uønskede hendelser.
Av disse er 3116 rapportert fra helse- og omsorgsetaten. 97, 2 % av avvikene i helse- og
omsorgsetaten er behandlet.
Hvordan registreres avvikene på det enkelte sykehjem?
Svar:
Avvikene på sykehjem registreres hovedsakelig i to systemer;
- Forbedringsystemet (Compilo)
- I Profil (pasientjournalen)
Er det lett tilgjengelig, raskt å gjennomføre og anonymt?
Svar:
Systemene er lett tilgjengelige. Når det gjelder tilgang til avviksystemet i forbedringsystemet
kan det også enkelt lastes ned som snarvei på mobiltelefon. På denne måten blir systemet
ekstra lett tilgjengelig for de ansatte
Avvik meldes ikke anonymt. I systemet loggføres det hvem som har meldt avviket, hvem
som har lest avviket og hvem som behandler avviket. Den som melder avviket kan følge
med på behandlingen av avviket. Melder av avviket vil automatisk få mail når avviket er
lukket.
Når det gjelder varsling så kan det skje det anonymisert.
Hvordan behandles avvikene?
Svar:
Avvikene leses og behandles av ledere på ulike nivåer.
Dersom avvikene er av en slik art at de ikke kan lukkes av den enkelte leder, sendes de
videre til ansvarlig leder. Et eksempel på dette kan være avvik knyttet til vanntemperatur i
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dusjene på et sykehjem. Avdelingslederen eller virksomhetslederen kan ikke lukke et slikt
avvik. Det sendes videre til eiendomsavdelingen
Den som melder inn avvikene kan følge saksgangen i loggen og kan også få mail når avviket
er behandlet.
Hvem behandler alle avvikene?
Svar:
Avvik behandles av ledere på ulike ledernivå i organisasjonen.
Tas alle avvikene opp med de ansatte på avdelingsmøter el.l?
Svar:
Noe ulik praksis fra virksomhet til virksomhet. Det jobbes med å forbedre en kultur der
systematikk, åpenhet og involvering er sentrale stikkord.
Hvordan følges disse avvikene opp av ledelsen?
Svar:
Ledelsen følger opp avvikene på flere måter;
- Involveres i behandlingen av avvik/uønsket hendelse – enkelt saker.
- Er et tema i dialog og oppfølging av lederne, både enkeltvis og i ledermøter.
- Tas opp som tema på pasient- og brukersikkerhetsvisitter
- Tas opp i samarbeidsmøter med eksterne samarbeidspartnere – eks. Helseforetaket
- HMS avvik tas opp i AMU (Arbeidsmiljøutvalget) Vernetjenesten har innsyn i avvik innen
eget verneområde.
Ber om at utvalget får en oversikt over antall avvik samt tiltak pr. sykehjem og avdeling.
Antar en kan skrive ut noen rapporter for 2019 fra forbedringssystemet Compilo også?
Svar:
Oversikt over innmeldte avvik 01.01.2019 - 31.12.2019 (tatt ut fra Profil og i
Forbedringsystemet Compilo)
Avvikene er tatt ut pr sykehjem. Dette skyldes organisatoriske forhold og sammenslåing av
to virksomheter.
· Norheim: 400
· Storesund: 775
· Kopervik bu- og behandlingsheim: 348
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· Vea sykehjem: 1632
· Åkra bu- og behandlingsheim/Fredheim: 1365
Det presiseres her at antall avvik som er summerte fra begge systemene ikke samsvarer med
antall hendelser. En del hendelser er rapportert inn i både Profil og i forbedringsystemet
Compilo.
Kan dere vise til eksempler på avvik og iverksatte tiltak?
Svar:
Avvik knyttet til legemiddelhåndtering gjennomgang av prosedyrer, revisjon av prosedyrer
Avvik knyttet til bruk av forflytningsutstyr Opplæringstiltak, teoretisk og praktisk
Ser en stor variasjon i antall innkomne avvik pr sykehjem og avdeling, og hva er evt.
årsaken til det?
Svar:
Ja- det er stor variasjon og dette er for så vidt forventet. Karmøy kommune tok i bruk dette
forbedringsystemet januar 2019. Det er planlagt at implementeringen og bruk av avviks
modulen skal skje over en to års periode. I denne perioden vil det bli gitt ytterligere
opplæring og virksomhetene vil ha fokus på det å etablere en god meldekultur.
Det jobbes også med å tydeliggjøre grenseoppganger mellom de ulike systemene. På sikt er
det ønskelig at Compilo er hovedsystemet for rapportering av avvik.

2. Ekornsæter (H) sendte inn spørsmål i forkant av møtet og nedenfor følger spørsmålene og
svarene fra kommunalsjef helse og omsorg:
Problemstilling:
I lys av den senere tids media oppslag fra ansatte sykepleiere vedrørende
bemanningssituasjonen, ansettelsesstopp, arbeidspress etc. som er knyttet til bl.a. vedtatt
budsjettkutt så ber vi om en redegjørelse ift. følgende forhold:
Spørsmål: (uthevet kursiv)
- Hvordan har dette påvirket arbeidsnærværet?
Svar:
Tar utgangspunkt i 3. kvartal 2019 og sammenligner med samme kvartal 2018:
Når det gjelder fravær kun innenfor sykepleiere/spesialsykepleiere viser statistikk for Helseog omsorg følgende:
- 3. kvartal 2018: 7,3 % sykefravær
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- 3. kvartal 2019: 7,9 % sykefravær
Vi ser at det er en oppgang på 0,6 prosentpoeng.
Når vi ser hele etaten samlet viser statistikk for Helse- og omsorg følgende:
- 3. kvartal 2018: 6,6
- 3. kvartal 2019: 6,9
En oppgang på 0,3 prosentpoeng.
Sykefravær for hele året totalt helse- og omsorgsetaten:
- 2018: 8,4
- 2019: 8,6
- Har dette medført økt arbeidsbelastning?
Svar:
I de tilfeller det har vært ubesatte stillinger grunnet ansettelsesstopp har dette i mange
tilfeller vært svært krevende for de som er igjen. En ansettelses stopp var et nødvendig tiltak
å få oversikt og kontroll. I denne perioden har dette medført at mer ansvar er lagt på de
sykepleierne som er på arbeid. Ansettelsesstoppen innenfor høyskolegruppene ble opphevet
desember 2020.
- Er det innført nye turnusordninger og hva er evt. status og erfaring så langt?
Svar:
De fleste turnuser ble sagt opp høsten 2019. Det har vært en lang prosess i de ulike
virksomhetene med å få nye turnuser på plass i henhold til budsjett. Noen turnuser er
iverksatt, men noen trer først i kraft fra februar 2020. Det er derfor for tidlig å si noe om
erfaringene her. Imidlertid har det vært stort fokus på at bemanningsplan skal være i
henhold til budsjett og brukerbehov, men det rapporteres om at dette har vært krevende
prosesser.
- Hvordan har dette påvirket brukere og pasientene?
Svar:
Tjenestenivå er opprettholdt. Brukere/pasienter har fått det tjenestetilbudet de har vedtak på.
Den enkelte virksomhet er i prosess der det ses på oppgaver/aktiviteter og alternative
løsninger i form av velferdsteknologi, bruk av frivillige.
- Har det vært flere oppsigelser enn normalt?
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Svar:
Statistikk viser at sykepleiere/spesialsykepleiere som hadde siste arbeidsdag/sluttet i
perioden
- 01.09.18 – 31.12.18: 7 stk
- 01.09.19 – 31.12.19: 4 stk
- Har det vært andre endringer av arbeidsvilkårene?
Svar:
Det som normalt kan være/og har vært en problemstilling i turnusprosesser, er på hvilken
måte helgearbeidet skal fordeles på de ulike ansattgruppene. I stor grad finner en gode
lokale løsninger men det er grunn til å tro at det er ansatte som ikke er ubetinget tilfreds med
å gå økt antall helgetimer, som driften har behov for.
Det er også reaksjoner på at sist mellomoppgjør medførte at tillegg ble «spist» opp. Til
informasjon har Karmøy kommune valgt å beholde kompetansetillegg (dvs. det kommer i
tillegg til tarifflønn)
- Er det forhold hos Karmøy kommune som differensierer oss ift. nabokommuner?
Svar:
Sykefravær, arbeidspress, endringsarbeid, avlønning – opplever ikke at Karmøy
differensierer seg fra nabokommuner
- Hva er den generelle oppfatningen av situasjonen for ansatte, pasienter og pårørende så
langt.
Svar:
Ansatte:
Noen ansatte har signalisert at de har vært og er bekymret.
Ansettelsesstoppen har vært krevende for alle virksomheter og yrkesgrupper.
Pasienter/pårørende:
Vi har mottatt noe klager/bekymringer fra pårørende. Det oppleves ikke at det er mottatt
mer enn tidligere.

3. Borg (KL) viste til orienteringen i formannskapet 27.01.2020 og ber om at også hovedutvalg
helse og omsorg får statusoppdatering i møtet 1. april pga oppstart 6. april. Hun viste videre
til at hovedutvalg helse og omsorg den 24.10.2018 vedtok at det skulle opprettes en
referansegruppe i forbindelse med ombygging av Skudenes bu- og behandlingsheim.
Hovedutvalg helse og omsorg ber om at referansegruppen opprettes.
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4. Borg (KL) viste til at middagsombringing nå var kommet i orden og ba om å få en
oppdatering til neste møte om hvor mange som bruker tilbudet.
5. Borg (KL) spurte om hvilke alternativer det er til å få ned overliggerdøgn. Hun viste til brev
sendt rådmannen fra eier av 9 omsorgsboliger med heis i Skudeneshavn og lurte på om det
kunne vært et alternativ. Dette ble foreslått at dette kunne ses på i sammenheng med
Ekornsæters forslag under sak 5/20 hvor det ble bedt om egen sak.
6. Løndalen (KL) foreslo:
Karmøylista fremmer forslag til om at administrasjonen utarbeider et nytt vedtak til behandling i
kommunestyret angående bemanningssituasjonen i barnevernet.
Årsaken er planer om økt kompetanse og forsvarlighet, der det vil komme klarer føringer til
kommunene. Når vi ser dette oppi mot den negative utviklingen vi har sett i forhold til
bemanningssituasjonen i Karmøy barneverntjeneste. Tjenesten hadde i desember 2019 36% ansatte
med andre utdanninger enn barnevernspedagog og Sosionom. Barnevernet er en viktig og sårbar
arbeidsplass med mye utskiftning. En ser her behovet for å stramme inn og sikre kompetansen
fremover. Karmøylista mener utviklingen utfordrer forsvarlighetskravet.
«Kompetansen er særlig viktig i forhold til forsvarlighetskravet. Barnevernet som arbeidsfelt er
varierende, komplekst og utfordrende. De som arbeider i barnevernet skal opptre både som hjelper og
kontrollør – barnevernet skal bidra med støtte- og hjelpetiltak, men har samtidig mandat til å gripe inn
og regulere familiers privatsfære. Dette stiller store krav til barnevernets kunnskap og kompetanse»
(Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024) «Vi forstår barnevernsfaglig
kompetanse som teoretisk kunnskap, yrkesspesifikk og personlig kompetanse rettet mot arbeid med
sårbare barn og unge, med særlig relevans for arbeid i barnevernet. En slik kompetanse forutsetter
utdanningsbakgrunn som retter seg spesielt mot arbeid i barnevernet. Personer med barnevernsfaglig
kompetanse vil også ha barnefaglig utdanning, men ikke omvendt» (Rapport 04/2019, s 19, punkt 1.3)
I kompetansestrategien fremheves det at en skal ha en felles faglig plattform innad i barnevernet og en
helhetlig praksis. Dette er vanskelig å få til med den tverrfaglige profilen som en har valgt i Karmøy.
Vi må sikre at barn - unge og foreldre skal møte forutsigbarhet, kvalitet og stabilitet i møtet med
tjenesten. Dette forutsetter at de som er kontaktpersoner/saksbehandlere, arbeider i mottak eller har
annen direkte klient kontakt er utdannet Barnevernspedagog eller Sosionom.
Forslag:
Ved nyansettelse i Karmøy barneverntjeneste ansettes kun barnevernspedagoger og Sosionomer. I
tillegg er det ønskelig med relevant videreutdanning og erfaring fra saksbehandling i barnevernet.

Hovedutvalget ønsker sak om dette i neste møte.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Vikene
19/6231

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg helse og omsorg

29.01.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.12.2019

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet 04.12.2019.

MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg helse og omsorg
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen
Møtedato: 04.12.2019
Tid : Kl. 18:00 – 19:40
Funksjon

Navn

Parti

Leder
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Hop Ruth Mariann
Halleland Kenneth
Ørpetvedt Veronica Helen
Aarvik Geir
Eriksen Yngve
Naley Anne Grete Hegerland
Ekornsæter Inge Jacob
Løndalen Lillian Levik
Borg Susan Elin
Halvorsen Josefine Anna
Endresen Einar R.

AP
AP
FRP
FRP
KRF
SP
H
KL
KL
KRF
FRP

Fremmøte

Forfall
Forfall

Møtte for Eriksen Yngve
Møtte for Aarvik Geir

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

9. To forfall. To varamedlemmer møtte.
Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund, omsorgssjef
Bodhild Eriksen, helsesjef Aslaug I. Skjold, forvaltningssjef Sigurd
Gjerdevik

Referent:

Elin Vikene

Innkalling/saksliste godkjent.
Saker meldt under Eventuelt. Saksliste deretter godkjent.
Utlagt på representantenes bord:
Eldrerådets vedtak i sakene 49/19 og 50/19.
Oversikt over vedtatte møteplaner 2020.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 46/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL - ORIENTERINGSMØTE I HOVEDUTVALG HELSE
OG OMSORG 30.10.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra orienteringsmøtet 30.10.2019.

Saknr. 47/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 06.11.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet 06.11.2019.

Saknr. 48/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL - BUDSJETTMØTE I HOVEDUTVALG HELSE OG
OMSORG 13.11.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra budsjettmøtet den 13.11.2019.

Saknr. 49/19
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020
Behandling:
Vedtak i eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne lagt ut.
Leder Nav Flyktning, Arne Fagerland orienterte og svarte på spørsmål.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at Karmøy kommune vil bosette 30 flyktninger i 2020.
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2. Endres anmodning fra staten kan antall bosettinger økes i forhold til statens
eventuelle tilleggsanmodning i 2020.
3. Flyktningebudsjettet legger til grunn bosettning av 25 flyktninger i 2020. Inntektene
for de 5 siste bosetningene settes av til flyktningetjenesten under tjenesteområdet 9
sosial.
I bevilgningsoversikt 1A gjøres følgende endringer for 2020:
Andre generelle driftsinntekter økes med 935 000
I bevilgningsoversikt 1B gjøres følgende endringer for 2020:
Netto ramme til tjenesteområde 9 Sosial økes med 935 000

Saknr. 50/19
REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN OG
TILSKUDD
Behandling:
Vedtak i eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne lagt ut.
Kommunalsjefen orienterte og svarte på spørsmål.
Ekornsæter (H) spurte om fordelingen av tilskuddene.
Kommunalsjefen besvarer dette i neste møte.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar nye retningslinjer for startlån og tilskudd.
Retningslinjene gjelder fra 1. januar 2020.

