Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteinnkalling

Råd for funksjonshemmede
Kvæfjord rådhus, møterom 2
03.12.2015
09:30

Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf 77 02 30 00 eller ved e-post:
postmottak@kvafjord.kommune.no som sørger for innkalling av varamedlem.
Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:
Navn
Bente Hennie Fritjofsdatter
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Randi Owe
Eldrid Hansen
Torfinn Knutsen
Ler Wah Waw

Funksjon
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Medlem
Medlem
Medlem
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Saksnr
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Godkjenning av møtebok for Råd for funksjonshemmede

PS 6/15

Høring - forslag til budsjett og økonomiplan 2016-2019

PS 7/15

Referatsaker

RS 15/15

Råd for funksjonshemmede Årsmelding

RS 16/15

Informasjon om AMK Tromsø tar over AMK Harstad 1. juni 2015

RS 17/15

Årsmelding 2014: Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms

RS 18/15

Informasjon om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer
116117

RS 19/15

Tilsagnsbrev: Kompetanse- og innovasjonstilskudd

RS 20/15

Tilsagnsbrev: Tilbud til voksne innen rus/psykisk helse

RS 21/15

Oppnevning av fagråd for habilitering

RS 22/15

Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet

RS 23/15

Styringsgruppe samhandlingsbarometeret - representant fra Kvæfjord

RS 24/15

Møteprotokoll 310815 Fylkesrådet for funksjonshemmede

RS 25/15

Tilskudd til Samlokalisering av allmennlegetjenester og helse- og
omsorgstjenester

RS 26/15

Lokal foreleser på nasjonal konferanse om utviklingshemning og
aldring

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

24.11.2015
2012/1156

Saksnr
5/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
03.12.2015

Godkjenning av møtebok for Råd for funksjonshemmede

Administrasjonssjefens innstilling
Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra Råd for
funksjonshemmedes møte 11.06.15. Til å signere møteboka velges:
1…………..
2…………….

Saksopplysninger
Det vises til omtale av regler for godkjenning av møtebok slik som disse senest er gjengitt i framlegget til
K sk 1/13. Møtebok kan lastes ned fra kommunens hjemmeside eller bestilles i papirformat ved
henvendelse til servicekontoret på tlf 770 23000
Det er ikke innkommet merknader til foreliggende møtebok for rådet for funksjonshemmedes forrige
møte 30.5.13 En godkjenningsordning betyr heller ikke fri rådighet til å endre på innholdet i møteboka.
Vedtak som er gjort kan ikke i seg selv endres ved rettigheter i møteboka, men må eventuelt ta form av at
en sak tas opp til ny behandling. Godkjenning må avgrenses til endring i åpenbare feil og mangler i
møtebokas framstilling.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
30/15
11/15
27/15
6/15

23.11.2015
2015/889

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg
Ungdomsråd
Levekårsutvalget
Råd for funksjonshemmede
Arbeidsmiljøutvalget
Eldrerådet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
01.12.2015
01.12.2015
02.12.2015
03.12.2015
04.12.2015
08.12.2015

Høring - forslag til budsjett og økonomiplan 2016-2019

Administrasjonssjefens innstilling
Høringssaken fremmes uten administrativ innstilling.
Administrasjonssjefen har avgitt innstilling i saken til formannskapets møte 30.11.2015.

Særtrykt vedlegg:
Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
Vedlegg:
Vedlegg 2: Gebyrer og betalingssatser
Dokumenter i saken:
K-sak 64/15 Flyktningbosetting – fornyet vurdering
K-sak 63/15 Spørsmål om tilslutning til regionalt friluftsråd
K-sak 62/15 Eiendomsskattesats 2016 – alternative løsninger og budsjettkonsekvenser
K-sak 61/15 Budsjettregulering – reserveposter lønn 2015
K-sak 46/15 Om kommunalt eierskap med særlig vekt på forholdet til Kvæfjord Eiendom AS
K-sak 45/15 Kommunestruktur – innbyggerhøring
K-sak 41/15 Fylkeskommunale institusjoner – søknad om fritak for eiendomsskatt
K-sak 39/15 Budsjettregulering – tilpasninger til Revidert nasjonalbudsjett
K-sak 38/15 Budsjettregulering – eiendomsforsikringer
K-sak 37/15 Budsjettregulering – bilhold
K-sak 36/15 Tertialrapport 1 2015
K-sak 30/15 Årsmeldinger for 2014
K-sak 26/15 Regnskap 2014 og finansiell rapportering pr 31.12.2014
K-sak 25/15 Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr 31.12.2014
K-sak 19/15 Endring i fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester

K-sak 17/15 Søknader om fritak for eiendomsskatt – institusjoner, lag og foreninger
K-sak 16/15 Fritak eiendomsskatt knyttet opp mot Frivillighetsregisteret
K-sak 14/15 Kvæfjord menighet – søknad om kommunal garanti
K-sak 13/15 Budsjettekniske endringer i investeringsbudsjett 2015
K-sak 7/15 Søknad om fritak for eiendomsskatt – grendehus, idrettsanlegg
K-sak 6/15 Budsjettregulering – oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak
K-sak 5/15 Budsjettregulering – husleie Frivilligsentralen
K-sak 2/15 Temasak: Barn og unges oppvekstvilkår i Kvæfjord
K-sak 52/14 Kvæfjord kommunes budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
Finansdepartementet 25.9.2015: Nasjonalbudsjettet 2016
Finansdepartementet 25.9.2015: Statsbudsjettet for budsjettåret 2016
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.5.2015: Kommuneproposisjonen 2016
Fylkesmannen 18.11.2015 Referat fra ROBEK-møte 27.oktober 2015
Fylkesmannen 20.10.2015 Svar på søknad om kriseskjønnsmidler- Tildeling kr 1 000 000
Fylkesmannen 6.10.2015: Økonomiinfo 3/2015 Statsbudsjettet 2016 og det økonomiske opplegget for ko
Fylkesmannen september 2015: Kommunebildet for Troms 2014
Fylkesmannen 11.8.2015: Tilbakemelding på årsregnskap 2014 – innmelding i ROBEK
Fylkesmannen 13.6.2015: Økonomiinfo 2/2015 Kommuneproposisjonen 2016 og RNB 2015
Fylkesmannen 30.3.2015 Tilbakemelding på årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
KS 5.10.2015: Mørke skyer – men tiltak finnes. Kommunene og norsk økonomi 2/2015
KS 12.5.2015: Notat om revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016 fra interessepolit
Utdanningsforbundet 3.11.2015: Innspill til budsjett 2016
Den norske kirke 21.10.2015 Budsjettforslag 2016
IKAT 12.10.2015 Budsjettinformasjon
Kvæfjord Frivilligsentral 5.10.2015 Søknad på kommunalt tilskudd for 2016
K-Sekretariatet 22.9.2015 Kontrollutvalgssak 24/15 – Budsjettramme 2016 – kontroll og tilsyn
Norsk Landbruksrådgiving 9.9.2015 Søknad om kommunalt tilskudd 2016
KS 8.9.2015 KS kontingent for 2016
Kvæfjord kommune 17.3.2015 Rundskriv nr 1/2015 – Budsjettrundskriv 2015
Saksopplysninger
Administrasjonssjefen presenterte et foreløpig forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 i møte
i formannskapet 20.11.2015. Det er deretter foretatt noen korrigeringer for trykkfeil i avsnitt 10:
Økonomiplan, uten at dette påvirker noen av de tallmessige konsekvenser slik disse ble beskrevet i
formannskapets møte.
Det er fra 23.11.2015 iverksatt utsending i papirformat, samtidig som administrasjonssjefens forslag til
budsjett og økonomiplan blir lagt ut på kommunens hjemmeside på internett www.kvafjord.kommune.no.
Formannskapets innstilling om budsjett, økonomiplan, gebyrer og betalingssatser skal etter reglene i
kommuneloven legges ut til alminnelig ettersyn før saken tas til behandling i kommunestyret, planlagt til
17.12.2015.
Forslaget til budsjett og økonomiplan blir også framlagt som høringssak i eldrerådet, ungdomsrådet, råd
for funksjonshemmede, samarbeidsutvalg i skoler og barnehager, arbeidsmiljøutvalget, teknisk utvalg og
levekårsutvalget. Eventuelle høringsuttalelser og andre innspill vedlegges budsjettsaken etter hvert som
slike måtte framkomme.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

PS7/15Referatsaker
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PS 29/15 Årsmelding for råd for funksjonshemmede
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2015
Forma nnska pets innstilling
Årsmelding for Råd for funksjonshemmede tas til etterretning.

Voterinq:
- Formannskapets

innstilling enstemmig

Rett utskrift:
Borkenes,23.06.2015
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Informasjon

om at AM K Tromsø tar over AM K Harstad 1.itmi:2(}1-5

(-103-
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Den 1. juni 2015 slås AMK- Tromsø og Harstad sammen. Den nye AMK- sentralen vil være lokalisert i
Tromsø, og vil geografisk strekke seg fra Kvænangen kommune i nord til Tysfjord kommune i sør og
Lødingen/ Kvæfjord i vest.
Fra kl 11.00 den 1.juni rutes alle 113-anrop fra AMK-Harstad sitt opptaksområde til Tromsø.
For publikum har endringen ingen konsekvenser. 113 brukes som tidligere ved medisinsk nød.
AMK-Tromsø skal fra 1. juni 2015 betjene ca 200 000 innbyggere, 30 Kommuner og skal koordinere
55 ambulansebiler,
Telefonlinjer
Henvendelser

2 ambulansehelikopter

,6 ambulansefly og 4 ambulansebåter

til AM K-Tromsø:
om ambulanse

776 69 001

Ambulansebestilling

776 28 201

Planlagte ambulansebestillinger

776 28 202

ved ø.hjelp. Oppdrag som haster. Prioritert

Pasientinformasjon/status

linje

på pasient. For eksempel behandling eller annen

relevant info i påvente av transport
Henvendelser om helikopter
776 89 900

Ved forespørsel om HKPstøtte/transport

av pasient

Henvendelser om Ambulansefly
776 71 010
776 28 203

Ved øyeblikkelig

hjelp behov for ambulansefly

Flykoordineringsspørsmål.

Spørsmål/beskjeder

angående pasienter som skal reise med ambulansefly
Administrative
776 28 204

henvendelser
Administrative

spørsmål/beskjeder.

Ting som ikke haster

Med vennlig hilsen

AMK-Tromsø
Nina Hesselberg
avdelingsleder/ avdelingsoverlege
AMK og luftambulanseavdelingen

Unni Haug
seksjonsleder
AMK-Tromsø

1) Vedlegg: AMK –Tromsø informasjonsfolder

Postedresse
UNN HF

Avdeling
Beseksadr
Fakluraadr

AMK og luttambulanseavdelingen
UNN HF, cio Fakluramottak. Posteoks 3232 7439 Trondheen

Telefon
Internett:
E-post

07766
errerrunn no
post4junn 00
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"Nye AMK Tromsø"
"Nye AMK Tromsø" vil geografisk strekke seg fra grensen mellom
Troms og Finnmark i nord, til Tysfjord i sør og Lødingen/Kvæfjord

i

vest.
Arbeidsoppgaver
Primæroppgave:

Besvare 113, varsle ressurser, og følge oppdrag inntil

pasienten ankommer leveringssted.
Koordinere arnbulansefly, gjøre medisinske prioriteringer mellom
oppdrag, kvalitetssikre ambulanseflybestillinger

og koordinere

gjennomføring av oppdragene.
Motta, kvalitetssikre og gjennomføre ambulansebilbestillinger

fra

spesialist-, og kommunehelsetjenesten.
Varsling av mottagende sykehus, samt utløse alarmer ved kritisk syk
pasient under transport inn.
Koordinere og følge opp to ambulansehelikopter

under oppdrag.

AMK Tromsø har regional AMK funksjon. Dette betyr at vi skal være
støttende og koordinerende AMK sentral ved større hendelser fra
Helgeland i sør til Finnmark i nord, inkludert Svalbard. Videre dekker
denne funksjonen koordineringsansvar

under aksjoner som krever

samhandling over landegrenser i denne regionen.
Bemanning
Ukedager: 2 sykepleiere dag/kveldlnatt, og to koordinatorer dag/kveld.
En koordinator natt. I helgen har vi 2 sykepleiere og 2 koordinatorer.
Organisering
En sykepleier og en koordinator som samarbeider i en 113 samtale.
En sykepleier dedikert til å motta, planlegge og gjennomføre
ambulanseflykoordinering

i Helse Nord.

Avdelingsleder AMK og luftambulansetjenesten
Nina Hesselberg, 776 26 863 I 91 76 50 31
Nina.Hesselberg@unn.no
Seksjonsleder AMK Tromsø
Unni Haug, 776 26 239 / 41 58 84 33
Unniklaug@unn.no
Seksjonsoverlege

AMK Tromsø

Søren Stagelund, 91 71 46 16
Soren.StageJund@unn.no
Fagutviklingssykepleier
Hege Annie Sæthre, 776 69 914 / 97 59 12 71
Hege.Annie.Saethre@unn.no
Fagutviklingssykepleier
Linda Louise Karlsen, 776 69 914 / 91 78 82 10
Linda.Louise.Karlsen@unn.no
Fagutvikler
Øyvind Sørensen, 776 28 239 / 48 03 57 76
Oyvind.Sorensen@unn.no
E-post:
amk.tromso@unn.no
Adresse:

(NB! Ikke send sensitive opplysninger på denne.)

AMK Tromsø
Universitetssykehuset
Postboks 100
Langnes
9038 Tromsø

Nord-Norge

Telefonlinjer inn til AMK-Tromso
Henvendelser om ambulanse
776 28 201:

Planlagte ambulansebestillinger

776 69 001:

Ambulansebestilling

ved ø.hjelp. Oppdrag som haster.

Prioritert linje
776 28 202:

Pasientinformasjon/status

på pasient. For eksempel

behandling eller annen relevant info i påvente av
transport
Henvendelser om helikopter
776 89 900:

Ved forespørsel om HKP støtte/transport av pasient

Henvendelser om Ambulansefly
776 71 010:

Ved øyeblikkelig hjelp behov for ambulansefly

776 28 203:

Flykoordineringsspørsmål.

Spørsmål/beskjeder

angående pasienter som skal reise med ambulansefly
Administrative
776 28 204:

henvendelser
Administrative spørsmål/beskjeder

Ting som ikke

haster
Informasjon om ambulansebil-, og flybestilling, hvordan disse
rekvireres og hvilke opplysninger rekvirent bør ha klar ved rekvireing
finnes på hjemmesiden til:
Universitetssykehuset

Nord-Norge, Akuttmedisinsk

klinikk, AMK og

luftambulanseavdelingen.
Prinsipielle spørsmål og avvik rettes til seksjonsleder AMK.

UN IVERSITETSSYKEHUSETNORD-NORGE
• • DAWI-NORGCA
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Fylkesrådet for funksjonshemmede i
Troms

ÅRSMELDING 2014

te

Formål
Fylkesrådet for funksjonshemmede er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater
på fylkesnivå og kommuner, samt andre offentlige institusjoner og instanser.
Fylkesrådet for funksjonshemmede arbeider for å nå målet om full likestilling og deltakelse i
samfunnet for mennesker med ulike funksjonssvakheter. FNs standardregler for like
muligheter for mennesker med funksjonsnedsettelse er et av flere redskap rådet bruker i sitt
arbeid.

Sammensetning
Fylkesrådet for funksjonshemmede består av 7 medlemmer, derav 2 politisk oppnevnte
representanter, 3 brukerrepresentanter og 2 representanter fra Troms fylkes administrasjon.
Rådet har også en minimal sekretærressurs fra fylkets administrasjon.
Fylkesrådet for funksjonshemmede oppnevnes av fylkestinget og følger den fylkeskommunale
valgperioden. For valgperioden 2011-2015 har rådet følgende sammensetning:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Hanne CS Iversen, FrP, vararepresentant Eva Ottesen, AP
Steffen Jakobsen, AP, vararepresentant Noralf Leitring, SP
Jermund Prestbakmo, FFO, vararepresentant Herbjørn Henriksen, FF0
Mildrid Pedersen, FFO, vararepresentant Randi Nilsen, FF0
Hanna Borch Johansen, SAFO vararepresentant Svanhild Solheim, SAFO
Arne Meyer, bygg og eiendom, vararepresentant Asle Pettersen Bygg/eiendom
Britt Cristine Mathisen, samferdsel, vararepresentant Claudia Pedersen-Ibarra

Primo 2014 fratrådte Hugo Salomonsen som rådets leder da Trond Agnar Eilifsen kom tilbake
etter permisjon. Høsten 2014 fikk Trond Agnar Eilifsen fritak for sitt verv som leder og
medlem av rådet, og fylkestinget valgte 14.10.14 i sak 56/14 Hanne CS Iversen som rådets
leder, mens nytt medlem og nestleder ble Steffen Jakobsen.
Leder av Servicekontoret for funksjonshemmede, Karl Idar Nysted, har tale- og forslagsrett i
rådet dersom han skulle møte.