Saknr. 51/19
MØTEPLAN 2020 - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG
Behandling:
Hop (AP) foreslo:
Det settes opp budsjettmøte torsdag 12. november.
Naley (SP) foreslo:
Møtestart kl. 18.30.
Ekornsæter (H) foreslo:
Informasjon i starten av møtene i forbindelse med de sakene som skal opp til behandling.
Halleland (Ap) foreslo:
Det foretas befaringer og avholder møter rundt om på sykehjemmene.
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Hops forslag enstemmig vedtatt.
Naleys forslag vedtatt med 5 stemmer mot 4 (FrP 2, Ap 1 (Halleland) og KL 1 (Borg)).
Innstillingen med Ekornsæters og Hallelands kommentarer enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar følgende møteplan for 2020:
Folkevalgt organ

Hovedutvalg helse og
omsorg

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Aug Sep Okt Nov Des

29

1

10

2

15

12*

3

Kl. 18.30

* Budsjettmøte
Møtene avholdes onsdager kl. 18.30. Møtene i oktober, november og desember er torsdager.

Saknr. 52/19
REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.12.2019
1. Helse- og omsorgsdepartementet – Invitasjon – deltakelse i forsøk med statlig
finansiering av omsorgstjenesten
Kommunalsjefen opplyste at det fremmes sak til behandling i formannskapets møte
27. januar 2020 og settes på hovedutvalg helse og omsorgs referatliste den 28. januar
2020.
Tatt til orientering.
2. Budsjettoppfølging per oktober 2019
Tatt til orientering.

Saknr. 53/19
EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.12.2019
1. Kommunalsjefen orienterte om matombringing. Frist utgikk 14.11.2019. Det er mottatt
tilbud i forhold til utlysningen og planen er å gi tildeling i neste uke.
2. Borg (KL) uttrykte bekymring i forhold til oppslag i media om store avvik i norske
sykehjem som handler om vold, trusler og utagering og spurte om tall for Karmøy.
Hvilke tiltak har en for å beskytte?
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Kommunalsjefen svarte om hvordan avvik føres og at det i år er tatt i bruk et
forbedringssystem, Compilo i tillegg til Profil (pasient-/journalsystem) hvor avvik føres.
Avviksregistrering blir lagt fram i arbeidsmiljøutvalget regelmessig.
Ekornsæter (H) ber om mer opplysninger i neste møte.
3. Borg (KL) spurte om videre planer i forbindelse med flytting av tilbud innen ROP (rusog psykiatritjenester) til disse som har angstproblemer, som ikke kan gå ut av hjemmet,
ikke våger ta bussen, ikke kan være med i grupper osv. Får disse hjemmebesøk?
Kommunalsjefen svarte at de med lette/moderate lidelser får hjelp gjennom Rask psykisk
helsehjelp dette kan enten være tilbud i grupper eller i noen tilfeller individuelt. I tillegg
kan en få tilbud om å delta i nettbasert behandlingstilbud om dette er mest
formålstjenlig. Det gis tilbud i hjemmet fortsatt, men det vurderes hvem som trenger det.
Karmøy kommune har meldt sin interesse i deltakelse i nasjonal pilot av nettassistert
behandling av psykiske lidelser. Fristen for å melde sin interesse til deltakelse for
kommunen er januar 2020.
Helsesjefen opplyste at de prøver å gi tilbud til mange grupper med mange forskjellige
lidelser. De som trenger hjelp over lengre tid får hjelp/besøk/samtaler i hjemmet. Ved
lette/moderate lidelser kan en ta direkte kontakt med ROP.
4. Borg (KL) viste til at det er nedbemanning i hjemmetjenesten på røde dager og lurte på
om en kunne gjøre noe slik at ikke hjemmeboende må vente inntil 3 uker for å dusje til
jul.
Kommunalsjefen svarte at det er samme praksis som før. Hyppigheten av dusjing blir
gjort ut fra en helsefaglig vurdering.
5. Løndalen (KL) opplyste at Kolnes Sanitetsforening har fått ca. 30 000 fra Karmøy
kommune til husleie for dagtilbud, men kommunen vil kanskje redusere støtten.
Kommunalsjefen svarte at det ikke er satt av midler til dette på helse og omsorgs
budsjett, da de kun har 50 000 til fordeling til frivillige lag og organisasjoner.
Det kan søkes støtte i Karmøy kommune innen 1. mars årlig på tilskudd som fordeles av
hovedutvalg oppvekst og kultur (tilskuddsordningen som eldrerådet fordelte tidligere er
nå medtatt her og søknadsfristen er endret fra 1. november årlig).
6. Løndalen (KL) spurte om det stemte at Balansegruppen/Frisklivssentralen ikke var satt
inn igjen i budsjettforslaget.
Hop (AP) svarte at posisjonen hadde fulgt rådmannens budsjettforslag og da det ikke er
nok midler må en ta upopulære valg/avgjørelser.
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7. Ørpetvedt (FrP) viste til fersk dom i Møre og Romsdal vedrørende manglende
informasjon/epikriser ved overliggerdøgn og overføring til kommunen som gav 18 mill.
igjen til kommunen. Kan det være slike tilfeller i Karmøy også?
Kommunalsjefen viste til samhandlingsavtaler og at det fra kommunen var innrapportert
63 avvik knyttet til samhandlingsavtalene hvor mange av disse som var knyttet til
mangler ved epikrise hadde hun ikke tall på.
Kommunalsjefen orienterte om prosessen ved eventuelt tvister knyttet til brudd på
samhandlingsavtalene.
8. Halleland (Ap) viste til at det i forrige periode ble snakket om IK Barnevern og spurte om
det var iverksatt.
Kommunalsjefen svarte at Karmøy barnevern har inngått samarbeid med Bokn. Det er
samarbeid mellom barnevernstjenestene i Haugesund og Karmøy, dette gjelder bl.a.
gjennomgang av årlige KOSTRA-tall. Kommunene Tysvær, Sauda og Suldal kjøper
tjenester hos kommuneadvokaten i Karmøy bl.a. i forhold barneverntjenester.

Side 6 av 6

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.12.2019
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 29.01.2020, saksnr. 1/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet 04.12.2019.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Jakob Bråtå/Kristine Tveit
19/6418
Sign:

Arkiv: F47
Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg helse og omsorg
Formannskapet
Kommunestyret

29.01.2020
17.02.2020
11.05.2020

GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING - BARNEVERNTJENESTEN
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at følgende regler for godtgjørelser, lønn og utgiftsdekning skal gjelde i
barneverntjenesten fra 1. mai 2020:
1. Oppdragstakere tilknyttet barnevernet godtgjøres i tråd med hovedtariffavtalen kapittel 4,
sentral minstelønn, i henhold til kvalifikasjonskrav om utdanning, slik at det i større grad
samsvarer med satsene i nabokommunene.
Fra 1. mai 2020 blir timesatsene slik:

Oppdragstaker
Miljøarbeider
Tilsynsfører under samvær
Tilsynsfører under lovpålagt tilsyn

Støttekontakt
Veileder i fosterhjem

Timesats kroner
179
179
Fast beløp pr tilsyn 1 500
(inkludert kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning)
154
(min) 350
(maks) 780

Oppdragstakere tilstås utgiftsdekning ved støttekontakttiltak og miljøarbeidtiltak ut fra
vedtak. Kjøregodtgjørelse tilstås ved veiledning i fosterhjem.
2. Kommunestyret vedtar at Barneverntjenesten i Karmøy skal videreføre praksis med å følge KS
sine veiledende satser for utgiftsdekning for barn i fosterhjem og beredskapshjem.
3. Kommunestyret tar til orientering Barneverntjenesten i Karmøy sine satser for særskilt
utgiftsdekning for barn i fosterhjem og beredskapshjem, som er vedlagt saken. Leder for
barneverntjenesten får videreført myndighet til å fastsette disse satsene administrativt.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn
Den økonomiske situasjonen i kommunen er utfordrende og nødvendiggjør en grundig vurdering
av hvordan budsjettmidlene forvaltes i alle tjenesteområder. Innen barneverntjenestens
ansvarsområde har det vært en utgiftsvekst og ulik praksis mellom kommunene i godtgjøring til
oppdragstakere og utgiftsdekning. Det er behov for å harmonisere lønn og praksis for
utgiftsdekning og kjøregodtgodtgjørelse, og fastsette forutsigbare rammer.
Ulike oppdrag knyttet til barneverntjenesten
Støttekontakt, miljøarbeider, foreldreveileder, tilsynsfører, besøkshjem og fosterhjem engasjeres
etter enkeltvedtak tilpasset den enkelte families behov, og kan ha følgende funksjoner:
Forebygging/barneverntiltak i familien:
 De viktigste oppdragene i barnevernet handler om miljøarbeid, gjerne kombinert med en
veilederrolle for å bidra direkte i familien, sammen med barna og deres foreldre.
 Tilsynsførere har også en viktig rolle i det forebyggende arbeidet for å sikre barns
oppvekstmiljø.
 Støttekontakt og besøkshjem blir ellers benyttet i kombinasjon med andre tiltak i familien, ut
fra barnevernets målsetting om endringsarbeid for å bli selvhjulpne.
Omsorg/barneverntiltak utenfor familien:
 Tilsynsførere brukes som en sikkerhetsfaktor ved tilsyn når barn som bor i fosterhjem er på
besøk hjemme hos sin biologiske familie. Dette er etter vedtak fattet av fylkesnemnda, og
brukes særlig i saker med rusmisbruk. Tilsynsfører for det enkelte barn som er plassert i
fosterhjem i Karmøy kommune, er lovpålagt. Det gjelder også barn som er plassert i Karmøy
kommune fra andre kommuner.
 Fagkyndig veiledning blir knyttet til fosterhjem for å veilede familien i sin nye rolle og for å
forebygge utilsiktede flyttinger av barn.
Kontrakt som ansatt
I en høyesterettssak i 2016 (avlasterdommen) ble det gitt føringer for hvilken kontraktsform
kommunen kan inngå med de aktuelle gruppene. I noen tilfeller kan det ikke inngås avtale som
oppdragstaker, men som arbeidstaker.
I Karmøy kommune får besøkshjem midlertidige arbeidsavtaler. Dette fordi det normalt er korte
arbeidsforhold - under 3 år. Ved varighet utover 3 år, vil det inngås avtale om fast ansettelse.
I 2017 ble det fastsatt en sentral forskrift om arbeidstid for avlastere som også gjelder for
besøkshjem og avlastningshjem. De som ansettes skal ha regulert arbeidstid i tråd med forskriften
og lønnes i tråd med sentral generell særavtale (SGS 1030). For arbeid som avlaster etter
barnevernloven § 4-4 betales i 2019 minst 67 kroner pr time. Barneverntjenesten i Karmøy
praktiserer minstelønn på 67 kroner pr time.
Kontrakt som oppdragstaker

Kommunene fastsetter selv nivået på godtgjørelser til miljøarbeider, tilsynsfører, støttekontakt og
foreldreveiledere når disse er oppdragstakere. Karmøy kommunestyre behandlet sak om
godtgjørelse til oppdragstakere 22.09.2009. Etter dette har satsene blitt justert etter administrative
vedtak, og det har utviklet seg ulik praksis mellom kommunene. Se tabell nedenfor:

Timesats i kroner
Miljøarbeider
Tilsynsfører under
samvær
Lovpålagt tilsyn

Støttekontakt
Veileder i fosterhjem

Karmøy
2019

Haugesund
2019/2020

Tysvær
2019/2020

206
206

154
179

179
179

206
(4 timer pr tilsyn +
kjøregodtgjørelse
og utgiftsdekning)
206
(min) 350
(maks) 990

Fast ansatte

1 500 pr tilsyn
(inkludert
kjøregodtgjørelse
og utgiftsdekning)
154
(min) 350
(maks) 780

154
(min) 350
(maks) 780

I praksis er satsene i Karmøy noe lavere enn nabokommunene for lovpålagt tilsyn og høyere for de
andre satsene. For å harmonisere godtgjørelsene er det foreslått at Karmøy følger samme satser
som nabokommunene.
Utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse
Praksis for når det tilstås kjøregodtgjørelse og utgiftsdekning er også ulik mellom kommunene.
I Karmøy har det utviklet seg en praksis for at oppdragstakere tilstår kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning uavhengig av type oppdrag.
Det foreslås å endre praksis til at utgiftsdekning gis for støttekontakttiltak og miljøarbeidertiltak,
og at det skal foreligge vedtak som konkretiserer utgiftsdekningen i hver enkelt sak.
Oppdragstakere har ikke tariffregulerte rettigheter til kjøregodtgjørese slik som fast ansatte har.
Det er kun de som utfører lovpålagt tilsyn i fosterhjem, samt eksterne veiledere som skal ha
kjøregodtgjørelse. Kjøregodtgjørelse foreslås utbetalt i forbindelse med veiledningsoppdrag i
fosterhjem. Ved lovpålagt tilsyn inkluderes det i faste honoraret.
Endringsforslagene er i samsvar med praksis i Tysvær og Haugesund kommuner.
Satser for utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse
KS gir veiledende månedssatser for dekning av utgifter til kost, klær og fritidsaktiviteter for
besøkshjem og fosterhjem, som justeres 1. juli hvert år. Barneverntjenesten i Karmøy følger disse
veiledende satsene, og vil også følge dem i 2020.
Kommunen skal i tillegg dekke særskilte utgifter, som konfirmasjon, dåp mv. Satsene for særskilte
utgifter fastsettes administrativt og er samordnet med nabokommunene. Gjeldende satser for
ekstra utgiftsdekning vil bli videreført i 2020.

KS veiledende satser og Karmøy kommunes satser for særskilt utgiftsdekning følger vedlagt.
Kjøregodtgjørelse beregnes ut fra Statens satser. Det tas utgangspunkt i at alle har bombrikke og
abonnement. Ved bruk av el-bil benyttes el-bil satser.
Rådmannens vurdering
Den totale økonomiske situasjonen i kommunen er utfordrende, og det er nødvendig å redusere
utgiftene innenfor barnevern for å holde driften innenfor det som er budsjettert.
Det er store variasjoner i satser for godtgjørelse til oppdragstakere kommunene imellom. Satsene
har de siste årene vært noe høyere i Karmøy enn i Haugesund og Tysvær. Utgiftene til lønn og
utgiftsdekning har etterhvert blitt en betydelig utgiftspost i barneverntjenesten, og det er ønskelig
å harmonisere rammene med våre nabokommuner, både for å redusere kostnadene, men også for
at det skal bli en likere avlønning og likere godtgjørelser kommunene i mellom. Kommunene
konkurrerer for en hel del om de samme menneskene til å påta seg slik oppdrag, og det vurderes
som rimelig at godtgjørelsene er noenlunde like kommunene i mellom.
Ved å tilpasse lønn og praksis for utgiftsdekning til nivået i omkringliggende kommuner, vil de
samlede kostnader bli redusert.
Følgende timesatser og endring av praksis for utgiftsdekning og kjøregodtgjørelser som skissert i
saken vil gi en innsparing på om lag 600 000 kroner pr år (helårsvirkning):

Oppdragstaker
Miljøarbeider
Tilsynsfører under samvær
Tilsynsfører under lovpålagt
tilsyn

Støttekontakt
Veileder i fosterhjem

Timesats

Merknad
179 Likt Tysvær
179 Likt Haugesund og
Tysvær
1 500 pr tilsyn Likt Tysvær
(inkludert
kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning)
154 Likt Haugesund og
Tysvær
(min) 350 Likt Haugesund og
(maks) 780 Tysvær

KS veiledende satser for utgiftsdekning bør fortsatt følges.
Ekstra utgiftsdekning for spesielle anledninger bør fortsatt samordnes med nabokommunene og
fastsettes administrativt av leder av barneverntjenesten. Gjeldende satser bør videreføres i 2020.
Rådmannen vil følge med på regjeringens oppfølging av NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem,
og det kan bli aktuelt å endre praksis på grunn av signaler i denne på et senere tidspunkt. Det
forventes ny barnevernlov i 2021, og ved lovendring vil det evt komme en ny sak.
Rådmannens tilråding

Rådmannen ser at det både er behov for generell innsparing og harmonisering av satser, og tilrår
at kommunestyret fastsetter nye satser for oppdragstakere i barneverntjenesten og endret praksis
for utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse i tråd med rådmannens forslag til vedtak.

Rådmannen i Karmøy, 17.01.2020.

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
1. HTA kap 4
2. KS veiledende satser for utgiftsdekning i forsterhjem og besøkshjem
3. Karmøy kommunes satser for særskilt utgiftsdekning for barn i fosterhjem og
beredskapshjem

Satser for særskilt utgiftsdekning for
barn i fosterhjem og beredskapshjem
KS har utarbeidet veiledende satser for utgiftsdekning for barn i fosterhjem og
beredskapshjem. Barneverntjenesten i Karmøy kommune følger de veiledende satsene, med
følgende tillegg for særskilte utgifter:
 Konfirmasjon: Utgiftsdekning inntil 3 x KS-månedssats for barn som er 15 år og eldre
(for tiden 7980 kroner) – må ha kostnadsoverslag og dokumentasjon.
 Dåp: Vurderes i hvert enkelt tilfelle, max 5000 kroner - må ha kostnadsoverslag og
dokumentasjon.
 PC til videregående skole: Dekker det minstebeløpet som skole-PC anbefalt av
fylkeskommunen koster. Dersom elev ønsker å oppgradere til annen maskin, må
mellomlegget dekkes av eleven/foresatte.
 Etablering i fosterhjem: Inntil 3 x KS-månedssats, men i noen tilfeller må en vurdere
høyere sats som bl.a. ved nyfødt eller barn som ikke har noe med seg inn i fosterhjemmet.
 Samværsutgifter: Barneverntjenesten dekker reise- og overnattingsutgifter dersom dette
tilkommer foreldre som skal ha samvær.
 Barnehage og SFO: Barneverntjenesten dekker utgifter til barnehage og SFO for
fosterbarn, når det vurderes nødvendig. Dersom det er krevd betaling for mat i
barnehage og SFO, er dette noe fosterhjemmet må dekke.
 Husleie og livsopphold: Barneverntjenesten dekker i utgangspunktet ikke stønad til
husleie eller livsopphold, da dette er ytelser som en må søke hos NAV/Statens Lånekasse.
Dersom det handler om å få bosatt ungdommer i en overgang til NAV overtar, kan det
gjøres individuelle vurderinger for en kort periode(1-3 mnd).
 Etableringsstønad: Det gis etableringsstønad inntil 5 000 kroner til ungdommer som
flytter for seg selv etter opphold i institusjon eller fosterhjem, og som ikke har annen
økonomisk hjelp eller oppsparte midler.
 Tannregulering: Dekkes for ikke kosmetiske tilfeller etter godkjenning av overtannlegen.
 Briller/linser: Dekkes etter anbefaling fra optiker, med rimeligste alternativ.
Maxpris på innfatning kr.1 000.
 Psykolog: Egenandel offentlig psykolog dekkes frem til oppnådd frikortgrense for
ungdom mellom 18 og 23 år.
Ekstra utgiftsdekning belastes budsjettpost 1470, som i budsjettet for 2020 er på 4,6 mill.
kroner.

Rådmannen

Notat til utvalg
Utvalg :

Kommunestyret

Fra

Rådmannen

:

Arkivkode

Arkivsaknr
19/6418

Dato
17.04.2020

TILLEGGSNOTAT - GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING BARNEVERNTJENESTEN
På bakgrunn av spørsmål som har fremkommet til saken ønsker rådmannen i dette notatet å
gi noen tilleggsopplysninger og å foreslå en endring i innstillingens punkt 1.
Dette gjelder oppdragstakere som støttekontakter, miljøarbeidere og personer som går på
uanmeldte tilsyn på konkret oppdrag fra barneverntjenesten. Det gjelder ikke de som får
egen sats for å føre lovpålagt tilsyn i hjemmet. Satsene er 179 i Haugesund, og 188 i Tysvær.
Det er i saken foreslått at satsen blir 179 for Karmøy kommune.
Barneverntjenesten i Karmøy har ikke hatt praksis med å gi tillegg for helg og kveld for
oppdragstakere. I forbindelse med utarbeiding av saken ble det tidligere sjekket med blant
annet Haugesund og Tysvær kommune, for å harmonisere satsene. Det fremkommer i
ettertid at Haugesund kommune gir kveldstillegg med 26 kroner pr time og helgetillegg med
56 kroner pr time for oppdragstakere. Dette gis kun når barneverntjenesten i vedtak
presiserer at oppdraget skal skje på kveld eller helg. Tysvær kommune gir ikke kvelds og
helgetillegg.
Det er pr i dag ikke data for å kunne estimere hva kveldstillegg kostnadsmessig vil utgjøre i
Karmøy, det vil kreve en hel del kartlegging. Det antas imidlertid at kostnadene med evt
innføring av dette vil være marginale.

Rådmannens forslag til vedtak - tillegg
Rådmannen anbefaler at kommunestyret legger til i vedtaket at det også innføres kvelds- og
helgetillegg i Karmøy kommune tilsvarende det Haugesund kommune har. Da vil Karmøy
kommune ha like grunnsats, kvelds- og helgetillegg som Haugesund, mens Tysvær har litt
høyere grunnsats (Tysvær gir ikke kveld og helgetillegg). Dette vil totalt sett gi en
harmonisering av betalingssatser med nabokommune.

Forslag til vedtakspunkt 1 foreslås dermed endret til følgende:
Oppdragstakere tilknyttet barnevernet godtgjøres i tråd med hovedtariffavtalen kapittel 4,
sentral minstelønn, i henhold til kvalifikasjonskrav om utdanning, slik at det i større grad
samsvarer med satsene i nabokommunene.
Fra 1. mai 2020 blir timesatsene slik:
Oppdragstaker
Miljøarbeider
Tilsynsfører under samvær
Tilsynsfører under lovpålagt tilsyn

Timesats kroner

179*
179*
Fast beløp pr tilsyn 1 500
(inkludert kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning)
Støttekontakt
154
Veileder i fosterhjem
(min) 350
(maks) 780
Oppdragstakere tilstås utgiftsdekning ved støttekontakttiltak og miljøarbeidtiltak ut fra
vedtak. Kjøregodtgjørelse tilstås ved veiledning i fosterhjem.
(= endring i vedtaket;)
*Oppdragstaker tilstås kveldstillegg på kr 26 pr time, og helgetillegg med kr 56 pr time.
Forutsetningen er at barneverntjenesten i vedtak presiserer at oppdraget skal skje på
kveld eller helg.
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SAKSPROTOKOLL - GODTGJØRELSER, LØNN OG UTGIFTSDEKNING
I BARNEVERNTJENESTEN
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 29.01.2020, saksnr. 2/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar at følgende regler for godtgjørelser, lønn og utgiftsdekning skal gjelde i
barneverntjenesten fra 1. mai 2020:
1. Oppdragstakere tilknyttet barnevernet godtgjøres i tråd med hovedtariffavtalen kapittel 4,
sentral minstelønn, i henhold til kvalifikasjonskrav om utdanning, slik at det i større grad
samsvarer med satsene i nabokommunene.
Fra 1. mai 2020 blir timesatsene slik:

Oppdragstaker

Timesats kroner

Miljøarbeider

179

Tilsynsfører under samvær

179

Tilsynsfører under lovpålagt tilsyn

Fast beløp pr tilsyn 1 500
(inkludert kjøregodtgjørelse og
utgiftsdekning)

Støttekontakt
Veileder i fosterhjem

154
(min) 350
(maks) 780

Oppdragstakere tilstås utgiftsdekning ved støttekontakttiltak og miljøarbeidtiltak ut fra
vedtak. Kjøregodtgjørelse tilstås ved veiledning i fosterhjem.
2. Kommunestyret vedtar at Barneverntjenesten i Karmøy skal videreføre praksis med å følge
KS sine veiledende satser for utgiftsdekning for barn i fosterhjem og beredskapshjem.
3. Kommunestyret tar til orientering Barneverntjenesten i Karmøy sine satser for særskilt
utgiftsdekning for barn i fosterhjem og beredskapshjem, som er vedlagt saken. Leder for
barneverntjenesten får videreført myndighet til å fastsette disse satsene administrativt.

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Eldrerådet behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 6/20
Behandling:
Avd.sjef forvaltning Sigurd Gjerdevik orienterte og svarte på spørsmål.
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.

Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett for 2020 for helse- og omsorgsetaten.

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 5/20
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker info om rus- og psykiatritjenesten i neste møte.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.

Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett for 2020 for helse- og omsorgsetaten.

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Karmøy ungdomsråd behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 3/20
Behandling:
Et enstemmig ungdomsråd tilslutter seg innstillingens forslag til vedtak.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett for 2020 for helse og omsorgsetaten.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bess Sætre
20/1302

Arkiv: 151
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hovedutvalg helse og omsorg

28.01.2020
28.01.2020
29.01.2020

BUDSJETT 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN

Kommunalsjefens forslag til vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett for 2020 for helse og omsorgsetaten.

SAKSFRAMSTILLING
Budsjett 2020 – 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 2020 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 2020.
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
03
04
07
08
09
10
12
13
18
Totalsum

Administrasjon
Skole
Kultur
Helse
Omsorg
Sosial
Barnevern
Nærmiljø
Bolig
Økonomi

14 886 000
6 908 000
183 000
94 228 000
710 534 000
110 995 000
87 372 000
661 000
1 725 000
-36 924 000
990 568 000

Tiltaksoversikt helse og omsorgsetaten
Oversikten under viser reelle budsjettiltak som gjelder helse- og omsorgsetaten, fordelt per
tjenesteområde slik det følger av kommunestyrets budsjettvedtak.

Tiltak
01

Sum endring 2020
670 000

Administrasjon
Rådmannens prosjektpott
03
Skole
Bosettingsbudsjett
04
Kultur
Bosettingsbudsjett
07
Helse
Bosettingsbudsjett
KST: Hukommelsesteam opprettholdes
Kutt 1 årsverk friskliv og mestringstiltak
Kutt kommunale tilskudd
Kutt. Rus og psykisk helse. Bortfall av tilskuddsmidler
Reversering fysioterapitilbud i institusjon
Reversering økning helsesøstre
Sammenslåing av helsestasjoner
08
Omsorg
Dagtilbud. Bortfall av tilskuddsmidler
Digitalisering / pasientsikringsanlegg
Dobbeltrom Norheim
Dobbeltrom Norheim, omdisponere budsjettmidler
utskrivningsklare
Kreftkoordinator kutt
KST: Hukommelsesteam opprettholdes
Kutt sildebord for beboere sykehjem - omsorgsboliger
Kutt. Rus og psykisk helse. Bortfall av tilskuddsmidler
Nye Skudenes bu- og behandling
Omsorgsboliger for videresalg
Rask psykisk helsehjelp. Bortfall av tilskuddsmidler
Rådmannens prosjektpott
Statlig innstramming i refusjonsordning ressurskrevende
brukere
Vekst demografi

670 000
670 000
6 903 000
6 903 000
6 903 000
150 000
150 000
150 000
-2 211 000
-2 211 000
-444 000
132 000
-424 000
-290 000
-685 000
-500 000
56 054 000
56 054 000
541 000
-60 000
5 714 000
515 000
733 000
-1 487 000
1 145 000
670 000
3 900 000
14 300 000

Økning husleie
Økning transporttjenester
Økt egenbetaling for transport utviklingshemmede
Økt kjøp av BPA tjenester
Økt ramme hjemmetjenester
09
Sosial
Bosettingsbudsjett
Kommunalt rusarbeid. Bortfall av tilskuddsmidler
Kutt videreføring aktivitetstiltak ASKI
Kutt. Rus og psykisk helse. Bortfall av tilskuddsmidler
Opptrappingsplan rus i bolig
Solstein KTA plasser over til kommunalt dag/aktivitetstilbud
Solstein. 5 nye VTA plasser
Økning sosialhjelp barnetrygd
Økning sosialhjelpskostnader
10
Barnevern
Avlasterdommen barnevern
KST: LOS-stilling barnevern - opprettholdes
KST: Økt ramme ettervern
13
Bolig
Økning husleie
Totalsum

183 000
1 600 000
-600 000
15 400 000
13 500 000
4 346 000
4 346 000
-5 108 000
917 000
-557 000
2 172 000
450 000
272 000
2 700 000
3 500 000
2 697 000
2 697 000
1 383 000
314 000
1 000 000
106 000
106 000
106 000
68 715 000

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.
PKT 22 Om hukommelsesteam utgår.
Pkt 25 Ettervern for unge 18-23 år – reduseres tilsvarende halvparten av rådmannens
opprinnelige forslag.

VERBALE VEDTAK BUDSJETT 2020
Arbeidsnærvær
Kommunestyret ønsker et sterkt fokus på sykefravær, og forventer at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden
samarbeider om dette. Det bes om en kvartalsvis oversikt over arbeidsnærvær, fordelt på sektornivå.
Sammenligningsgrunnlaget er tallene for 2019, og målet er en reduksjon i sykefraværet på 10%.
Kommunestyret ber videre om at det vurderes opprettelse av en kommunal vikarpool som virkemiddel for å
nå målet.

Heltidskultur
Et av hovedmålene i 2020 er arbeidet med å øke antall heltidsstillinger og økte stillingsbrøker; særlig innen
helse- og omsorgsetaten. Samtidig må dette ikke bli kostnadsdrivende, og må avveies mot vedtatte
budsjettrammer. Nye stillinger lyses primært ut som hele stillinger.

Bildeling
Arbeidet med å oppnå FNs bærekraftmål intensiveres. Rådmannen får i oppdrag å se på muligheter for å
optimalisere bruken av den kommunale bilparken, gjerne på tvers av sektorene der det er mulig.

FNs bærekraftmål
FNs bærekraftmål vil fremover måtte få en stadig mer sentral rolle, også innen kommunal virksomhet.
Kommunestyret ønsker at administrasjonen i sterkere grad legger bærekraftmålene til grunn for sine
vurderinger når problemstillinger vurderes.

Kommunale bygg/eiendommer
Arbeidet med å avhende kommunale bygg/eiendommer som ikke nyttes, eller er tenkt nyttet, får høy
prioritet. Formannskapet ønskes en halvårig tilbakemelding på status.
Investeringskostnadene til kommunale nybygg anses som høy. Rådmannen får i oppdrag, innen sommeren
2020, å utarbeide en betenkning der ulike konsept (herunder modulbygg) for nybygg, samt levekostnader,
vurderes.

Digitalisering
Digitale løsninger skal tas i bruk med utgangspunkt i brukerens behov. Innbyggere, næringsliv og
frivillighet skal i større grad kunne betjene seg selv, involvere seg og ha enkel, men sikker tilgang til sitt
anliggende med kommunen.
Vi skal benytte oss av fordelene vi får med vårt medlemskap i det regionale og nasjonale
digitaliseringssamarbeidet, og dermed bidra til gode, effektive og sammenhengende digitale tjenester på
tvers av kommunegrenser.
Det forutsettes stor fokus på digitalisering. Alle digitaliseringsprosjekter som krever økonomisk tilskudd
skal ha med et eget punkt om gevinstrealisering.

Helse- og omsorgsetaten - kostnader
Det pågående arbeidet med å få kontroll på kostnadene i helse- og omsorgsetaten må prioriteres.
Kommunestyret ønsker sak innen sommeren 2020, der milepæler i arbeidet skisseres og det foretas
benchmarking (sammenligninger) med andre aktuelle kommuner. Det forventes at administrasjonen
håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.

KVOS
Kommunestyret har klare forventninger til at den nye modellen med samhandling mellom KVOS og NAV
gjør at kompetansekravene blir ivaretatt som i dag.
Kommunestyret forutsetter at ordningen innføres og gjennomføres på en forsvarlig måte både for elever og
ansatte, ordningen evalueres.