Arbeidsutvalg
I sak 2/12 ble det oppnevnt et arbeidsutvalg bestående av :
Leder
Hanne CS Iversen
Medlem
Jermund Prestbakmo, FF0
Medlem
Hanna Borch Johansen, SAFO
Observatør
Karl Idar Nysted, Servicekontoret for funksjonshemmede
Sekretæren deltar på arbeidsutvalgets møter
Arbeidsutvalget har i 2014 vært et sovende organ da man har valgt å involvere hele rådet

gjennom arbeid via mail og telefon.

Om rådets arbeid
Fylkesråd for funksjonshemmede arbeider etter reglement vedtatt av fylkestinget, sosial og
helsedepartementets veiledende retningslinjer for kommunale og fylkeskommunale råd for
funksjonshemmede og regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede.
Prioriterte områder for rådets arbeid i året har vært oppfølging av de kommunale rådene og
universell utforming, da spesielt i fylkeskommunale anlegg og bygg.
Rådet vil gjennom årsmeldingen uttrykke sin bekymring for at flere kommuner i Troms ikke
ser ut til å ha tatt inn over seg viktigheten av å ha fungerende kommunale råd for
funksjonshemmede (eventuelt brukerråd med samme oppgave). Rådet har ved leder og
sekretær gjentatte ganger kontaktet kommuner der man ikke finner kontaktinformasjon for
dette organet, men ikke fått tilbakemelding.

I tillegg ser man at informasjons sendt til kommunenes postmottak ikke videresendes til de
kommunale rådene, samt at mange av de fungerende rådenes arbeid hemmes av
ressursmangel.
Fylkesrådet for funksjonshemmede vil gjennom årsmeldingen understreke at lovens intensjon
i så måte ikke følges av flere kommuner i Troms.
Rådets arbeid med universell utforming og tilgjengelighet utøves i stor grad gjennom
administrasjonens representanter som legger frem og informerer om fylkets prosjekter innen
bygg, eiendom og samferdsel.
Rådet vil henstille til Fylkesråd, Fylkesting og administrasjon om å i større grad benytte rådet
i behandling av saker. I løpet av 2014 har ikke rådet mottatt en eneste sak til uttalelse fra
Fylkesråd, Fylkesting eller fylkets administrasjon, men selv vært nødt til å hente frem aktuelle
saker. Dette gjør at eventuelle innspill vil komme for sent til å kunne påvirke
saksbehandlingen, noe som igjen fører til at lovens intensjon heller ikke følges på
fylkeskommunalt nivå.

Konferanser, moter og seminarer
Fylkesrådet for funksjonshemmede avholdt 4 møter, og behandlet 23 saker i 2014. Rådet
arrangerte konferanse for de kommunale rådene i Troms fylke den 06.november 2014 på
Clarion Hotel With i Tromsø. Tilbakemeldingene var meget gode, og etter ønske vil rådet ta
sikte på å arrangere halvårlige konferanser fra og med 2015.
Rådet deltok med tre representanter på Landskonferansen for fylkeskommunale råd i
Kristiansand 19. —20.august 2014. Politisk oppnevnt representant, brukerrepresentant og
administrativ representant.

Rådet deltok på tilgjengelighetskonferanse

i regi sentrale forbud arranaert i Berlin med en

representant.
Rådet deltok på studietur til Bilbao i regi av Kommunenes Sentralforbund med en
representant, den eneste fra Nord-Norge.
Fylkesrådet for funksjonshemmede var vertskap for NordNorsken 2014, en samling av de tre
fylkeskommunale rådene i Nord-Norge. Denne ble flyttet til januar 2015 med bakgrunn i
hyppige lederbytter i 2014, og derav meget kort planleggingstid.

Avslutningsvis
Fylkesrådet for funksjonshemmede vil fremover øke sin aktivitet gradvis, og anser arbeidet
som utføres i Råd for likestilling av funksjonshemmede i Nordland som en mal.
Vi vil fortsette arbeidet med å bedre kontakten mellom de kommunale rådene, samt innhente
informasjon fra disse. Også i 2015 vil vi avholde møter ute i regionene, samt invitere til
fylkessamling to ganger i Tromsø.
For å få dette til er rådet avhengig av økt interesse fra alle nivåer i Troms fylkeskommune, de
mange kommunene og andre instanser. Vi håper på et godt og konstruktivt samarbeid i årene
som kommer.
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Til landets kommuner

Deres ref.:
Våt ref
Sak...4qe1iandler:
Dato:

11/8812-19
Hanne Undlien
02.07.2015
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Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt
legevaktnummer 116117
Helsedirektoratet ønsker å orientere kommunene om etablering av nytt nasjonalt
legevaktnummer, og ber også kommunene videresende denne informasjon til egen
legevaktsentral.
Fra 1. september 2015 blir det sekssifrede telefonnummeret 116117 (uttales:
hundreogseksten-hundreogsytten)
landsdekkende legevaktnummer.
Det betyr at du uavhengig av hvor du oppholder deg og uansett tid på døgnet vil
komme fram til legevaktssentralen der du oppholder deg når du ringer dette nummeret.
116117 skal fungere både fra fasttelefon og mobil, og er gratis å bruke.
Begrunnelsen for et felles nummer er blant annet at det er lettere å huske og enklere å
forholde seg til når man reiser eller flytter. Mens en stor del av befolkningen vet at 113
er nummeret til medisinsk nødhjelp, kjenner bare et fåtall til nummeret til sin lokale
legevakt. At legevakten flere steder har hatt ulikt nummer til ulike tider på døgnet har
ikke gjort det lettere for brukerne.
Den nye akuttmedisinforskriften ble iverksatt 1.mai 2015. Forskriften regulerer blant
annet kommunens ansvar for nødmeldetjenesten i § 12. Her fastslås det at kommunen
har ansvar for:
å etablere et døgnbemannet telefonnummer med nødvendig linjekapasitet for
kobling til et nasjonalt legevaktnummer
å etablere et fast og offentlig kjent 8-sifret direktenummer til
legevaktsentralen
å etablere og drifte døgnbemannet legevaktsentral
å legge til rette for sikker drift av nasjonalt legevaktnummer, blant annet å
sørge for alternative svarsteder
Legevaktnummeret 116117 er klart til bruk fra 1. september og oppfyller § 12 a.
Helsedirektoratet har jobbet med legevaktsentralene for å få dette til teknisk og

Helsedirektoratet
- Divisjon primærhelsetjenester
Avdeling allmennhelsetjenester
Hanne Undlien. tlf 24163971
Postboks 7000 St Olavs plass 0130 Osio • Besoksadresse
Universitetsgata 2, Oslo • Tif
Faks 24 16 30 01 • Org nr 983 544 622 • postmottak©hesedir
no • www.helsedirektoratet