Pårørende
Karmøy kommune ønsker økt fokus på den situasjonen pårørende i kommunen er i. Helsedirektoratets
pårørendeveileder skal være retningsgivende for Karmøy kommunes arbeide på dette området.

Kommunalsjef helse og omsorg, 21.01.2020

Nora Olsen-Sund
sign.

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 29.01.2020, saksnr. 3/20
Behandling:
Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av 28.01.2020 utdelt.
Kommunalsjef helse og omsorg orienterte.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett for 2020 for helse- og omsorgsetaten.

SAKSPROTOKOLL - LEVE HELE LIVET, ORIENTERING OM STATUS
OG FORSLAG TIL MEDVIRKNING
Eldrerådet behandlet saken den 05.11.2019, saksnr. 40/19
Behandling:
Skorpe foreslo at nyvalgt leder og nestleder deltar i den tverretatlige arbeidsgruppen for Leve
hele livet.
Innstillingen med Skorpes forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar saksfremlegg om status for arbeidet med Leve hele livetreformen i Karmøy til orientering.

Hovedutvalg helse og omsorg oppnevner følgende to representanter fra eldrerådet til å delta i
den tverretatlige arbeidsgruppen for Leve hele livet:
1. Leder Nils Oddvar Reiersen
2. Nestleder Olaug Stava Farbu

SAKSPROTOKOLL - LEVE HELE LIVET, ORIENTERING OM STATUS
OG FORSLAG TIL MEDVIRKNING
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 05.11.2019, saksnr. 37/19
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.

Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar saksfremlegg om status for arbeidet med Leve hele livetreformen i Karmøy til orientering.

Hovedutvalg helse og omsorg oppnevner følgende to representanter fra eldrerådet til å delta i
den tverretatlige arbeidsgruppen for Leve hele livet:
1. ____________
2. ____________

SAKSPROTOKOLL - LEVE HELE LIVET, ORIENTERING OM STATUS
OG FORSLAG TIL MEDVIRKNING
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 06.11.2019, saksnr. 42/19
Behandling:
Vedtak fra eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne utdelt.
Rådgiver Kristine Tveit presenterte saken.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar saksfremlegg om status for arbeidet med Leve hele livetreformen i Karmøy til orientering.
Hovedutvalg helse og omsorg oppnevner følgende to representanter fra eldrerådet til å delta i
den tverretatlige arbeidsgruppen for Leve hele livet:
1. Nils Oddvar Reiersen
2. Olaug Stava Farbu

SAKSPROTOKOLL - LEVE HELE LIVET - ORIENTERING OM STATUS
Eldrerådet behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 3/20
Behandling:
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.

Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar statusbeskrivelse for arbeidet med Leve hele livet til
orientering.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Kristine Tveit
19/5854

Arkiv: H01 &23
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet
Hovedutvalg helse og omsorg

28.01.2020
29.01.2020

LEVE HELE LIVET - ORIENTERING OM STATUS – JANUAR 2020

Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar statusbeskrivelse for arbeidet med Leve hele livet til
orientering.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn
Kommunestyret vedtok i møte 13.05.2019 at hovedutvalg helse og omsorg er styringsgruppe for
arbeidet med oppfølging av stortingsmelding 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for
eldre. Eldrerådet har også en viktig rolle i arbeidet, og leder og nestleder ble i hovedutvalgets
møte 6.11.2019 oppnevnt til å slutte seg til den tverretatlige arbeidsgruppen som har
administrativt ansvar for oppfølging av reformen.
Administrasjonen er bedt om å holde eldreråd og hovedutvalg orientert om status for arbeidet.

Karmøy kommune fikk den første Leve hele livet- prisen
Som en del av reformen deles det ut en årlig nasjonal pris. Denne går til en kommune som
gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og
gode resultater på reformens områder. Formålet er å stimulere til aktivitet og løfte fram
kommuner som arbeider godt og systematisk. De årlige kriteriene ses i sammenheng med
reformens faser og tilhørende forventninger. 2019 er reformens første fase hvor det er lagt opp til
at kommuner jobber med oppstarts-, kartleggings- og planleggingsaktiviteter.
Den 13. november ble det kunngjort at Karmøy kommune fikk den første Leve hele livet-prisen
for sitt arbeid med å innføre reformen i egen kommune. Karmøy kommune får ros for god
forankring av reformen i politisk og administrativ ledelse, og på tvers av enheter. Det blir også
fremhevet at Karmøy har hatt fokus på å involvere eldre, pårørende, eldreråd og andre i dette
arbeidet, og at vi blant annet har utformet bruker- og pårørendeundersøkelser som skal
gjennomføres fra neste år. Karmøy har allerede som pilotkommune i det statlige
pasientsikkerhetsprogrammet jobbet systematisk med kvalitet i sykehjem og hjemmetjeneste. I
programmet er det stort fokus på ernæring, økt observasjonskompetanse og
medisingjennomgang. Karmøy har også frivillighetskoordinator, frivillighetskontakter,
frivilligsentraler og ble årets frivillighetskommue i 2018. Vi har den kulturelle spaserstokken med
arrangementer på sykehjemmene. Vi har gode dagtilbud for eldre og personer med demens, og
samarbeider med nasjonalforeningen for folkehelse om et demensvennlig samfunn og
organisering av såkalte demensvenner.
Prisen ble overrakt av daværende eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug til ordfører Jarle
Nilsen på en konferanse for reformens støtteapparat på Gardermoen. Fra Karmøy deltok også tre
medlemmer i den tverretatlige gruppen og prosjektleder holdt et innlegg om arbeidet i Karmøy.
Reisekostnader ble dekket av Helsedirektoratet.
I tillegg til diplom og blomst tildeles kommunen også 100 000 kroner til arbeidet med reformen.
Disse ble betalt ut sent i desember, og er søkt overført til 2020-budsjettet. Administrasjonen
ønsker å involvere hovedutvalget og eldreråd om bruken av midlene, og vil komme tilbake til
dette. Fylkesmannen i Rogaland ga i desember et tilskudd på 50 000 kroner til arbeidet med
reformen. Dette vil bl.a. dekke deltakelse i nettverk knyttet til reformen, hvor det forventes at
kommunen stiller.

Innspillsmøte
Tirsdag 3. desember ble det gjennomført et innspillsmøte på Solstein på Vea. Dette ble organisert
som en kafédialog.
Arrangementet var bredt markedsført. Det ble annonsert i Karmøynytts elektroniske avis, på
kommunens nettside og facebook-side. Det ble også sendt e-post til alle aktuelle registrerte
frivillige organisasjoner i kommunen, til hovedutvalg helse og omsorg, eldreråd og
gruppeledere.
40-50 påmeldte fra hele kommunen deltok på møtet. Deltakerne var representanter fra ulike lag
og foreninger, menigheter, privatpersoner, ansatte og folkevalgte i ulike verv. Det var godt
engasjement, og viktige tilbakemeldinger ble notert på dukene. Disse er renskrevne og følger
vedlagt i notat til denne saken.
Kafédialog er en medvirknigngsform som åpner opp for god dialog og mange innspill. Det er en
ressurskrevende medvirkningsform. Karmøy kommune har mottatt støtte fra fylkesmannen til
gjennomføringen av møtet.
Det er opprettet fem arbeidsgrupper for hhv. hvert av de fem innsatsområdene i reformen. Disse
har blitt bedt om å gå gjennom innspillene fra kafédialogen, bl.a. ved å sortere grundig på de fem
temaene og vurdere om de kan knyttes til eksemplene i stortingsmeldingen - eller om de er nye.
Videre vil de vurdere om det er innspill som er aktuelle for planen eller om de heller bør
videresendes til andre i organisasjonen for oppfølging.

Åpne innspill – skjema på kommunens nettside
I etterkant av innspillsmøtet ble det lagt ut skjema på kommunens nettside med frist for å gi
innspill innen 10. januar. Skjemaet er markedsført på facebook, annonse i Karmøynytt og e-post
til deltakerne i innspillsmøtet og frivillige organisasjoner. Skjemaet følger vedlagt. Begrunnelsen
for å utforme skjemaet var å gi flere muligheter for innspill og mulighet til innspill på alle tema,
jf. at innspillsmøtet kun la opp til deltakelse på tre kafébord/temaer. Vi har bl.a. fått
tilbakemeldinger om at flere hadde ønsket å delta, men at det var lang reisevei til Vea. I tillegg
kan det tenkes at desember er en travel måned for mange.
Vi vil også sende disse innspillene over til arbeidsgruppene for vurdering.

Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse i sykehjem og dagtilbud for eldre planlegges gjennomført i februar ved hjelp
av KS sitt program bedrekommune.no. Denne forberedes nå.

Videre prosess
Ny sak legges frem for hovedutvalget og eldrerådet 1. april. Administrasjonen tar sikte på å
kunne legge frem forslag til prioritering av tiltak basert på det som de fem arbeidsgruppene for
innsatsområdene har anbefalt. Dersom resultater fra brukerundersøkelsen foreligger, vil det også
være et viktig grunnlag for forslag prioritering. Dersom de ikke er klare, vil prioriteringene
vurderes på ny før planutkast klart for høring legges frem til behandling i eldreråd og
hovedutvalg i juni - med kommunestyrebehandling i september. Planen må vedtas i ny sak innen
årsskiftet.

Kommunalsjefens vurdering
Det er ikke avsatt egne personellressurser til arbeidet med Leve hele livet. Ut fra dette kan
tidsplanen være noe ambisiøs, men administrasjonen tar likevel sikte på å få laget et forslag til
priortering til hovedutvalgets møte 1. april.

Kommunalsjefens tilråding
Kommunalsjefen tilrår at hovedutvalg helse og omsorg tar statusbeskrivelsen til orientering.
Kommunalsjef helse og omsorg, 15.01.2020

Nora Olsen-Sund
sign.
Oversikt over vedlegg:
 Innspill fra kafedialog 3.12.2019
 Elektronisk skjema for innspill
 Innspill mottatt gjennom elektronisk skjema publisert på kommunens nettside

Kopervik 5. desember 2019

Notat

Innspill til Leve hele livet
Notater på dukene fra kafédialog 3. desember 2019
Innspillsmøtet på Solstein var organisert slik:
▫ Kommunalsjef Nora Olsen-Sund holdt innlegg om reformen og arbeidet i Karmøy.
▫ Nils Oddvar Reiersen holdt en innledning om hva han som leder av eldrerådet forventet
av reformen. Han la bl.a. vekt på at dette er en samfunnsreform.
▫ Informasjonsrådgiver Eivind Jahren forklarte kafedialog som metode. Kafedialogen var
organisert med ett bord for hvert av de fem innsatsområdene i kvalitetsreformen for
eldre. Ved ankomst ble deltakerne bedt om å sette seg ved et temabord som de var
spesielt opptatt av. På alle bordene var det en veileder fra de administrative
arbeidsgruppene som jobber med Leve hele livet. Deltakerne satt 20 minutt ved hvert
bord. Det var tre rulleringer mellom bordene, slik at de fremmøtte fikk delta i dialog og
gi innspill på tre tema. Innspillene ble notert på dukene.
▫ Etter kafedialogen ble det orientert om at det som var notert på dukene vil være med
videre i prosessen. I tillegg vil det bli mulighet for å gi innspill elektronisk via
kommunens nettside.
I dette notatet gjengis innspillene som ble notert på dukene. Dette notatet vil bli publisert på
kommunens nettside og lagt fram for eldreråd og hovedutvalg i januar.
Det kan være at noen innspill hører inn under andre tema enn det ble notert, eller at de kan
passe under flere. De administrative arbeidsgruppene som jobber med å kartlegge dagens
situasjon opp mot de gode eksemplene i stortingsmeldingen vil få innspillene til vurdering.
Innspillene spenner veldig bredt, men det er også enkelte momenter som går igjen flere
ganger under ulike temaer.
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Innsatsområde 1 Et aldersvennlig Norge.......................................................................................... 2
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Innsatsområde 1 Et aldersvennlig Norge
Målet er et samfunn som legger til rette for at eldre kan bidra og delta:
- Kommunen øker sin kompetanse
- Planlegge egen alderdom
- Eldre involveres i planarbeid
- Seniorenes ressurser brukes
Følgende innspill ble notert på duken under kafédialogen:
1. Seniorlandsby Spanne: ÷ demenslandsby (for stor konsentrasjon av demente), ÷langt fra
Oasen, + mange tjenester samles.
2. Den enkelte må ta ansvar for å planlegge sin egen alderdom: bolig, familie, venner.
3. Hva gjør jeg: Mestring av slagpasienter. Hvorfor får de pasientene ulikt tilbud om fysisk
trening. Seniorene, hva kan vi gjøre
4. Pasienter på sykehjem må ikke fratas sine individuelle rettigheter, inkl. fysioterapi.
5. Helsestasjon for eldre.
6. Kommunen må bidra til fleksibilitet mht aldersgrense for lønnet arbeid, minimum til
grensen i arbeidsmiljøloven.
7. Seniorenes ressurser må brukes aktivt.
8. Mange høyt kvalifiserte eldre er villig til å bidra i frivillig innsats på sine fagfelt +
interesser. Kommunen bør/kan: 1) Opprette ressursgrupper av personer og organisere
dette. Frivillighetskoordinator? 2) Innen kommunens ansvarsområder, inkl. planarbeid
mot tiltak med aktualitet som inkluderer eldre.
9. Sykehjem i alle soner.
10. Fysisk aktivitet. Balansegruppe. Frisklivssentral. Rask opptrening etter slag/fysio.
Kartlegge tilbud på sykehjem. Kartlegge beboer på hjem sine ressurser.
11. Rimelig bolig (leie)
12. Fysisk aktivitet styrker psykisk helse. Trening forlenger livet.
13. Bedre samarbeid med frivillige organisasjoner.
14. Jobbe for å endre vedtak om individuell fysioterapi på kommunens helseinstitusjon (fast
plass).
15. Involvere eldrerådet og andre brukere allerede i planleggingsfasen av nye
bygg/rehabilitering.
16. Kommunal tjeneste for råd til alderdommen. Planlegge alderdommen.
17. Utkantstedene i kommunene må mer inn i eldreplanleggingen.
18. Kommunen må støtte frivillige initiativ til å skape sosiale arenaer for seniorer – nettverk,
bygges – nettverkene er en stor ressurs etter hvert som alderen stiger og hjelpebehov kan
økes.
19. Individets personlige identitet.
20. Involvere eldre i prosessen f. eks nye sykehjem eller andre etablissementer for seniorer
skal planlegges og oppføres. De må anerkjennes som ekspertise på hvordan det er å leve
som eldre.
21. Viktig med god bussforbindelse i utkantet for eldre som ikke kjører bil.
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22. Brukes seniorenes ressurs på sykehjem?
23. Seniorers ressurser brukes: -Bruke seniorer som «ekstra besteforeldre» for familier som
trenger det (f. eks. etter skoletid). –Bruke seniorer som er pensjonerte lærere som ressurs
på organisert leksehjelp etter skoletid. –Kanskje kommunen kan organisere «Pensjonert
kompetanse» - at man kan være med og bidra. Dette er ofte svært verdifullt også for dem
som hjelper.
24. Involvere dem det gjelder. Flere tema-kaféer.
25. Dårlig kommunikasjon
26. Ressursene må kartlegges. Bruke ressursene i nærmiljøet.
27. «Eldre» er blitt et sekkebegrep. Eldre er forskjellige. Skaff deg oversikt over hva
kommunen har av tilbud, f. eks hjelpemiddelsentralen. Få fagfolk til å delta på møter i
eldrerådet.

Innsatsområde 2 Aktivitet og fellesskap
Målet er økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap
- Gode øyeblikk
- Tro og liv
- Generasjonsmøter
- Samfunnskontakt
- Sambruk og samlokalisering
Følgende ble notert på duken under kafédialogen:
1. Interaktive programmer og utstyr.
2. Fysiske aktiviteter på institusjoner: Interaktiv TV -> sykling – tennis. «Sykle i kjente
omgivelser».
3. Gjør bruk av de frivillige ved å tilføre tilskudd til drift og husleie
4. En god investering å øke samarbeidet til eldre frivillige som skaper positive tilbud (som
f. eks. sanitetsforeningens formiddagstreff på Kolnes).
5. Kolnes beboere får et hefte med informasjon om alle konserter, fredag og andre
arrangementer (heftet ligger i postkassen vår). Alt som skjer på Tysværtunet i vår- eller
høsthalvåret. Vi får ingen informasjon fra Karmøy! Kanskje på nett, men ikke alle eldre
har nett.
6. Få til økt samarbeid mellom organisasjoner, lag og foreninger. Karmøy er heldig med
frivillig arbeid, men pga mengder tilbud blir det begrenset antall frivillige per
organisasjon, lag og forening. Sammen kan vi få til mer.
7. Ønske om bedre kommunikasjon mellom aktiviteter. Mange aktiviteter tilgjengelig, men
mangelfull(?) markedsføring.
8. Besøksvenn: tove.matre@redcross.no
9. Koble sammen frivillige – aktivitetsvenn.
10. Saniteten Kolnes – Tirsdagstreff: møteplass, sosialt, unge pensjonister. Transport stort
problem. Godt med lokalt tilbud. Kommunen må hjelpe – driftsutgifter.
11. Transport – vanskelig å koordinere. En turbuss hadde vært bra. Vanskelig å spørre om
hjelp. Ingen buss. «Ring en buss». Tysvær frivillighetssentral kjører de eldre.
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12. Utviklingshemmede eldre har lite tilbud i dag. Røde Kors har besøksvenn. Mangler
aktivitetstilbud/»besøksvenn»
13. Bevisst bruke frivillighetskontaktene på sykehjemmene
14. Frivilligsentralen i Skudenes – Spisevenn -> Ønskes også i Kopervik
15. Kulturinformasjon

Innsatsområde 3 Mat og måltider
Målet er å redusere underernæring og skape gode mat- og måltidsopplevelser
- Det gode måltidet
- Måltidstider
- Valgfrihet og variasjon
- Systematisk ernæringsarbeid
- Kjøkken og kompetanse lokalt
Følgende ble notert på duken under kafédialogen:
1. Hjemmetjenesten bør ha bedre tid ved måltider.
2. Valgfrihet og variasjon
3. Å samles rundt et bord er viktig. Det skaper gode samtaler og samhold. Hvorfor skal
dette endres når vi blir eldre og havner på sykehjem? De som jobber med dette må sette
seg selv i situasjonen.
4. Matombringing. + får mat som er ferdig, ÷Fjordland – god mat, men kan være et ork.
5. Viktig med næringsrik mat på dagsenter.
6. Viktig både med mat på dagsenter og i tillegg få velge evt. bestille mat hjemlevert.
7. Spisevenn. Måltidsmiljø.
8. Nok lunsjmat!
9. Lokale møteplasser.
10. Krav: Individuell fysioterapi for pasienter med fast plass på sykehjem i kommunen. Øker
matlyst.
11. Realistiske budsjett.
12. Ingen vil ha svett ost
13. «Måltidsmiljø»: Viktig. Frivillighetsprinsippet i matlagingen… «Selskap» under spising.
14. «Husmor» til å være på kjøkkenet i avdelingene (sykehjem)
15. Økt kompetanse mht mat.
16. Mat ikke prioritert av hjemmetjenesten.
17. Ikke tid til måltid - Sykehjem
18. Positivt med flere måltider på sykehjem/dagavdeling
19. Middag felles på frivilligsentralen eller andre steder.
20. Transport fra frivillige til felles spiseplass.
21. Viktig med valgfrihet mht pålegg.
22. Hjemmetjenesten må se etter at demente spiser.
23. Ulikhet mht kvalitet fra sykehjem til sykehjem.
24. Næringsdrikk. Noen må tilby «i hånden».
25. «Passe på» at pasienter spiser.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Mulighet samme dag til valg av middag.
Bruk av seniorer frivillige systematisert. Kommunen koordinerer.
Mat/næring er forebyggende.
Matombringing er savnet, Fjordland er mye bedre enn ingenting.
Mat er hygge og sosialt -> Høydepunkt
Frukten må skjøres opp. Ikke i fruktskål.
Inkluderes i matlaging på sykehjem/behandlingshjem.
Velge meny.
God mat med poteter og saus.
Nye smaker og nye ting (indisk og thaimat)
Kvalitet over måltid. Lukt/ser godt ut.
Økt kompetanse.
God gammeldags mat.
Gode rammer.
Valgfri typer mat pr måltid
Variasjon – variere – tilby noe annet og nytt.
Matlukt. Mat blir laget på plassen.
Få ro ved måltidet
Hjemmetjeneste – levering av mat ønskes
God næringsrik mat.
Vil ha det de er vandt med. Poteter og sånn.
Gode rammer.

Innsatsområde 4 Helsehjelp
Målet er å øke mestring og livskvalitet, forebygge funksjonsfall og rett hjelp til rett tid
- Hverdagsmestring
- Proaktive tjenester
- Målrettet bruk av fysisk trening
- Miljøbehandling (stimulere, minne og sanser med musikk, bilder, fysisk aktivitet, måltid
og så videre)
- Systematisk kartlegging og oppfølging
Følgende ble notert på duken under kafédialogen:
1. Pbrl § 3-1 – Medvirkning til valg av helsehjelp forutsetter oversikt over alternativene.
Dette kan beskrives på kommunens nettsider. Samt hva pårørende kan bidra med for å
komplementere den offentlige helsehjelpen.
2. Mangelfull organisering av pasientadministrasjonen fører til manglende kontinuitet i
oppfølging og evaluering av riktig helsehjelp, særlig ved overgang fra hjemmehjelp til
sykehus.
3. Riktig helsehjelp forutsetter riktig diagnose av pasienten.
4. Leve hele livet gjelder alle grupper
5. Tungt byråkrati
6. Tilbud til de som har fast plass på sykehjem- Fysioterapi, fysisk aktivitet, sosialt
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7. Kartlegge ressurser. Opprettholde disse ressursene, for eksempel fysisk form -> Aktivere
frivillige/veiledet av fysioterapeut
8. Ikke kutt i Kreftomsorg Rogaland
9. Bevisstgjøring av maktbalanse
10. Svulstig
11. Tilbud til alle: Trening/fysio. Fysisk aktivitet gir økt fysisk og psykisk helse. Økt matlyst.
12. Koordinator for all info fra og til instanser. Tilbud til pasient og pårørende for å få/gi
informasjon.
13. Pårørende blir utslitt av å kjempe for trening/fysio på institusjon.
14. Sykehjem: Forutsigbarhet gjennom alle skift. Det som blir bestemt (tiltak) den ene uken,
må også gjelde neste uke. Forutsigbarhet! Slippe å gjenta, begynne «på nytt» -> Skape
trygghet
15. Aktivitetstilbud faller bort når bruker får langtidsplass (bør likevel få et slikt tilbud om
nødvendig).
16. Pårørende må bli sett på som en ressurs, ikke som noen som er brysomme. Behov for
holdningsendring blant helsepersonell for å sire pasientens beste. Pasienten i fokus!
17. Respekt for den enkelte
18. Bruker uten pårørende ikke hørt
19. Koordinator for å sikre riktig informasjon
20. Dagtilbud tiltak på pasient, men får ikke pga personal
21. Pårørende får treffe helsepersonellet som jobber på denne avdelingen.
22. Kartlegge behov -> Lytte til bruker og pårørende. Iverksette situasjonsbetinget tiltak.
Inkl. pårørende. Hvis de pårørende og pasient blir lyttet til og selv kommer med forslag,
synspunkter, tiltak etc., vil de i større grad ta eierskap og ansvarliggjøre seg selv. Samlet
vil dette gi større grad av mestring og livskvalitet.
23. Rettigheter knyttet til «status». Fleksibilitet. Ubalanse. «Tenkte om». Vedtakenes
umyndiggjørelse? Tjenesteyter vs. tjenestemottaker -> Kunnskap og kompetanse.
24. Alle må spørres. Også pasienter på sykehjem.
25. For alle brukere/innbyggere med fast plass på kommunens sykehjem: Skal ha fortsatt
muligheter relatert til individuell fysioterapi – ikke minste mulighet på sykehjem. Ønsker
sentralt lovverk med (mialer) til kommunene! Kunnskap hos personalet!
26. Livskvalitet og mestring til pasient bør ligge i et pakkeforløp. Pårørende bør være i denne
pakken. Pårørende er en ressurs. Kommunen bør ha en pårørendeplan og gi mer støtte til
avlastning.
27. Kommunen lener seg på frivilligheten og de pårørende blir overbelastet!
28. Kjemi med den som hjelper.
29. Nettsiden fra kommunen må oppdateres
30. Større fokus på miljøbehandling
31. Pasient og brukerrettigheter: § 4-1. Pasientens rett til medvirkning. § 3-1 Nærmeste
pårørendes rett til medvirkning. Kap 4 A om tvangsvedtak. -Samtykkekompetanse skal
vurderes spesifikt for hvert kompetanseområde. –Tvangstiltak skal løpende
vurderes/evalueres. –Bruk av «beroligende midler» blir brukt uten at det foreligger
«aktivt» samtykke fra pasient eller nærmeste pårørende -> Blir brukt for å kompensere
for manglende kapasitet i helsehjelpen.
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Innsatsområde 5 Sammenheng i tjenestene
Målet er økt trygghet og forutsigbarhet i pasientforløpet:
- Den enkeltes behov
- Avlastning og støtte til pårørende
- Færre å forholde seg til og økt kontinuitet
- Mykere overgang mellom hjem og sykehjem
- Planlagte overganger mellom kommune og sykehus
Følgende ble notert på duken under kafédialogen:
1. Viktig med kreftkoordinator
2. Pårørendeplan:
- Ressurser
- Avlastning
3. Bruke kompetanse hos de organisasjonene som kommunen burde ta inn som ressurs
4. Tilbud tilpasset bruker – ikke bestillerkontoret
5. Det må være tilgjengelig sykehjemsplass til de sykeste. Det er de som er sårbare når de
blir avvist.
6. Pårørendekurs for demente. Kunne ikke delta fordi ingen kunne passe den demente.
7. Skremmende å komme direkte fra sykehus til sykehjem uten å få treffe sykepleier eller
lege - med epikrise i hånden med livsviktig informasjon.
8. Pårørende som verdifull ressurs! Behov for plan og involvering. Pårørende må ikke ses
på som «brysomme». Behov for holdningsendring.
9. Flere korttidsplasser/mottaksplasser Norheim.
10. Flere 100 % stillinger
11. Bedre informasjon:
o Pårørende
o Gjenta informasjon
12. Den enkeltes behov. Plan for rusavhengige LAR (legemiddelassistert rehabilitering)pasienter -> Lever lengre
13. Avlastningstilbud er ikke alltid presentert fra tilbudssiden, eks. avlastning til pårørende:
o Måltid
o Dusjing
o Påkledning
14. Ulik maktbalanse mellom bruker og yter.
15. En pårørende kan brukes til mye. Vil noen bruke meg?
16. Kunne jobbe
17. Koordinator (kreft) beholde
o Lytte
o Kartlegge
o Tilrettelagt for unge/barn
18. Pårørende må stadig forholde seg til nye personer i hjemmetjenesten: Blir utslitt og redd
19. Bevisstgjøring av maktbalanse
20. Kompetanse i forhold til tjenesteyter og tjenestemottaker
21. Hele faste stillinger i virksomhetene og hjemmetjenesten
22. God nok bemanning på sykehjem
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23. Relevant. Informasjonen må være tilgjengelig tidlig i forløpet
24. Karmøy kommune bør vurdere å bruke private tilbud om velferdstjenester. Mål: Bedre
brukertilpasning, færre å forholde seg til, økonomisk effektivt, økt valgfrihet, bedre
fleksibilitet mht timeplan + tjenestetype.
25. Alle som skal utføre velferdstjenester i praksis må kvalifiseres mht å forstå brukerens
reelle behov, når brukeren trenger det, hvordan hjelpen skal gis
26. Viktig at den enkeltes behov tas hensyn til – likeså deres meninger.
27. Den enkeltes behov: Fortsette i lønnet arbeid! Dette bør Karmøy kommune støtte og
legge til rette for. Hvis regler er et hinder, må regelen justeres/endres.
28. Vekt på behov: Lytte til vedkommende klient, eller klientens pårørende som ressurs. +
kartlegge behovene.
29. Kompetanseheving: Tjenesteyter må forstå brukernes behov bedre
30. Rett hjelp til rett tid kan ha forebyggende effekt i forhold til hvilke tjenester man trenger.
Gjelder også pårørende.
31. Behov for flere mottaksplasser etter sykehusopphold
32. Fokus på noe som i grunnen er selvfølgeligheter. Har likefullt lyst til å minne om det: Knapphetsgoder som tilbyd, - Mottar ytelser vi helst vil slippe å trenge, -Ulik
maktbalanse mellom tjenesteyter og tjenestemottaker, -For tjenesteyter er dette en jobb –
for mottaker gjelder det deres hverdag – kanskje resten av livet, -Tjenestemottakere og
deres pårørende er ofte nedslitte og hudløse, - Har tjenesteyterne tilstrekkelig kunnskap
og/forståelse for dette? – Hva kan gjøres for å bedre denne bevisstheten?

Oppsummert av prosjektleder Kristine Tveit
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Kopervik 14. januar 2020

Notat

Innspill til Leve hele livet
Elektronisk skjema på kommunens nettside – frist 10. januar 2020
På innspillsmøte om Leve hele livet den 3.12.2019 ble det orientert om mulighet for å gi
innspill via elektronisk skjema på kommunens nettside. Dette er også annonsert på
kommunens nettside, facebook, i Karmøynytt og sendt på e-post til deltakere på
innspillsmøtet samt til alle frivillige organisasjoner som kommunen har kontaktopplysninger
til. Skjemaet følger vedlagt.
I dette notatet gjengis innspillene som er mottatt via det elektroniske skjemaet samt enkelte
som er sendt på e-post eller kommet inn via facebook..
Det kan være at noen innspill hører inn under ett eller flere andre innsatsområder enn det
som ble markert. De administrative arbeidsgruppene som jobber med å kartlegge dagens
situasjon opp mot de gode eksemplene i stortingsmeldingen vil få innspillene til vurdering.