810 20 050
no

løsningen er snart ferdigstilt. Imidlertid har noen kommuner legevaktsentralordninger
som ikke dekker forskriftens krav til § 12 b og c.
De gamle faste legevaktnumrene skal fungere som før, under forutsetning av at de
fyller kravene i forskriften. Paragraf 12 b pålegger kommunen å ha et eget 8-sifret
nummer til legevaktsentralen som skal dekke publikums behov for å få kontakt med en
bestemt LV-sentral i gitte situasjoner. Helsedirektoratet presiser at dette nummeret
skal være unikt og ikke være sammenfallende med fastlegekontor eller helsesenters
ordinære telefonnummer. Nummeret skal være reservert for publikums øyeblikkelig
hjelp-kontakt med LV-sentral og være et supplement til legevaktnummeret 116117.
Det vil gjøre det mulig for publikum å ringe direkte til en bestemt LV-sentral, f.eks.
dersom om man ringer for et sykt familiemedlem som oppholder seg i en annen
kommune.
Kommunen har etter § 12 d plikt til å legge til rette for sikker drift av nasjonalt
legevaktnummer. Det innebærer at det må gjøres avtaler med alternativ LV-sentral om
driftsansvar der bortfall av infrastruktur eller andre hendelser gjør det umulig å betjene
publikums behov for å komme i kontakt med LV-sentralen. Dette bør bygge på risiko
og sårbarhetsvurderinger (ROS analyse).
Krav til legevaktsentralene er omtalt i akuttmedisinforskriften § 13 Krav til organisering
og bemanning av legevaktsentralene. Alle kommuner bes om å gå gjennom sine
ordninger og sørge for at forskriftens krav er oppfylt.
Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare
benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege. Når
hjelpen haster vil prioriteringen være som tidligere:
Fastlegen din i åpningstiden
Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
113 når det er akutt og står om liv
Når nummeret tas i bruk i hele landet har vi verdifull erfaring fra et prøveprosjekt i
Østfold fylke som startet i 2011. Vi vet at noen få henvendelser vil komme til feil
legevaktsentral. Feilruting kan skje på ulike måter, og systemet er lagt til rette for å
fange ulike typer feil. Enkelte av feilrutingene løses på systemnivå og utgjør daglig 1-2
per fylke, avhengig av trafikkgrunnlag. De blir rutet automatisk til fylkets største
kommune og tilhørende LV-sentral. Andre feil skyldes at adresse fra innringer ikke er
oppdatert, eller at man har feil geografisk posisjonering for mobiltelefon. Disse må
håndteres manuelt, ved at en LV-sentral setter over trafikken til riktig LV-sentral.
Brukeren har ikke gjort feil, men er teknisk rutet til feil legevaktsentral.
Det er kommunens ansvar at alle legevaktoperatører får opplæring i korrekt håndtering
av feilruting, og overføring til riktig LV-sentral. Helsedirektoratet vil komme med
utfyllende informasjon i et opplysningshefte om dette. Opplæring av
legevaktoperatøren skal sikre at innringer stilles gode spørsmål som gir operatøren
informasjon om hastegrad og tilhørighet. Målet er at feil raskt siles ut og at innringer
overføres til riktig legevaktsentral eller om nødvendig, AMK-sentral.
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Legevakten og legevaktssentralene er fortsatt kommunens ansvar. Nytt nasjonalt
legevaktnummer endrer ikke det lokale ansvaret og de ulike interkommunale avtalene.
Det er kun nummeret som er endret.
Det vil bli gjennomført tester av 116117 i forkant av iverksettelsen. Dette vil skje
fylkesvis og legevaktsentralene vil bli orientert fortløpende om dette. Kommunen må
påregne å delta i testingen av løsningen.
Helsedirektoratet takker kommunene for rask hjelp og godt samarbeid vedrørende
teknisk innføring.
Informasjonsarbeid
Informasjon til befolkningen om legevaktordningen er kommunens ansvar.
Helsedirektoratet oppfordrer kommunen til å informere befolkningen gjennom aktuelle
kanaler og sørge for rett oppføring i telefonkataloger, opplysningstjenester på nett og
annet. Informasjon bør også være tilgjengelig gjennom nettsider, ved fastlegekontorer,
helsestasjoner og mulig annen lokal annonsering.
Husk at eventuelle telefonsvarere ved fastlegekontorene
talemelding.

vil trenge oppdatert

Helsedirektoratet arbeider med å tilrettelegge kommunikasjon i mange kanaler for å
sikre at alle som trenger det, får informasjon om det nye nummeret.
Hva vi ønsker å oppnå med kommunikasjonstiltak
Befolkningen skal enkelt kunne finne kontaktinformasjon til legevakten når de
trenger det
Kommunene skal ha lett tilgjengelig informasjon på nett til sine innbyggere og
andre som søker etter informasjon
Flere enn i dag skal lagre nummeret til legevakten på mobiltelefonen.
Vedlagt finner dere plan for informasjon og forslag til informasjonstekster. Tekstene
publiseres på nett og tilgjengeliggjøres for søk 1. september. Publisering før dette
anbefales ikke da det kan skape forvirring i overgangsperioden ved
hastehenvendelser.
Publikumsinformasjon bør gjøres lik nasjonalt og det er ønskelig at samme budskap
formidles til brukerne.
Vennlig hilsen
Anette Mjelde e.f.
fung. divisjonsdirektør
Hilde Skagestad
fung.avd.direktør
Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi:

Fylkesmennene og Helse- og omsorgsdepartementet
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Vedlegg:
Nasjonale tiltak fra Helsedirektoratet
Forslag til informasjon på kommunenes web-sider
Vedlegg 1:

Nasjonale tiltak fra Helsedirektoratet
Hva

Når

Søk:
For å sørge for at informasjon om 116117 kommer høyt opp når
man søker etter «legevakt» kjøper Helsedirektoratet søkeord, og
lager nettinformasjon på helsenor e.no/le evakt

Fra 1.9.

Hvilepuls: Helsedirektoratet informerer om nytt nasjonalt
legevaktnummer gjennom skjermer på legekontor («Hvilepuls»).

Fra 1.9.

Informasjon på nett hos kommunene:
Helsedirektoratet lager informasjonsmateriell
bruke ved behov.

Legges på nett
1.9.

kommunene kan

Sosiale medier:
Helsedirektoratet bruker egne kanaler og promoterer innlegg for
å nå flere med informasjon om nytt nummer.

Fra 1.9.

PR: Vi lager materiell som kan brukes i mediekontakt lokalt og
nasjonalt.

Sendes
kommunene i
au ust.

Kontaktperson i helsedirektoratet:
Terje Olav Øen, prosjektleder nasjonalt legevaktnummer
Epost: teroo helsedirmo mobiltelefon 415 30 511
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Vedlegg 2:
Forslag til informasjon på kommunenes web-sider:
Nå har legevakten samme telefonnummer i hele Norge
Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet: Det sekssifrede
Fra da av vil du komme
nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten).
til legevakten der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra. Nummeret
fungerer både fra fasttelefon og mobil, og er gratis.
Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare
benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege.
Det gamle numrene til legevaktsentralen vil fungere som før (sett inn lokalt nummer i
egen kommune). Det kan brukes hvis man ønsker å nå en annen legevakt enn der
man oppholder seg. Dette kan være nødvendig for eksempel om man ringer for et sykt
familiemedlem som oppholder seg en annen kommune.

Ring først!
Legevakten er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. Det er i de fleste tilfeller best
at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?
Fastlegen din i åpningstiden
Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
113 når det er akutt og står om liv

Logo til bruk på informasjonsmateriell kan bestilles i originalformat hos
Helsedirektoratet, almennhelseavdelingen (PHAH) —epostadr. teroo helsedir.no

fl6 OOE
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TILSAGNSBREV —TILSKUDD 2015 FRA KOMPETANSEINNOVASJONSTILSKUDD - STATSBUDSJETTET KAPITTEL 0761.68
Vi viser til deres søknad av 15.04.2015 og tilsendte resultat- og plandata på
"Kompetanseløftet 2015 -per 01.02.2015.
Formålet med tilskuddsordningen
Det vises til vårt utlysningsbrev av 05.03.2015 med søknadsfrist 15.04.2015. Tilskudd til
kompetanseheving og innovasjon skal gå til å stimulere kommunene til å møte fremtidens
utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester.
Utfordringsbildet er beskrevet i Meld St 29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg» og gir
overordnede foringer for tilskuddsordningen.
Delmål:
sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og
lokalsamfunnet
forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne
opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet
styrket lederkompetanse. fagutvikling, større faglig bredde, tilstrekkelig,
kompetent og stabil bemanning
etisk refleksjon og kunnskapsbasert praksis
Kommuner kan søke om midler til kompetanseutvikling, opplæringstilskudd knyttet til
brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og innovasjonsprosjekter. Helsedirektoratet har gitt
følgende prioritering ved behandling av søknadene, angitt i prioriteringsrekkefølge:
Fullføring av tiltak som har fått tilskudd tidligere og som ikke er avsluttet
Opplæring knyttet til BPA
Nye innovasjons- og kompetansetiltak.
Deres kommune har sokt tilskudd til:
Kompetanseutvikling
BPA