Innsatsområde 1 Et aldersvennlig Norge
Målet er et samfunn som legger til rette for at eldre kan bidra og delta:
- Kommunen øker sin kompetanse
- Planlegge egen alderdom
- Eldre involveres i planarbeid
- Seniorenes ressurser brukes
Følgende innspill er mottatt:
1. Eldre må få mulighet til å flytte fra en kommune til den kommunen der nære slektninger
bor. Karmøy kommune gir avslag på søknader til eldre fra andre kommuner, som er
avhengig av å bo på institusjon, og ønsker å flytte tilbake til Karmøy
2. Eldre er ikke bare eldre, vi har flere generasjoner eldre. Det burde vært tilrettelagt bedre
for at de eldre som er yngre, og de som er frisk, kan hjelpe de eldste og de som er sykest.
1

De som er sykest er ikke nødvendigvis heller de som er eldst. Målet kan være gode
tradisjoner for pensjonistene som faktisk har tid til det kan bistå de som trenger det. Det
ville vært bærekraftig, og her kan alle eldre i alle ledd ha en rolle. Besøksvenner finnes jo
allerede, men kunne det blitt mer attraktivt?
3. Så min bestemor bli depressisv på eldrehjem, hun sa at hovedgrunn var pga lite
lufteturer, det kan da ikke koste så voldsomt å få noen trilleturer eller kjøreturer,
herregud!!! blir frustrert når jeg fikk se hvor lite frisk luft di eldre får, dette er en viktig
sak som må tas opp, di skylder på at di eldre er skrøpelige, men er vell ikke verre å død
på friskluftstur eller på cella si ,lol latterlig!!
4. Høystandard-sykehjem på fastlandssiden og det kvikt!!!
5. Dugnadsgruppe for pensjonister der idrettslag, korps etc. Kan henvende seg for hjelp
under stevner, cuper etc. Kakebaking, rydding, små snekkerverksted etc. Involver de
eldres kapasitet i bygda
6. Når det er snakk om å fremme aldersvennlig samfunn, må det ha fokus på hva som kan
skape livsglede for de eldre. I et aldersvennlig samfunn, for dem som mottar helsehjelp,
bør det være kompetente ansatte som kan kommunisere med de eldre og får gjort jobben
på en tilfredsstillende måte. Tid til den enkelte er også et nøkkelord.
Engasjere og bruke de eldre som en ressurs på veien mot å fremme et aldersvennlig
samfunn.
Tiltak bør da også bli fulgt opp i etterkant.
7. God mat, godt stell, trygghet, omsorg og tilhørighet mener jeg er viktigst for våre eldre❤
8. Dere må gjøre noe for de eldre på Fastlands-siden. Nå ser det ut som at alt skal skje på
Vea og Solstein for de eldre. Da kan jeg nevne 2 viktige møter denne høsten:
1. Møtet dere nå kaller inn til. 2. Influensavaksine med hygge-samvær. Jeg håper med
dette at slike viktige møter for eldre også kan avholdes på Kulturhuset på Norheim.
Praktisk for kommunen å bruke Solstein, men ikke bra for de eldre som ikke kommer seg
dit. Karmøy kommune må begynne å gjøre noe på Fastlandssiden. Dere er jo kjent med at
veldig mange som bor her føler mer tilknytning til Haugesund. Det må synliggjøres at
kommunen bidrar med noe her. Ønsker mer aktivitet fra kommunen på Fastlandet. Det
må bli en synlig kommune for oss. Tror det er på tide vi får se hvilken kommune vi
tilhører. Har vært stebarn siden det begynte med utbygging her på 70tallet. Oppsummert: Mer aktivitet og tilbud lokalt for de eldre på Fastlandet. Satser på at
de eldre får det bra her med mange tilbud.
Vi venter også spent på fremdrift i Seniorlandsbyen på Spanne. Håper den igangsettes
snart. I den forbindelse bør det lages til et samlingslokale, Brustadbu (liten butikk) og
velværesalong. Mange stier der de eldre kan rusle på tur med rullator. En liten park med
flotte blomster og benker. Vi har ingen park på Fastlandssiden.
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Innsatsområde 2 Aktivitet og fellesskap
Målet er økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap
- Gode øyeblikk
- Tro og liv
- Generasjonsmøter
- Samfunnskontakt
- Sambruk og samlokalisering
Følgende innspill er mottatt:
1. Eldre/sykehjem for eldre/ensomme som trenger felleskap både for for trivsel, felles
måltider og aktiviteter. Mange eldre som blir for slitne på et dagsenter kunne være mer
aktive om de bodde på plassen hvor tilbudet er (mulighet for en kvil v behov). Det er
ikke alle som ønsker å bo hjemme til de er sengeliggende./døende.
2. Bygg nytt aldershjem på fastlandssiden der hvor eksisterende aldershjem er. Det gir
nærhet til både Oasen og legesenter, samt at det er gode bussforbindelser til området. På
Spanne er der kun bakker og utmark, lite egnet for eldre som gjerne har problemer med å
forflytte seg. Det er mye mer sosialt å bygge ved eksisterende bygg.
3. Ansett personlige trenere som har ansvar for systematisk styrketrening for
hjemmeboende og på institusjon. Muskler som ikke brukes forsvinner. Bare det å kunne
reise seg opp fra en lenestol på egenhånd vil kunne bidra til at bruker kan bo lengre
hjemme. Brukere blir bleiebrukere av en så enkel ting at de ikke kommer seg opp av
stolen på egenhånd. Ambulerende PT vil være et billig men effektivt tiltak for å øke den
eldres egenmestring lengst mulig.
4. I nærmiljøet (ikke sentrert på øya. Må ut til de forskjellige bygder):
o Yoga/trim for eldre.
o Park med benker og aktiviteter hvor eldre kan møtes
o Innendørs Samlingssted for eldre hvor de kan kjøpe middag
o Eldretreff med aktiviteter

Innsatsområde 3 Mat og måltider
Målet er å redusere underernæring og skape gode mat- og måltidsopplevelser
- Det gode måltidet
- Måltidstider
- Valgfrihet og variasjon
- Systematisk ernæringsarbeid
- Kjøkken og kompetanse lokalt
Følgende innspill er mottatt:
1. Om jeg skal våge meg frempå her vil jeg si at mat-tilbudet til de hjemmeboende eldre,
burde kommet på plass med hjemkjøring av middag. Om jeg ikke tar helt feil lagde de
vel tidligere mat på Storesund Bu og behandlingsheim og sendte ut?..., mulig det kunne
vært ein ide og startet dette opp igjen? Eller hva med Solstein? Jeg håper virkelig dette er
noe som blir prioritert og at det blir funnet en løsning.
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2. Mat og måltider er en arena for mye godt sosialt samspill og stimulering av de eldre. De
ansatte bør delta aktivt i måltidet, spise og lage god stemning rundt beboerne. Jevne
fullverdige måltider er en forutsetning for de eldres velvære og helse. Ett lite stk kake og
kaffi er langt fra ett måltid. Det bør være proteiner, vitaminer og karbohydrater i hvert
måltid.
Måltider er en viktig del av de eldres liv og kan være med på å skape forventning og
glede.
3. Gir innspill etter erfaring med foreldre med langtidsplass ved Vea/Skudenes sykehjem.
Svært godt fornøyd med sykehjemmet. Erfarer imidlertid at nesten alle eldre får for lite
væske i seg. Mange er dehydrert. Mer væske, bl.a. i form av daglig servering av smoothie
er ønskelig. Smoothie er også en super mulighet å få godt påfyll med vitaminer i naturlig
form. Ellers å skjenke vann/saft/melk i glassene ved måltid, de drikker som oftes opp det
som er i glasset før de går fra måltidet.
4. Alle eldre- og sykehjem må forventes å ha egne kjøkken hvor det blir laget skikkelig mat!
De bør i tillegg til en hver tid ha tilgang til frukt og grønt.
5. God og næringsrik mat til de eldre. Et samlingssted hvor dette kan kjøpes om en møter
opp. Transport til stedet? Utkjøring av mat til de som ikke kan/ønsker å møte til felles
måltid
6. Når eldre skal bo lengre hjemme, er det ikke alle som har mulighet til å kjøre/gå for å
f.eks handle mat. Hvordan skal de få mat? Skal spisevenner handle inn for dem? Skal
hjemmetjensten ta seg av det?
Mange eldre føler seg ensom/lite matlyst og det også under måltidene, derav spiser de
mindre - underernæring. Å legge vekt på tilrettelegging rundt måltider, vil ha en gevinst
med at den eldre spiser bedre-får da mer energi- orker mer aktivitet - kan bli mer
selvstendig.

Innsatsområde 4 Helsehjelp
Målet er å øke mestring og livskvalitet, forebygge funksjonsfall og rett hjelp til rett tid
- Hverdagsmestring
- Proaktive tjenester
- Målrettet bruk av fysisk trening
- Miljøbehandling (stimulere, minne og sanser med musikk, bilder, fysisk aktivitet, måltid
og så videre)
- Systematisk kartlegging og oppfølging
Følgende innspill er mottatt:
1. Har sett at eldre på institusjon blir overvåket, er det lov? Mi tid nærner seg
middagshøyden, og ein vet aldri nåe det blir min tur, men overvåking i sengene? Det må
stride mot menneskerettighetene, sjøl mennesker som har levd ei stund har rett og krav
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på ein smule privatliv! Er det for at de på vaktrommet skal ha rolige dager? Dette er rett
og slett uverdig!
2. Gir innspill med bakgrunn i foreldre som har og har hatt sykehjemsplass i Karmøy.
Svært godt fornøyd med sykehjemmet (Vea/Skudenes). Men savner fysioterapeutisk
trening/styrketrening når man har langtidsplass. Det å holde muskulatur og førlighet ved
like er svært viktig, både for pasientens livskvalitet og også for de ansattes
arbeidshverdag. Vi har erfart svært god fysioterapi ved opptrening på korttidsavdeling,
men det er totalt fraværende ved langtidsplass. Ønsker det gjøres noe med dette.
3. Treningsmulighet for eldre. Lett trening. FølgeHjelp til å gå til lege etc.
4. Om de eldre skal føle seg verdsatt, sett og involvert, MÅ det være å sette av TID til dem
for å imøtekomme disse momentene. Å gi rett hjelp, til rett tid vil kreve å ha kompetanse
på plass som kan se med klinisk blikk. Velferdteknologiske løsninger kan nok bli en
utfordring siden dagens eldre generasjon er ikke vant med teknologiske duppetitter, noe
som kan skape utrygghet. Sats heller på flere og bedre tid hos fagpersonell!
5. Vi eldre mennesker trenger mer TID og menneskelig omsorg som gir trygghet og
verdighet.

Innsatsområde 5 Sammenheng i tjenestene
Målet er økt trygghet og forutsigbarhet i pasientforløpet:
- Den enkeltes behov
- Avlastning og støtte til pårørende
- Færre å forholde seg til og økt kontinuitet
- Mykere overgang mellom hjem og sykehjem
- Planlagte overganger mellom kommune og sykehus
Følgende innspill er mottatt:
1. Jeg håper aldri jeg blir så gammel at jeg må på sykehjem/aldershjem.... Respekt for de
eldre med godt mat, tid til å bli kjent med dem, utflukter og verdighet.
2. Flere innspill:
 Kontinuitet i hjemmehjelp. Liten utskiftning og de samme som kommer.
 Transport, handlehjelp, legehjelp
 Hør på hva den eldre og pårørende trenger av hjelp
 Godt samarbeid og god kommunikasjon med den eldre og pårørende.
Kommunikasjonsplattform hvor en stiller spørsmål og får svar?
 God informasjon om hva kommunen tenker og har i sine planer for hva som er
tenkt skal skje fremover med den eldre
3.

Trygghet og forutsigbarhet,.... unngå en sprengt hjemmetjeneste og ha plass til de eldre
dom trenger sykehjemsplass...start der dokke, så er det kanskje håp og lykke hos de
eldes kvardag!
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Karmøy kommune ja, det er ett tema som er sentralt i trygghet i eldreomsorgen.
Profylaktisk tanke og mestring av hverdagen er ett sentralt tema. Mestring gir god
selvtillit. Selvtillit og trygget medfører mindre trykk på hj tjenesten. Det forklares med at
en unngår unødig mas og pågang. Og ikke minst at det er nok plasser på avlastning/
faste plasser på sykehjemsplass. Klarer en å få dette til vil helsetjenesten oppleve mindre
sykemelding ergo økt effektivitet. Trivsel og trygghet gjennom profylaktisk tankegang
både for brukere og utøvere.
For meg er dette naturlig tankegang.

Oppsummert av prosjektleder Kristine Tveit
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SAKSPROTOKOLL - LEVE HELE LIVET - ORIENTERING OM STATUS
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 29.01.2020, saksnr. 4/20
Behandling:
Eldrerådets vedtak av 28.01.2020 utdelt.
Ekornsæter (H) foreslo:
Hovedutvalg helse og omsorg forventer sak med forslag til prioriteringer av tiltak til hovedutvalgsmøte 1.
april 2020.
Innstillingen med Ekornsæters tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar statusbeskrivelse for arbeidet med Leve hele livet til
orientering.
Hovedutvalg helse og omsorg forventer sak med forslag til prioriteringer av tiltak til
hovedutvalgsmøte 1. april 2020.

SAKSPROTOKOLL - KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Eldrerådet behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 4/20
Behandling:
Avd.sjef forvaltning Sigurd Gjerdevik orienterte og svarte på spørsmål.
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og behandlingsheim
og å kjøpe fire korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn kommune.

SAKSPROTOKOLL - KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 4/20
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen og viser til at også
eldrerådet enstemmig støttet innstillingen.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og behandlingsheim
og å kjøpe fire korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn kommune.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Kristine Tveit
20/939

Arkiv: H12
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet
Hovedutvalg helse og omsorg
Formannskapet
Kommunestyret

28.01.2020
29.01.2020
17.02.2020
16.03.2020

KJØP AV KORTTIDSPLASSER

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og behandlingsheim
og å kjøpe fire korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn kommune.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn
Karmøy kommune har i dag for få korttidsplasser ved kommunens sykehjem i forhold til
behovet. Kommunestyret vedtok derfor den 16.12.19, sak 136/19 Handlingsprogram med budsjett og
økonomiplan 2020-2023 å øke antall kortidsplasser ved Norheim bbh i 2020 med 8-10 senger.
Karmøy kommune er nå tilbudt å kjøpe fire plasser av Bokn kommune ved Bokn sjukestove.
Kapasitetsutfordringer og gjennomførte tiltak
Karmøy kommune har både i 2018 og 2019 hatt store kostnader knyttet til innbyggere som har
vært ferdigbehandlet på sykehuset, men som kommunen ikke har hatt kapasitet til å ta imot når
de er blitt meldt utskrivningsklare fra sykehuset (overliggere). Årsaken til dette er at det har vært
for få kortidsplasser ved kommunens sykehjem i forhold til behovet. Hjemmetjenesten har i den
grad det har vært faglig forsvarlig tatt i mot utskrivningsklare pasienter. Kapasiteten på
korttidsavdelingene har vært begrenset til de sengene som vi til enhver tid har hatt til rådighet.
Presset på korttidssenger har blitt ytterligere forsterket ved at kommunen har hatt en del
innbyggere som har hatt vedtak om langtidsplass, men som har fått korttidsplass i påvente av
langtidsplass. I 2019 hadde vi i gjennomsnitt til en vær tid 15 innbyggere i denne kategorien.
Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2019 å øke kapasiteten på kortidsplasser med tre senger.
Antallet var en gjennomsnittsberegning i forhold til overliggere i første halvår 2018. Antallet
overliggere økte imidlertid betraktelig utover dette antallet i 2019. Det ble derfor våren 2019 tatt i
bruk en fjerde ekstra seng ved Norheim bbh. Det er nå ytterligre tatt i bruk 4 nye senger.
Kapasiteten er dermed samlet sett i 2019 og frem til januar økt med til sammen 8 senger.
Ytterligere kapasitetsøkning i 2020 - innretning
I budsjettet for 2020 ble det vedtatt å øke kapasiteten ved Norheim bbh ytterligere slik at en
samlet tok i bruk 12-14 nye senger innberegnet med sengene som ble opprettet i 2019. Det ble satt
av 5,7 mill. kroner til tiltaket.
I etterkant av budsjettbehandling har det vært dialog mellom Karmøy og Bokn kommuner om
mulighet for kjøp av senger. Bokn kommune har for tiden ledig kapasitet ved Bokn Sjukestove,
som består av 13 pasientrom. Fire av disse er nye og ni av rommene er nylig renovert. Bokn
kommune har fysioterapeut i 75 % stilling som også blir benyttet av pasientene ved sjukestova.
Tilsynslegen holder til i samme bygg som sjukestova. Det er dagavdeling som har åpent to dager
i uken, og her får beboere på sjukestova delta dersom det blir vurdert at de kan ha utbytte av det.
Ellers får beboere på sjukestova delta på andre aktiviteter som de kan ha utbytte av, som f.eks.
kulturell spaserstokk, foredrag/musikkinnslag, sykkeltur o.l.
Tilbudet fra Bokn kommune vurderes som et godt tilbud - både faglig og økonomisk. Ut fra en
faglig og driftsmessig vurdering anbefales det at de fire plassene ved Bokn sjukestove blir tatt i
bruk av pasienter som har fått vedtak om langtidsplass og som ligger på korttidsplass i påvente
av ledig langtidsplass.
Rådmannens vurdering

Ut fra erfaringene med økning i antall ferdig behandlede pasienter på sykehuset er det vesentlig
at kommunen legger til rette for et handlingsrom som tar høyde for at antallet kan øke mer enn
en har planlagt for i 2020. Rådmannen ser det derfor som en god løsning å kombinere opprettelse
av til sammen 8 ekstra plasser ved Norheim bbh samtidig å kjøpe fire senger ved Bokn
sjukestove. Kostnaden ved denne løsningen vil ikke bli høyere enn om en oppretter 12 ekstra
senger ved Norheim bbh. Ved å bruke de fire plassene ved Bokn sjukestove til pasienter som har
fått vedtak om langtidsplass og som ligger på korttidsplass i påvente av ledig langtidsplass, vil
en gi disse pasientene et godt tilbud i tiden de venter på langtidsplass ved et sykehjem i Karmøy.
Dersom kommunestyret slutter seg til rådmannens tilråding om kjøp av plasser vil det bli inngått
en konkret avtale med Bokn kommune.
Dersom antall ferdigbehandlede pasienter øker utover dette i 2020 og det blir behov for å øke
antall plasser ved Norheim bbh ytterligere, vil rådmannen legge fram ny sak.