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 CO
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Helse- og
omsorgsavdelingen

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
fylkesmannen.no/troms
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3. Innovasjon- og kompetansetiltak
Kommunenes søknader om midler til kompetansebygging og innovasjon overstiger de
økonomiske rammene Fylkesmannen disponerer til formålet.
TILDELINGSKRITERIER:
Alle søknader vil bli vurdert ut fra noen generelle tildelingskriterier. I tillegg blir søknader
innenfor kategoriene kompetanseutvikling, BPA og innovasjon vurdert ut fra særskilte
tildelingskriterier. Se tilsendt regelverk som var vedlagt utlysningsbrevet for nærmere
detaljer om tildelingskriterier.
Andre opplysninger
Det legges som hovedregel til grunn en kommunal egenandel. Dersom kommunen mottar
andre statlige tilskudd hvor det er lagt inn en forutsetning om kommunal egenandel, skal
tilskuddsmidlene ikke benyttes til å dekke denne kostnaden.
Fylkesmannen beklager den forlengede saksbehandlingstiden. Dette skyldes at
Helsedirektoratet har overført ansvaret for flere tilskuddsordninger til Fylkesmannen, blant
annet tilskudd til BPA og innovasjonsprosjekter.

KOMPETANSELØFTET 2015 —TILSKUDD 2015
Fylkesmannen kan i 2015 delfinansiere følgende tiltak knyttet til "Kompetanseloftet
2015":
Utdanning til helsefagarbeider.
Fagskoleutdanning (videreutdanning)
Desentralisert høyere utdanning.
Videreutdanning/rnastergradsutdanning
for ansatte med høyere utdanning.
Opplæring/kurs for ansatte som arbeider i omsorgstjenesten (ABC-opplæring med
mer)
Midler kan tildeles kommunene og fylkeskommunen.
Kommunal egenandel
Kommunene må medvirke til utdanningene gjennom permisjon med hel eller delvis lønn,
stipend, utgiftsdekning eller annen økonomisk støtte.
Midlene skal gå til delflnansiering av tiltakene.
Vedtak om tildeling —vilkår
Fylkesmannen har behandlet deres søknad og plantall, og tildeler med dette:
Internt prosjektnr:
1-1461

Beløp:
kr 180 000,-

Formål:
Tiltak: utdanning av
helsefagarbeidere,
fa skoleutdanning,
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videreutdanning for
høgskoleutdannet
personell og
Demensomsorgens
ABC

Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på
tildelingskriterier, fylkesmannens skjønnsutøvelse, søknadens budsjett, forventet
måloppnåelse, kommunens kompetanseplan og kommunens resultat- og plandata per
1.2.2015.

OPPLÆRINGSTILSKUDD
ASSISTANSE
Opplæring knyttet til BPA
Opplæringstilskudd
Opplæringstilskudd
Opplæringstilskudd

KNYTTET TIL BRUKERSTRT PERSONLIG

tildeles med følgende prioriteringsrekkefølge:
for nye og etablerte brukere/arbeidsledere
for kommunenes saksbehandlere
for assistenter

Vedtak om tildeling —vilkår
Fylkesmannen har behandlet deres søknad, og tildeler med dette:
Internt prosj ektnr:
H 461

Belø :
kr 120 000,-

Formål:
Tiltak: arbeidsleder,
saksbehandlere og
assistenter

Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på
tildelingskriteriene og fylkesmannens skjønnsutøvelse.
Her finnes link til opplæringshåndboka når det gjelder BPA:
htt s://helsedirektoratet.no/Lists/Publikas'oner/Attachments/960/0
brukerst rt- ersonli -assistanse-BPA-IS-2313.
df

lærin shåndbok-

INNOVASJONSPROSJEKTER
Innenfor innovasjon skal det prioriteres midler til nye tiltak og metoder som kan bidra til:
forebygging, tidlig innsats og egenmestring
habilitering og rehabilitering
velferdsteknologiske løsninger
samspill med pårørende og frivillige
fysisk, sosial og kulturell aktivitet og deltakelse
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eller andre nyskapende løsninger av stor betydning for brukerne av de kommunale helseog omsorgstjenestene.
Tiltak som har innovasjonsfellesskap med næringsliv og/eller utdannings- og
forskningsinstitusjoner skal gis et fortrinn.
Fylkesmannen har behandlet deres søknad, og har dessverre ikke midler til de
omsøkte prosjektene.
Velferdsteknologi:
Det etterfølgende er informasjon til de kommuner som får tilskudd til videreutvikling av
velferdsteknologi, og til de kommunene som planlegger innkjøp av velferdsteknologisk
utstyr. På dette området vil det bli nødvendig for kommunene å foreta en overgang fra
analoge til digitale løsninger. Vi ber kommunene være oppmerksomme på at det er vedtatt
et nasj onalt rammeverk for velferdsteknologi - Continua. For å sikre at ulike løsninger
fungerer sammen, innfører regjeringen standardiseringsrammeverket Continua på
velferdsteknologiområdet i Norge. Veiledende kravspesifikasjoner for anskaffelse av
digitale trygghetsalarmer vil ifølge Helsedirektoratet være ferdig innen utgangen av året,
slik at kommunene bør forberede seg på å gjennomføre anbudsprosesser tidlig neste år.
Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet vil mot slutten av 2015 komme med de første
anbefalinger knyttet til alarmmottaksfunksjonen. Se mer informasjon om direktoratets
arbeid med velferdsteknologi her: Facebookgruppen: Arena#Samveis. For øvrig viser vi til
direktoratets veileder IS 1990 på det velferdsteknologiske område:
htt s://helsedirektoratet.no/ ublikas'oner/velferdsteknolo
i-fa ra ort-omim lementerin -av-velferdsteknolo i-i-de-kommunale-helse-o
-ornsorost. enestene-

20132030
FELLES VILKÅR FOR TILSKUDDSORDNINGEN
Tilskuddet skal ikke gå til å dekke utgifter til innkjøp av utstyr eller til investeringer.
Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i dette brevet. Midlene kan som hovedregel
ikke omdisponeres eller brukes til andre formål enn det som er beskrevet i dette brevet.
Dersom ikke midlene benyttes etter forutsetningene skal de tilbakebetales til
Fylkesmannen.
Eventuell feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre rettslige forføyninger.
Klagerett
Det kan ikke klages på avgjørelsen om tilskuddet og vilkår i dette brevet ettersom
avgjørelsen ikke er å regne som et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 2,
første ledd, bokstav a og b, er det ikke klagerett.
Utbetaling og krav til bekreftelse
Utbetaling vil skje når Fylkesmannen har mottatt og godkjent:
• Den vedlagte bekreftelsen i utfylt og signert stand. Denne sendes oss snarest o innen
4 uker fra dag,s dato.

Side 5 av 9

Ubenyttede midler
Dersom midlene ikke kan disponeres i sin helhet i 2015 finnes det følgende alternativer:
Midlene kan overføres til 2016. Fylkesmannen må få melding om dette innen
1.12.2015 og storrelsen på belopet som overføres må angis.
Dersom det er endringer i forutsetningene og midler ikke skal benyttes i sin helhet
til tiltaket, må Fylkesmannen varsles så tidlig som mulig, slik at ledige midler kan
omdisponeres til andre formål.
Midler som ikke blir benyttet i år vil normalt blir trukket fra neste års tilskudd.
Ved søknad om midler i 2016 må det overforte beløpet inngå i
søknadssummen.
Midler som ikke er benyttet når tiltaket er avsluttet (ferdig med kompetanseheving eller at
den ansatte slutter før kompetansehevingstiltaket er fullført), skal snarest føres tilbake til
Fylkesmannens kontonummer 6345.05.07204, merket prosjektnummer H 461.
Fylkesmamien skal orienteres skriftlig om tilbakeføringen.
FELLES:
Størrelsen på årets tilskudd
Fylkesmannen har ønsket å innvilge flest mulig søknader innenfor et begrenset budsjett og
i hht direktoratets føringer. Søknaden er derfor kun delvis innvilget.
Kontroll av tilskuddsmottakere og informasjon
Fylkesmannen har adgang til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. § 10,
2.1edd i "Bevilgningsreglementet". Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd til offentlige eller private
virksomheter benyttes etter forutsetningene (hjemlet i Lov om Riksrevisjon § 12, 2.1edd).
Fylkesmannen i Troms krever at regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske
opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløpet skal
oppbevares for eventuell kontroll i minimum fem år fra det tidspunkt tilskuddsbrevet ble
mottatt.
Rapportering
Fylkesmannen ber om at det blir rapportert hvordan tildelte midler er benyttet. Det skal
rapporteres på særskilt rapporteringsskjema som vil bli lagt ut på Fylkesmannens nettside
www.f Ikesmannen.no/troms under "Helse og omsorg". Skjema vil også bli sendt
kommunene per epost. En utfyllende rapporteringetter kravene i dette brevet skal
vedlegges rapporteringsskjerna.
Rapporteringsfrist
Mottakeren av tilskuddet skal rapportere til Fylkesmannen i Troms etter kravene i dette
brevet, senest 15. mars 2016. For tiltak som går over flere år, skal det rapporteres hvert år
dersom dere mottar tilskudd. For tiltak som videreføres med midler fra Kompetanseloftet
2015, skal rapportering for året før være levert før årets tilskudd blir utbetalt.
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Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd.
Kriteriene for måloppnåelse er:

"Kompetanseloftet 2015 ":
Oppnådd kvalifisering av personell uten formell helse- og sosialfaglig utdanning til
helsefagarbeider.
Oppnådd fagskoleutdanning av personell med videregående utdanning.
Oppnådd kvalifisering av personell gjennom desentraliserte universitets- og
høgskolestudier.
Gjennomført videreutdanning for personell med universitets- og høgskoleutdanning.
Gjennomførte kurs innen områder som er særlig viktige for å heve kompetansen og
kvaliteten i omsorgstjenesten.
fl Gjennomførte kurs for å øke grunnkompetansen om demenssykdommer.

«Opplæring knyttet til BPA»:
Antall personer i følgende kategorier som har gjennomført opplæring knyttet til BPAordningen:
Arbeidsledere
Saksbehandlere
Assistenter
Regnskapsrapportering
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet med for
eksempel en prosjektkode. Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av
tilskuddet og skal være adskilt fra regnskap for egne midler. Tiltakets samlede kostnad må
fremkomme av rapporteringen.
Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA

805 "Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke
elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling".
Avtalte kontrollhandlinger skal gjennomføres i samsvar med Den norske revisorforenings
standard ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger".
Bortfall av krav om revisorbekreftelse på regnskap
Avhengig av mottakers organisasjonstype og tilskuddets størrelse, bortfaller i noen tilfeller
krav om revisorbekreftelse på regnskap. Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for:
mindre tilskudd enn kr 50 000
tilskudd til kommuner/fylkeskommuner mindre enn kr 100 000
Annet
Mottakeren av tilskuddet har arbeidsgiveransvar for eventuelt ansatte.
Utgifter til reise, kost, losji og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ,
jf. bestemmelsene i "Særavtalefor reiser innenlandsfor statens regning" (Statens
personalhåndbok kapittel 9.2).
Dersom kommunen samarbeider med andre aktører om tiltak med midler fra dette

Side 7 av 9

tilskuddet, er kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig og skal ta ansvar for
gjennomføring og rapportering.
Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 687/2015.
Fylkesmannen i Troms ønsker lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene!

Med hilsen

Svein R. Steinert e.f.
fylkeslege
Anette Moltu Thyrhaug
fagansvarlig

Vedlegg: bekreftelse på mottak av tilskudd, returneres snarest til Fylkesmannen i Troms
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke egne underskrifter

Side 8 av 9

BEKREFTELSE/AKSEPT AV VILKÅR
Bekreftelsen skal snarest og senest innen 4 uker etter mottatt brev sendes i retur til:
Fylkesmannen i Troms
v/seniorrådgiver Karina Kolflaath
Helse- og omsorgsavdelingen
Postboks 6105
9191 Tromsø
Vår ref. 15/687

Navn på tilskuddsmottaker:
Adresse:
Postnummer og poststed:

Kvæfi ord kommune
9475 Borkenes

BEKREFTELSE
Organisasj onsnummer
Kontonummer
Navn, adresse og telefonnummer på tjenesteleder/økonomiansvarlig:

Utbetaling til mottaker bes merket med
Tilsagn om et samlet tilskudd på kr 300 000 over statsbudsjettets kapittel 761.68
for budsjettåret 2015 til tiltak som nevnt i vårt tilsagnsbrev av 06.07.2015.
Mottaker av tilskudd fra Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd bekrefter
med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav som er gitt i tilsagnsbrevet av
06.07.2015.

sted dato ansvarshavende person
For kommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen/byrådsleder
vedkommende har delegert myndigheten til.

eller den

\NNE:Pekif;G
Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni
Saksbehandler
Kjetil Trygve Larsen

Telefon
776 42143

Vår dato
19.06.2015
Deres dato

Vår ref.
2015/2019 - 30
Deres ref.

Arkivkode
737.0

Kvætjord kommune
v/ Helse-og omsorgssjefÅgotHammari
Bygdeveien26
9475 BORKENES

Tilsagnsbrev / Innvilget tilskudd inntil kr 617 000 —
Tilbud til voksne med langvarige og sam mensatte behov for tjenester og barn
og unge med sammensatte hjelpebehov innen psykisk helse og rusfeltet 2015
Fylkesmannen viser til søknad på tilskudd 17.4.2015 under tilskuddsordningen Tilbud
til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med
sammensatte hjelpebehov innen psykisk helse og rusfeltet.
Fylkesmannen innvilger tilskudd på inntil kr 617.000 til Kvæfjord
kapittel 765, post 60 på statsbudsjettet for 2015.
Samlet utbetaling

kommune

over

for 2015 blir kr. 617.000.

Samlet søknadsbeløp fra kommunene i Troms fylke oversteg det beløpet
Fylkesmannen fikk til fordeling fra Helsedirektoratet. Fylkesmannen har derfor måttet
foreta strenge prioriteringer ut fra målsetting og tildelingskriterier. Det er derfor
prioritert delvis å innvilge flere søknader fremfor å innvilge deres søknad fullt ut.
Mål og føringer
Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på
tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og eventuell
framdriftsplan. Fylkesmannen ber om at dere spesielt prioriterer aktivitet som retter
seg mot målene og målgruppen.
Kommunen beskriver i sin søknad behov for å styrke samhandling mellom kommuneog spesialisthelsetjenesten, samt mellom tjenestene i kommunen, for brukere med
rusavhengighet og psykiske lidelser.
Kommunens hovedmål med prosjektet er:
Etablere samarbeidsarenaer for kommune-, spesialisthelsetjenesten og Trastad
Produkter/Inko.
Styrke kompetanse og samhandling innen psykisk helse- og rusfeltet.
Økt bruk av individuell plan for brukere med ROP-lidelser.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Helse- og
omsorgsavdelingen