Rådmannens konklusjon
Rådmannen anbefaler at kommunestyret kjøper fire plasser av Bokn kommune ved Bokn
sjukestove.

Rådmannen i Karmøy, 20.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

SAKSPROTOKOLL - KJØP AV KORTTIDSPLASSER
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 29.01.2020, saksnr. 5/20
Behandling:
Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av 28.01.2020 utdelt.
Ekornsæter (H) foreslo:
På bakgrunn av usikkerheten vedrørende behov og dekning kort- og langtidsinstitusjonsplasser ber
hovedutvalget om en sak hvor følgende forhold vurderes frem til idriftsettelse nytt sykehjem i Skudeneshavn
(slutten av 2022):










Forventet økning behov kort- og langtidsplasser institusjoner
Forventet utvikling utskrivningsklare pasienter fra sykehus (overliggere)
I hvilken grad vil behovet for nye plasser dekkes
Hvor mange forventes på ventelister fremover i perioden
Hvor lenge må en påregne å vente for å få plass
Vil en ha tilstrekkelig dekning institusjonsplasser i perioden
Hvilke tiltak vil en evt. vurdere iverksatt ved evt. underdekning institusjonsplasser
Her er det grad av usikkerhet og hvordan vil situasjonen være ift. nevnte forhold ved
forventet og «worst case» scenario?
Effekt av velferdsteknologi?

Innstillingen med Ekornsæters tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar å opprette fire nye korttidsplasser på Norheim bu- og behandlingsheim
og å kjøpe fire korttidsplasser ved Bokn sjukestove av Bokn kommune.
På bakgrunn av usikkerheten vedrørende behov og dekning kort- og langtidsinstitusjonsplasser
ber hovedutvalget om en sak hvor følgende forhold vurderes frem til idriftsettelse nytt sykehjem
i Skudeneshavn (slutten av 2022):










Forventet økning behov kort- og langtidsplasser institusjoner
Forventet utvikling utskrivningsklare pasienter fra sykehus (overliggere)
I hvilken grad vil behovet for nye plasser dekkes
Hvor mange forventes på ventelister fremover i perioden
Hvor lenge må en påregne å vente for å få plass
Vil en ha tilstrekkelig dekning institusjonsplasser i perioden
Hvilke tiltak vil en evt. vurdere iverksatt ved evt. underdekning institusjonsplasser
Her er det grad av usikkerhet og hvordan vil situasjonen være ift. nevnte forhold ved
forventet og «worst case» scenario?
Effekt av velferdsteknologi?

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM FLYTTING AV
FYSIOTERAPIPRAKSIS
Eldrerådet behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 5/20
Behandling:
Avd.sjef forvaltning Sigurd Gjerdevik orienterte og svarte på spørsmål.
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.

Vedtak:
Søknad om flytting av fysioterapipraksis fra Bygnes til Vea innvilges.

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM FLYTTING AV
FYSIOTERAPIPRAKSIS
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 28.01.2020, saksnr. 3/20
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.

Vedtak:
Søknad om flytting av fysioterapipraksis fra Bygnes til Vea innvilges.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aslaug Irene Skjold
20/592

Arkiv: G27
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hovedutvalg helse og omsorg

28.01.2020
28.01.2020
29.01.2020

SØKNAD OM FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS

Kommunalsjef helse og omsorgs forslag til vedtak:
Søknad om flytting av fysioterapipraksis fra Bygnes til Vea innvilges.

SØKNAD OM FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS I KARMØY
Bakgrunn for saken
Mottatt søknad fra fysioterapeut Solfrid Annette Andersen Dahle den 2.12.2019 om å flytte sin
fysioterapipraksis fra eksisterende behandlingslokaler Bygnes fysioterapi, Bygnes senter til Vea
Helsehus, Veakrossen. Karmøy kommune behandler søknaden ut fra retningslinjer i ASA 4313.
Behandling av søknad om flytting av fysioterapipraksis:
Kommunen mottok søknad om flytting av fysioterapipraksis fra Solfrid Annette Andersen Dahle
den 2.12.2019. Hun søker om å flytte praksis fra eksisterende behandlingslokaler på Bygnes
adresse: Fotvegen 1A, 4250 Kopervik til Vea Helsehus, Karmøy Storsenter i Veakrossen, 4276
Veavågen. Søknaden er vedlagt.
Flytting av praksis
Fysioterapeuten som søker om å flytte, er selvstendig næringsdrivende og har individuell 100 %
driftsavtale med kommunen. I Kopervik området er det i tillegg tre gjenværende fysioterapeut
med til sammen 290 % driftstilskudd tilknyttet Kopervik fysikalske, samt 1 hjemmel for
psykomotorisk fysioterapi som gir tjenester til innbyggere i hele kommunen.
Rammeavtalen mellom KS (Kommunenes sentralforbund) og Norsk fysioterapiforbund ASA
4313 regulerer forholdet mellom kommunen og de selvstendige fysioterapeutene i kommunen.
Punkt 11 i ASA 4313 er klar på at kommunen ikke bør nekte søknad om flytting når flyttingen
åpenbart ikke medfører konsekvenser for kommunens geografiske fordeling av fysioterapeuter.
Samtidig er det klart at også lokalenes egnethet er et sentralt vilkår, jf andre ledd i ASA 4313 pkt
11.
Søkerens begrunnelse for flytting
 Jeg ønsker samlokalisering med andre fysioterapeuter for faglig utveksling og
kvalitets-sikring. Bygnes fysioterapi er idag en solopraksis!
 Vea helsehus har større lokaler og treningsutstyr som i større grad legger til rette for
aktiv rehabilitering og mulighet for behandling i grupper enn lokalene på Bygnes.
 Behandling i grupper vil effektivisere drift og få ned ventelister.
 Nærhet til kommunens egen hovedsatsing innen omsorg som er lokalisert på Vea.
 Flytting fra Bygnes til Vea vil ikke medføre stor geografisk endring i
fysioterapi-tilbudet og pasienten vil etter min mening få et enda bedre tilbud med
fasilitetene som er på Vea helsehus. Mange av mine nåværende pasienter kommer
fra Vea og Åkra og vil da få kortere reisevei.
 Klinikken på Vea dekker de største tettstedene Åkra, Vea og Kopervik innenfor en
radius på 4 km.
 Lokalene er lett tilgjengelig med gode parkeringsmuligheter og tilrettelagt for
pasienter med funksjonsnedsettelser.
 U.t. har på forhånd snakket med fysioterapeutene på Vea Helsehus og fått positive
tilbakemeldinger på en eventuell flytting. U.t. har også snakket med fysioterapeut på
Nyborg fysioterapi som også stiller seg positiv til avvikling av solopraksis på Bygnes.
 Har forstått det slik at kommunen helst ikke ønsker solopraksis



Ved å være samlokalisert med andre fysioterapeuter vil en kunne gi bedre og mer
effektivt tilbud til pasientene, bedre pasientsikkerhet gjennom samlet økt kompetanse
og kvalitetssikring, få et mer stimulerende arbeidsmiljø med økt trivsel.

Samarbeidsutvalgets vurdering
Kommunen har rådført seg med samarbeidsutvalget mellom kommunen og private
fysioterapeuter jf. ASA 4313 punkt 5.2.

Kontaktpersonene i samarbeidsutvalget ber kommunen se på fordelingen i forhold til de geografiske
grensene. Samarbeidsutvalget anbefaler at kommunen godkjenner flyttingen på bakgrunn av at hun
søker flytting fra solopraksis til et større faglig fellesskap.
Vurdering:
Søkerens konkrete begrunnelser for søknad om flytting er ikke relevant for kommunens
beslutning i saken. Det er utelukkende spørsmål om geografisk dekning og de nye lokalenes
egnethet som vil være relevante momenter i kommunens vurdering av om det skal gis samtykke
til flytting av fysioterapipraksis fra Bygnes til Vea helsehus. Hovedregelen er at fysioterapeutene
står fritt til å flytte sin praksis.
Når en person velger fysioterapeut vil kriterier som tilgjenglighet, avstand, beliggenhet ifht
arbeid/skole/bolig og kompetanse ved instituttet avgjøre.
Ved Vea Helsehus er det tilknyttet to fysioterapeuter med 100 % driftshjemler hver. Lokalene ble
i 2018 innredet og tatt i bruk som et fysioterapiinstitutt med treningssaler. Lokalene er velegnede
og ble godkjent ved befaring foretatt i 2018.
Avstanden fra Bygnes til Veakrossen er ca 4 km og tar ca 5 min med bil. De fleste pasientene
kommer fra området mellom Kopervik og Åkra. Veakrossen er et sentralt område på Karmøy,
med korte avstander til store befolkningsområder. Det er et utbyggingsområde, der mange
personer har sitt arbeidssted både innnen næring og omsorgstjeneste. Instituttet har en sentral
beliggenhet i 2. etg på butikksenteret i Veakorssen. Det er lett tilgjengleig fra offentlig
kommunikajon og har gode parkeringsmuligheter utenfor instituttet.
Geografisk fordeling av fysioterapeuter og dekningsgrad.
Kommunen har totalt sett en lav fysioterapidekning (6,7 pr 10000 innbyggere) sammenliknet med
K 13 kommuner (9,2 pr 10000 innbyggere)og landet for øvrig (9,5 pr 10000 innbyggere).
Ut fra befolkningsantallet er det stort behov for fysioterapeuter i hele Karmøy. Kommunen har
ansvar for å ha tilstrekkelig antall fysioteapeuter til egne innbyggere. Kommunen dekker
driftstilskudd til fysioterapeutene fra eget budsjett (refunderes ikke fra staten).
Kommunen har ansvar for en geografisk fordeling av fysioterapeutene i kommunen for å sikre
pasienter i hele kommunen et likeverdig tilbud. Tabellen under viser fordeling av fysioterapeuter
før flytting av driftstilskuddet. Ved behandling av søknad om flytting er det viktig å ha oversikt
over fordelingen av terapeuter ifht befolkningsbehov for å forsøke å fordele hjemlene geografisk.
Dette ble også påpekt av samarbeidsutvalget.
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Tabellen over viser befolkning i forhold til antall driftstilskudd og befolkning i forhold til antall
fysioterapeuter.
Tabellen viser at Skudenes og Kopervik har den beste dekningen, mens Norheim har lavest
dekning av fysioterapeuter i forhold til befolkning når det ses på antall driftshjemler. Dekningen
er bedre når det ses på antall fysioterapeuter i de ulike distrkter. De fleste fysioterapeuter
arbeider imidlertid 100 %, selv om de ikke har 100 % driftstilskudd. Ved at en av
fysioterapeutene flytter fra Bygnes til Vea vil det gi en økt dekninsgrad på Åkra og en litt lavere
dekningsgrad i Kopervikområdet. Forskyvningen vil ha minimal betydning for den geografiske
fordelingen av fysioterapeuter i kommunen og vil gi en jevn fordeling mellom Kopevrik og Åkra
området.
Kommunalsjefens kommentarer:
Søkeren redegjør for valget av Vea helsehus, Veakrossen som ønsket lokasjon for sin
fysioterapipraksis. ASA 4313, pkt 11 er klar på at kommunen ikke bør nekte søknad om flytting
når flyttingen åpenbart ikke medfører konsekvenser for kommunens geografiske fordeling av
fysioterapeuter. Hovedregelen er at fysioterapeuten står fritt til å flytte sin praksis.
Kommunalsjefen vurderer at flytting av praksis fra Bygnes til Veakrossen ikke vil medfører
negative konsekvenser for kommunens geografiske fordeling av fysioterapeuter. Lokalene
vurderes som egnet til formålet.
Kommunalsjefens konklusjon:
Kommunalsjefen anbefaler at søkeren får flytte sin fysioterapipraksis fra Bygnes til Vea
Helsehus, Veakrossen.

Kommunalsjef helse og omsorg i Karmøy, 16.01.2020

Nora Olsen-Sund
sign.

Oversikt over vedlegg:
Søknad om flytting

Fra:
Solfrid Annette Andersen Dahle
Fysioterapeut
Mob: 95157166
Epost: s oladahle@gmail.com
Til:
Helse-og Omsorgsetaten Karmøy Kommune
v/Margareth Stokke Tangen og Aslaug Irene Skjold

SØKNAD OM FLYTTING AV PRAKSIS FRA BYGNES TIL VEA HELSEHUS
Jeg overtok fra 1.mars et driftstilskudd ved Bygnes fysioterapi etter Joe Greenshields. Dette
er en solopraksis og jeg har nå jobbet her i snart 9 måneder. Jeg søker med dette om å få
flytte fysioterapipraksisen fra eksisterende behandlingslokaler på Bygnes adresse: Fotvegen
1A, 4250 Kopervik til Vea Helsehus på Karmøy Storsenter i Veakrossen, 4276 Veavågen.
Begrunnelse for søknaden:
●
●

●
●

●
●
●

●
●

Jeg ønsker samlokalisering med andre fysioterapeuter for faglig utveksling og
kvalitets-sikring. Bygnes fysioterapi er idag en solopraksis!
Vea helsehus har større lokaler og treningsutstyr som i større grad legger til rette for
aktiv rehabilitering og mulighet for behandling i grupper enn lokalene på Bygnes.
Behandling i grupper vil effektivisere drift og få ned ventelister.
Nærhet til kommunens egen hovedsatsing innen omsorg som er lokalisert på Vea.
Flytting fra Bygnes til Vea vil ikke medføre stor geografisk endring i
fysioterapi-tilbudet og pasienten vil etter min mening få et enda bedre tilbud med
fasilitetene som er på Vea helsehus. Mange av mine nåværende pasienter kommer
fra Vea og Åkra og vil da få kortere reisevei.
Klinikken på Vea dekker de største tettstedene Åkra, Vea og Kopervik innenfor en
radius på 4 km.
Lokalene er lett tilgjengelig med gode parkeringsmuligheter og tilrettelagt for
pasienter med funksjonsnedsettelser.
U.t. har på forhånd snakket med fysioterapeutene på Vea Helsehus og fått positive
tilbakemeldinger på en eventuell flytting. U.t. har også snakket med fysioterapeut på
Nyborg fysioterapi som også stiller seg positiv til avvikling av solopraksis på Bygnes.
Har forstått det slik at kommunen helst ikke ønsker solopraksis
Ved å være samlokalisert med andre fysioterapeuter vil en kunne gi bedre og mer
effektivt tilbud til pasientene, bedre pasientsikkerhet gjennom samlet økt kompetanse
og kvalitetssikring, få et mer stimulerende arbeidsmiljø med økt trivsel.

Håper på positivt svar!
Med Vennlig Hilsen
Solfrid Annette Andersen Dahle, Fysioterapeut Bygnes Fysioterapi.

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM FLYTTING AV
FYSIOTERAPIPRAKSIS
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 29.01.2020, saksnr. 6/20
Behandling:
Eldrerådets og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak av 28.01.2020 utdelt.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søknad om flytting av fysioterapipraksis fra Bygnes til Vea innvilges.

SAKSPROTOKOLL - REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG
OMSORG 29.01.2020
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 29.01.2020, saksnr. 7/20
Behandling:
Referatsakene enstemmig tatt til orientering.

Vedtak:
1. Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester.
Tatt til orientering.
2. Administrativ oppfølging av saker behandlet i hovedutvalg helse og omsorg 2019.
Tatt til orientering.
3. Oversendelsesforslag fra kommunestyret 09.12.2019 oversendt hovedutvalg helse og
omsorg – faglig kompetanse i barnevernet
Hovedutvalget ønsker en sak på revidert Kompetanse og opplæringsplan for
barnevernstjenesten inneværende år.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Vikene
19/7338

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg helse og omsorg

29.01.2020

EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.01.2020

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG
OMSORG 29.01.2020
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 29.01.2020, saksnr. 8/20
Behandling:
1. Ekornsæter (H) sendte inn spørsmål i forkant av møtet og nedenfor følger spørsmålene og
svarene fra kommunalsjef helse og omsorg:
Viser til sak 53/19 (eventuelt) den 04. desember 2019 hvor undertegnede ber om
opplysninger/redegjørelse ifm. interne avvik og tilhørende håndtering i Karmøy kommune.
Som del av kvalitetsarbeidet, systematisk fokus på kontinuerlig forbedringer og utvikling samt
forebygging så er avviksregistrering og etterfølgende behandling, oppfølging og iverksetting av
tiltak en viktig faktor.
I den forbindelse er det viktig at dette har fokus i alle ledd og at en på den enkelte arbeidsplass
har en forventning og kultur fra alle ansatte at alle former for avvik uavhengig grad tilkjennegir
og registrerer avvik systematisk.
Ber om redegjørelse på følgende forhold:
Spørsmål: (uthevet i kursiv)
Registreres avvikene – (og har vi evt. hatt undersøkelser hvor de ansatte svarer på de om de blir
registrert)?
Svar:
I HO registreres avvikene i flere systemer
- Forbedringsystemet (Compilo)
- Profil (pasientjournal)
- Familia (her registreres automatisk overskridelser av tidsfrister)
I Karmøy kommune er det i perioden 01.01.2019 – 24.01.2020 totalt rapportert 3415
avvik/uønskede hendelser.
Av disse er 3116 rapportert fra helse- og omsorgsetaten. 97, 2 % av avvikene i helse- og
omsorgsetaten er behandlet.
Hvordan registreres avvikene på det enkelte sykehjem?
Svar:
Avvikene på sykehjem registreres hovedsakelig i to systemer;

- Forbedringsystemet (Compilo)
- I Profil (pasientjournalen)
Er det lett tilgjengelig, raskt å gjennomføre og anonymt?
Svar:
Systemene er lett tilgjengelige. Når det gjelder tilgang til avviksystemet i forbedringsystemet kan
det også enkelt lastes ned som snarvei på mobiltelefon. På denne måten blir systemet ekstra lett
tilgjengelig for de ansatte
Avvik meldes ikke anonymt. I systemet loggføres det hvem som har meldt avviket, hvem som
har lest avviket og hvem som behandler avviket. Den som melder avviket kan følge med på
behandlingen av avviket. Melder av avviket vil automatisk få mail når avviket er lukket.
Når det gjelder varsling så kan det skje det anonymisert.
Hvordan behandles avvikene?
Svar:
Avvikene leses og behandles av ledere på ulike nivåer.
Dersom avvikene er av en slik art at de ikke kan lukkes av den enkelte leder, sendes de videre til
ansvarlig leder. Et eksempel på dette kan være avvik knyttet til vanntemperatur i dusjene på et
sykehjem. Avdelingslederen eller virksomhetslederen kan ikke lukke et slikt avvik. Det sendes
videre til eiendomsavdelingen
Den som melder inn avvikene kan følge saksgangen i loggen og kan også få mail når avviket er
behandlet.
Hvem behandler alle avvikene?
Svar:
Avvik behandles av ledere på ulike ledernivå i organisasjonen.
Tas alle avvikene opp med de ansatte på avdelingsmøter el.l?
Svar:
Noe ulik praksis fra virksomhet til virksomhet. Det jobbes med å forbedre en kultur der
systematikk, åpenhet og involvering er sentrale stikkord.
Hvordan følges disse avvikene opp av ledelsen?
Svar:
Ledelsen følger opp avvikene på flere måter;

- Involveres i behandlingen av avvik/uønsket hendelse – enkelt saker.
- Er et tema i dialog og oppfølging av lederne, både enkeltvis og i ledermøter.
- Tas opp som tema på pasient- og brukersikkerhetsvisitter
- Tas opp i samarbeidsmøter med eksterne samarbeidspartnere – eks. Helseforetaket
- HMS avvik tas opp i AMU (Arbeidsmiljøutvalget) Vernetjenesten har innsyn i avvik innen eget
verneområde.
Ber om at utvalget får en oversikt over antall avvik samt tiltak pr. sykehjem og avdeling. Antar
en kan skrive ut noen rapporter for 2019 fra forbedringssystemet Compilo også?
Svar:
Oversikt over innmeldte avvik 01.01.2019 - 31.12.2019 (tatt ut fra Profil og i Forbedringsystemet
Compilo)
Avvikene er tatt ut pr sykehjem. Dette skyldes organisatoriske forhold og sammenslåing av to
virksomheter.
· Norheim: 400
· Storesund: 775
· Kopervik bu- og behandlingsheim: 348
· Vea sykehjem: 1632
· Åkra bu- og behandlingsheim/Fredheim: 1365
Det presiseres her at antall avvik som er summerte fra begge systemene ikke samsvarer med
antall hendelser. En del hendelser er rapportert inn i både Profil og i forbedringsystemet
Compilo.
Kan dere vise til eksempler på avvik og iverksatte tiltak?
Svar:
Avvik knyttet til legemiddelhåndtering gjennomgang av prosedyrer, revisjon av prosedyrer
Avvik knyttet til bruk av forflytningsutstyr Opplæringstiltak, teoretisk og praktisk
Ser en stor variasjon i antall innkomne avvik pr sykehjem og avdeling, og hva er evt. årsaken til
det?
Svar:
Ja- det er stor variasjon og dette er for så vidt forventet. Karmøy kommune tok i bruk dette
forbedringsystemet januar 2019. Det er planlagt at implementeringen og bruk av avviks modulen

skal skje over en to års periode. I denne perioden vil det bli gitt ytterligere opplæring og
virksomhetene vil ha fokus på det å etablere en god meldekultur.
Det jobbes også med å tydeliggjøre grenseoppganger mellom de ulike systemene. På sikt er det
ønskelig at Compilo er hovedsystemet for rapportering av avvik.

2. Ekornsæter (H) sendte inn spørsmål i forkant av møtet og nedenfor følger spørsmålene og
svarene fra kommunalsjef helse og omsorg:
Problemstilling:
I lys av den senere tids media oppslag fra ansatte sykepleiere vedrørende
bemanningssituasjonen, ansettelsesstopp, arbeidspress etc. som er knyttet til bl.a. vedtatt
budsjettkutt så ber vi om en redegjørelse ift. følgende forhold:
Spørsmål: (uthevet kursiv)
- Hvordan har dette påvirket arbeidsnærværet?
Svar:
Tar utgangspunkt i 3. kvartal 2019 og sammenligner med samme kvartal 2018:
Når det gjelder fravær kun innenfor sykepleiere/spesialsykepleiere viser statistikk for Helse- og
omsorg følgende:
- 3. kvartal 2018: 7,3 % sykefravær
- 3. kvartal 2019: 7,9 % sykefravær
Vi ser at det er en oppgang på 0,6 prosentpoeng.
Når vi ser hele etaten samlet viser statistikk for Helse- og omsorg følgende:
- 3. kvartal 2018: 6,6
- 3. kvartal 2019: 6,9
En oppgang på 0,3 prosentpoeng.
Sykefravær for hele året totalt helse- og omsorgsetaten:
- 2018: 8,4
- 2019: 8,6
- Har dette medført økt arbeidsbelastning?
Svar:

I de tilfeller det har vært ubesatte stillinger grunnet ansettelsesstopp har dette i mange tilfeller
vært svært krevende for de som er igjen. En ansettelses stopp var et nødvendig tiltak å få
oversikt og kontroll. I denne perioden har dette medført at mer ansvar er lagt på de sykepleierne
som er på arbeid. Ansettelsesstoppen innenfor høyskolegruppene ble opphevet desember 2020.
- Er det innført nye turnusordninger og hva er evt. status og erfaring så langt?
Svar:
De fleste turnuser ble sagt opp høsten 2019. Det har vært en lang prosess i de ulike
virksomhetene med å få nye turnuser på plass i henhold til budsjett. Noen turnuser er iverksatt,
men noen trer først i kraft fra februar 2020. Det er derfor for tidlig å si noe om erfaringene her.
Imidlertid har det vært stort fokus på at bemanningsplan skal være i henhold til budsjett og
brukerbehov, men det rapporteres om at dette har vært krevende prosesser.
- Hvordan har dette påvirket brukere og pasientene?
Svar:
Tjenestenivå er opprettholdt. Brukere/pasienter har fått det tjenestetilbudet de har vedtak på. Den
enkelte virksomhet er i prosess der det ses på oppgaver/aktiviteter og alternative løsninger i form
av velferdsteknologi, bruk av frivillige.
- Har det vært flere oppsigelser enn normalt?
Svar:
Statistikk viser at sykepleiere/spesialsykepleiere som hadde siste arbeidsdag/sluttet i perioden
- 01.09.18 – 31.12.18: 7 stk
- 01.09.19 – 31.12.19: 4 stk
- Har det vært andre endringer av arbeidsvilkårene?
Det som normalt kan være/og har vært en problemstilling i turnusprosesser, er på hvilken måte
helgearbeidet skal fordeles på de ulike ansattgruppene. I stor grad finner en gode lokale
løsninger men det er grunn til å tro at det er ansatte som ikke er ubetinget tilfreds med å gå økt
antall helgetimer, som driften har behov for.
Det er også reaksjoner på at sist mellomoppgjør medførte at tillegg ble «spist» opp. Til
informasjon har Karmøy kommune valgt å beholde kompetansetillegg (dvs. det kommer i tillegg
til tarifflønn)
- Er det forhold hos Karmøy kommune som differensierer oss ift. nabokommuner?
Svar:
Sykefravær, arbeidspress, endringsarbeid, avlønning – opplever ikke at Karmøy differensierer
seg fra nabokommuner

- Hva er den generelle oppfatningen av situasjonen for ansatte, pasienter og pårørende så langt.
Svar:
Ansatte:
Noen ansatte har signalisert at de har vært og er bekymret.
Ansettelsesstoppen har vært krevende for alle virksomheter og yrkesgrupper.
Pasienter/pårørende:
Vi har mottatt noe klager/bekymringer fra pårørende. Det oppleves ikke at det er mottatt mer enn
tidligere.
3. Borg (KL) viste til orienteringen i formannskapet 27.01.2020 og ber om at også hovedutvalg helse
og omsorg får statusoppdatering i møtet 1. april pga oppstart 6. april. Hun viste videre til at
hovedutvalg helse og omsorg den 24.10.2018 vedtok at det skulle opprettes en referansegruppe i
forbindelse med ombygging av Skudenes bu- og behandlingsheim. Hovedutvalg helse og
omsorg ber om at referansegruppen opprettes.
4. Borg (KL) viste til at middagsombringing nå var kommet i orden og ba om å få en oppdatering til
neste møte om hvor mange som bruker tilbudet.
5. Borg (KL) spurte om hvilke alternativer det er til å få ned overliggerdøgn. Hun viste til brev sendt
rådmannen fra eier av 9 omsorgsboliger med heis i Skudeneshavn og lurte på om det kunne vært
et alternativ. Dette ble foreslått at dette kunne ses på i sammenheng med Ekornsæters forslag
under sak 5/20 hvor det ble bedt om egen sak.
6. Løndalen (KL) foreslo:
Karmøylista fremmer forslag til om at administrasjonen utarbeider et nytt vedtak til behandling i
kommunestyret angående bemanningssituasjonen i barnevernet.
Årsaken er planer om økt kompetanse og forsvarlighet, der det vil komme klarer føringer til kommunene.
Når vi ser dette oppi mot den negative utviklingen vi har sett i forhold til bemanningssituasjonen i Karmøy
barneverntjeneste. Tjenesten hadde i desember 2019 36% ansatte med andre utdanninger enn
barnevernspedagog og Sosionom. Barnevernet er en viktig og sårbar arbeidsplass med mye utskiftning. En
ser her behovet for å stramme inn og sikre kompetansen fremover. Karmøylista mener utviklingen utfordrer
forsvarlighetskravet.
«Kompetansen er særlig viktig i forhold til forsvarlighetskravet. Barnevernet som arbeidsfelt er varierende,
komplekst og utfordrende. De som arbeider i barnevernet skal opptre både som hjelper og kontrollør –
barnevernet skal bidra med støtte- og hjelpetiltak, men har samtidig mandat til å gripe inn og regulere
familiers privatsfære. Dette stiller store krav til barnevernets kunnskap og kompetanse»
(Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024) «Vi forstår barnevernsfaglig kompetanse
som teoretisk kunnskap, yrkesspesifikk og personlig kompetanse rettet mot arbeid med sårbare barn og unge,
med særlig relevans for arbeid i barnevernet. En slik kompetanse forutsetter utdanningsbakgrunn som

retter seg spesielt mot arbeid i barnevernet. Personer med barnevernsfaglig kompetanse vil også ha
barnefaglig utdanning, men ikke omvendt» (Rapport 04/2019, s 19, punkt 1.3)
I kompetansestrategien fremheves det at en skal ha en felles faglig plattform innad i barnevernet og en
helhetlig praksis. Dette er vanskelig å få til med den tverrfaglige profilen som en har valgt i Karmøy. Vi må
sikre at barn - unge og foreldre skal møte forutsigbarhet, kvalitet og stabilitet i møtet med tjenesten. Dette
forutsetter at de som er kontaktpersoner/saksbehandlere, arbeider i mottak eller har annen direkte klient
kontakt er utdannet Barnevernspedagog eller Sosionom.
Forslag:
Ved nyansettelse i Karmøy barneverntjeneste ansettes kun barnevernspedagoger og Sosionomer. I tillegg er
det ønskelig med relevant videreutdanning og erfaring fra saksbehandling i barnevernet.
Hovedutvalget ønsker sak om dette i neste møte.
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