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Fylkesmannen legger følgende føringer for arbeidet som skal utføres.
Tilskuddet må brukes i samsvar med regelverket for tilskuddsordningen.
Vi viser til Helsedirektoratets nettside hvor regelverk for tilskuddsordningen er
beskrevet:
ilskudd/Kommunalt%2Orusarbeid%20htt s://helsedirektoratet.no/Documentsfr
%2Ore elverk. df
Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i dette brevet.
Midlene kan som hovedre el ikke omdis oneres eller brukes til andre formål enn det
odk'ennelse fra F Ikesmannen.
som er beskrevet i dette brevet uten skriftli
Dersom ikke midlene benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetales til
Fylkesmannen. Eventuelt feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre
rettslige forføyninger.
Utbetaling og krav til bekreftelse
Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte
bekreftelsen på aksept av vilkår i utfylt og signert stand.
Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal uten unødig opphold returneres til
Fylkesmannen med referanse til kapittel, post og ordning.
Gi beskjed om endringer
Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers
adresse, kontonummer og kontaktperson.
Ubrukt tilskudd
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom midlene ikke brukes
fullt ut, finnes det følgende alternativer:
Dersom dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten, må tilskuddet
tilbakebetales snarest til Fylkesmannens kontonummer 4714.10.01430 merket med
kapittel, post og vårt saksnummer. Fylkesmannen skal informeres skriftlig om dette.
Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, kan dere søke om å få overført til 2016.
Tilskudd som overføres til 2016 vil bli trukket fra eventuell ny tildeling av tilskudd
dersom prosjektet/aktiviteten blir videreført.
Tilskuddsmottaker må søke Fylkesmannen om overføring av midler som ikke vil bli
benyttet inneværende år innen 30.11.2015.
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Fylkesmannen tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter
forutsetningene, jf § 10, 2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også
oppmerksom på at Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes
etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.
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Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som
ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for
eventuell kontroll i 5 år fra det året tilskuddsbrevet ble mottatt. (Iht. Lov om bokføring
(bokføringsloven) § 13.)
Rapportering på måloppnåelse
Det skal rapporteres i henhold til kriteriene for måloppnåelse fastsatt i regelverket for
tilskuddet, viser her til ovennevnte regelverk på Helsedirektoratets hjemmeside
(pkt. 3).
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er
oppnådd. Tilskuddsmottakers vurdering av måloppnåelsen og effekt av tiltaket skal
settes opp mot målsettinger i prosjektplan/søknad, og undersøkelser/vurdering av
brukertilfredshet.
Regnskapsrapportering
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet i kommunens økonomisystem, skilt fra
det øvrige regnskapet med for eksempel en prosjektkode. Regnskapet skal kun vise
hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal være atskilt fra regnskap for egne
midler og/eller midler finansiert av andre.
Rapporteringsfrist
Mottaker av tilskuddet skal rapportere i henhold til kravene oppført i dette brevet. For
prosjekter/tiltak/aktiviteter som går over flere år, skal det rapporteres hvert år
kommunen mottar tilskudd.
Frist for årsrapport/sluttrapport

og regnskapsrapport pr. 31.12.2015 er 31.3.2016.

Revisorkontroll
Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte
kontrollhandlinger knyttet til dette tilskuddet. Regnskapet skal være revidert i
samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA 805 "Særlige hensyn ved
revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer
eller poster i en regnskapsoppstilling". Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av
dette brevet før revisorkontroll.
Avhengig av mottakerens organisasjonstype og tilskuddets størrelse, bortfaller i noen
tilfeller krav om revisorbekreftelse på regnskap. Krav til revisorbekreftelse gjelder
ikke for tilskudd mindre enn kr 100 000.
Revisorattestert regnskap skaf oversendes Fyfkesmannen innen 31.3.2016.
Klagerett
Det kan ikke klages på avgjørelsen om tilskuddet og vilkår i dette brevet ettersom
Fylkesmannens avgjørelse i saken ikke er å regne som et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven (fvl) § 2 bokstav b jfr. fvl. § 28.
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Søknadsfrist for neste års tilskudd
Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Søknadsfrist for tilskudd til
prosjekter/aktiviteter som planlegges videreført neste år vil bli publisert på
hjemmesiden til Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Troms. Det tas forbehold om
Stortingets bevilgning kommende år.
Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 2015/2019-30.
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene!

Med hilsen
Svein R. Steinert e.f.
fylkeslege
Anette Moltu Thyrhaug
fagansvarlig

Vedlegg:

Aksept av vilkår

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Helseforetakene Helse Nord
Kommunenes Sentralforbund, KSTroms
Valnesfjord Helsesportssenter
Regionalt Brukerutvalg, Helse Nord RHF
Deres ref.:

Vår ref.:
2014/578-10

Saksbehandler/dir.tlf.:
Knut Tjeldnes, 75 51 29 16

Sted/Dato:
Bodø, 24.08.2015

Oppnevningav fagråd for habilitering
Viviser til vårt brev 23.3.15, og tilbakemeldinger fra helseforetakene, Regionalt Brukerutvalg,
Kommunenes Sentralforbund og Valnesfjord Helsesportssenter.
Etter anmodning fra KSoppnevnes to kommunale representanter.
Som medlemmer av nyopprettet fagråd for habilitering oppnevnes:
Hilde Lund, Finnmarkssykehuset/barnehabiliteringsavdelingen
Klinikk Hammerfest
Hilde Margrete Kristiansen, Finnmarkssykehuset, voksenhabiliteringen Klinikk Kirkenes
Per Wilhelmsen, Habiliteringsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Oddmar Ole Steinsvik, Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Grete Berglund, barnehabiliteringen, KBARN-klinikkenNordlandssykehuset HF
Tone Johnsen, habiliteringsteamet, PHR-klinikken Nordlandssykehuset HF
Heidi Lund, Helgelandssykehuset, Psykiatrisk senter Ytre Helgeland
Janne Kvalfors, Helgelandssykehuset, Psykiatrisk senter Mosjøen
Anne Marit Bygdnes, Kvæfjord kommune
Grete Willumsen, Bodø kommune
Gunn Strand Hutchinson, Regionalt Brukerutvalg
Ragnhild Gundersen, Valnesfjord Helsesportssenter
Silje Tessem, regional rådgiver habilitering UNNmøter som sekretær for fagrådet.
Seniorrådgiver Knut Tjeldnes representerer fagavdelingen i Helse Nord RHF.
Fagrådet er oppnevnt blant regionalt ledernettverks medlemmer, jf brev 23.3.15.
Som leder for fagrådet oppnevnes leder for Regionalt fagnettverk Per Wilhelmsen,
Universitetssykehuset Nord-Norge.
Fagrådet skal
- gi råd om faglige og strategiske veivalg
- sette relevante saker på dagsorden
- behandle saker på bestilling fra fagavdelingen i Helse Nord RHF

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

Tlf.: 75 51 29 00
Faks: 75 51 29 01

www.helse-nord.no
postmottak@helse-nord.no
Org.nr.: 883 658 752

-

utrede saker som har særlig interesse for alle helseforetakene, og på forespørsel fra
enkelte HF

Oppfølging av Helse Nords regionale handlingsplan for habilitering vil være en sentral
oppgave for fagrådet.
Funksjonstid er 3 år. Reiseutgifter dekkes i henhold til Helse Nords retningslinjer.
Vi ønsker fagråd for habilitering lykke til, og takker de oppnevnte medlemmene for at de
prioriterer å delta i dette viktige arbeidet.

Vennlig hilsen

Geir Tollåli
fagdirektør

Knut Tjeldnes
seniorrådgiver
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Kvæfjord kommune

Notat

Helse- og omsorgssjefen

Deres dato:
Deres ref:

Vår dato:
Vår ref:

04.09.2015
2010/390-0 / G20

Marit Blekastad
77023336

Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet
Bakgrunn for notatet er at det er bedt om en orientering om helse- og omsorgstjenestetilbudet i
Gullesfjordområdet etter oppslag i media. I forbindelse med en valgkampdebatt på Flesnes 6.8.15, ble det
fokusert på at det er store mangler ved helse- og omsorgstilbudet i vestre del av Kvæfjord kommune, den
såkalt Gullesfjordsiden.
I tabellen under vises kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester etter Helse- og
omsorgstjenesteloven (HOL), hvordan disse er organisert, hvor de blir gitt i Kvæfjord kommune, og
spesielt hvordan innbyggerne i Gullesfjord har tilgang til disse tjenestene.
HOL
§ 3-2 pkt 1.
Helsefremmende
og
forebyggende
tjenester

Type tjenester
a. Helsetjenester i
skoler

Kvæfjord kommune
På Borkenes, Flesnes
og Vik skoler samt Rå
vgs etter oppsatt plan
for skolehelsearbeid
samt kontortid

Gullesfjordområdet
På Flesnes skole
Beboere i indre Gullesfjord får
helsestasjons-, skolehelsetjeneste og
fysioterapi etter avtale med Lødingen,jfr « Avtale mellom Kvæfjord og
Lødingen..» signert 20.12.2011

b. Helsestasjonstjenester

Helsestasjon på
Borkenes

Innbyggerne i Ytre Gullesfjord benytter
helsestasjonen på Borkenes

Gis av egen fastlege
(se denne) og evt av
jordmor ( 20% stilling)
på helsestasjonen på
Borkenes,- jfr
samarbeidsavtale med
UNN Harstad
Legevakt hverdager
fram til kl 20 på
Borkenes legekontor,
deretter
interkommunal
legevakt i samarbeid
med Harstad og
Lødingen kommuner i
Harstad

Gis av egen fastlege (se denne) og av
jordmor ( 20% stilling) på
helsestasjonen på Borkenes,- jfr
samarbeidsavtale med UNN Harstad

§ 3-2 pkt 2.
Svangerskaps- og
barselomsorgstjenester
§ 3-2 pkt 3.
Hjelp ved
ulykker og
andre
akuttsituasjon
er

a. Legevakt
b. Heldøgns
medisinsk
akuttberedskap
c. Medisinsk
nødmeldetjene
ste

Legevakt hverdager fram til kl 20 på
Borkenes legekontor, deretter i
samarbeid med Harstad og Lødingen
kommuner i Harstad.
En del av pasientene fra Gullesfjord har
fastlege på Sortland eller i Lødingen, og
benytter også legevakta der. Derfor
legges pasienter fra Gullesfjord ofte inn
på Stokmarknes sykehus.
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Virksomhetens navn

§ 3-2 pkt 4.
utredning,
diagnostisering og
behandling,
herunder
fastlegeordning
§ 3-2 pkt 5.
sosial,
psykososial
og medisinsk
habilitering og
rehabilitering

§ 3-2 pkt 6.
Andre helseog omsorgstjenester

a. Helsetjenester i
hjemmet

b. personlig
assistanse,
herunder
praktisk bistand
og opplæring
og
støttekontakt

Fastlege etter fritt
valg,- de fleste
benytter Borkenes
legekontor eller har
fastlege i Harstad.

Fastlege etter fritt valg,- noen benytter
Borkenes legekontor, noen velger
fastlege på Sortland eller i Lødingen.

Fysio-, og ergoterapi
på lokalitetene på
Borkenes (Trastad), i
eget hjem eller som
institusjonsopphold på
Boas eller
Kvæfjordheimen
(Reiseavstand kan
være en begrensende
faktor ift antall
kontakter pr uke).
+ privatpraktiserende
fysioterapeut på
Borkenes

Fysio-, og ergoterapipå lokalitetene på
Borkenes (Trastad) i eget hjem i hele
kommunen eller som institusjonsopphold på Boas eller Kvæfjordheimen.
(Reiseavstand kan være en
begrensende faktor ift antall kontakter
pr uke).
+ privatpraktiserende fysioterapeut på
Borkenes

a. Sykepleietjenesten
betjener hele
kommunen fra
base på Borkenes,
samt Boas.

Ansatt hjelpepleier i 50% stilling bosatt
på Flesnes-sida ivaretar både
hjemmesykepleie og hjemmehjelpsoppdrag til daglig. Sykepleier fra
Borkenes reiser i tillegg ved behov, og
minst 1 g/uke. Ved stort behov leies det
inn ekstra ressurser, eks som
ekstrahjelp i engasjement. Dette kan
vare over år.

Indre Gullesfjord får fysioterapitjenester
i Lødingen- jfr samarbeidsavtale med
Lødingen kommune

Natt-tjenesten gir
tjenester på
institusjonene i
Borkenesområdet
og ambulerende
tjenester i åpen
omsorg.

Det er ikke tilgjengelig natt-tjeneste
på Flesnes-sida.

Rus- og
psykiatritjenesten
betjener hele
kommunen fra
base på Borkenes
på dagtid 5
dager/uke.

Rus- og psykiatritjenesten betjener hele
kommunen fra base på Borkenes på
dagtid 5 dager/uke.

b. Personlig
assistansesykepleietjenesten
inkl
hjemmehjelperne,
omsorgsgruppene.
Støttekontaktordningen etter

Se under pkt a. sykepleietjenesten
Det har vist seg noe utfordrende å få
tilsatt støttekontakter i Gullesfjordområdet. Dette kan f. eks løses ved at
fast ansatte som har rett til utvidet
stilling, tilbys støttekontaktoppdrag som
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Virksomhetens navn

egne avtaler. Også
privat brukerstyrt
tjeneste via Uloba
c.

c.

§ 3-5
Kommunens
ansvar for
øyeblikkelig
hjelp

plass i
institusjon,
herunder
sykehjem
d. og avlastningstiltak
Vedr døgnopphold for
pasienter med
behov for
øyeblikkelig
hjelp

§ 3-6
Omsorgslønn
§ 3-8
Brukerstyrt
personlig
assistanse
Trygghetsalarm

del av stillingene.

Kvæfjordheimen,
Husby sykehjem
og 4
korttidsplasser på
Boas
d. Avlastningsplasser
på Boas og
Kvæfjordheimen.
Avlastning for barn
og unge etter
individuell
vurdering
Interkommunalt
døgntilbud
øyeblikkelig hjelp
(KAD-tilbud) på
Helsehuset i
Harstad i
samarbeid med
Harstad, Lødingen
Tilbud til alle etter
søknad og individuell
vurdering
Tilbud til alle etter
søknad og individuell
vurdering

Det er ikke bemannede institusjonseller avlastningsplasser i Gullesfjord.
(Langvassbukt bo- og omsorgssenter er
leiligheter på linje med Boas og MiniBoas, og betjenes av
sykepleietjenesten etter individuelle
behov).

Koblet opp mot
vaktsentral, bistand fra
sykepleietjenesten/
natt-tjenesten

Koblet opp mot vaktsentral, bistand fra
sykepleietjenesten. Som ekstra
sikkerhet gjøres avtale med nabo ift
opprigning på sein kveld/ natt. Om akutt
behov benyttes legevakt.

Interkommunalt døgntilbud øyeblikkelig
hjelp (KAD-tilbud) på Helsehuset i
Harstad i samarbeid med Harstad

Tilbud til alle etter søknad og individuell
vurdering
Tilbud til alle etter søknad og individuell
vurdering

Litt om omsorgsboligene og tilbudet her:
Kommunen har tre omsorgsboliger for eldre; Boas, Mini-Boas og Langvassbukt. Ingen av disse er
heldøgnsbetjent. Hver enkelt beboer har egen husleiekontrakt, og enkeltvedtak med tjenester fra
sykepleietjenesten og natt-tjenesten etter individuell vurdering. I tillegg er både Husby bosenter,
Kveldro bosenter og Rødgården 7 B og 7C heldøgnsbemannet. Disse er i dag boliger for personer med
utviklingshemming, men vil også kunne benyttes av andre med behov for heldøgnsomsorg etter hvert
som antall brukere med utviklingshemming endres.
At Boas har 4 korttidsplasser, innebærer at det er betjening der hele døgnet,- men denne bemanningen
er rettet mot de fire institusjonsplassene. De andre beboerne får sine tjenester etter vedtak (selv om de
ansatte nok strekker seg langt,- og at det er «folk på huset» har bidratt til at mange av beboerne der
føler seg tryggere og blir boende lengre enn de gjorde tidligere før de søker sykehjemsplass).

Virksomhetens navn

Side 4 av 4

Ansattressurser som er tilknyttet/ benyttes i Gullesfjordområdet pr 10.8.15:
50% stilling hjemmehjelp/ hjelpepleier som er bosatt på Flesnes
20% sykepleier reiser minimum 1 dag/uke fra Borkenes. Ved behov utvides tilbudet fra Borkenes
Ca 10 % rus-psykiatritjeneter pt. (varierer og tilpasses behov til enhver tid)
Til sammen utgjør dette 80% stilling= ca 28,5 timer pr uke til tjenesteyting i Gullesfjordområdet
Antall ubehandlede søknader om tjenester fra brukere i Gullesfjordområdet pr 10.8.15: 0
Antall klager på søknader om helse- og omsorgstjenester fra personer i Gullesfjord hittil i 2015: 0
Omfang av helsetjenester i Gullesfjordområdet pr 10.8.2015:
Vedtak antall timer Praktisk bistand og hjemmesykepleie
inkl tjenester fra rus-psykiatrienheten
16,5 timer
Anslått reisetid
8,5 timer
Sum timer innvilgede tjenester
25,0 timer
Ledig kapasitet
3,5 timer
Om forsvarlighetskrav, samtykkekompetanse og innretning av helse- og omsorgstjenestene:
Sentralt ift helse- og omsorgstjenestene er forsvarlighetskravet,- jfr kapittel 4 i helse- og
omsorgstjenesteloven. Hvor brukerne bor, endrer ikke dette kravet. Men ut ifra beliggenhet, må
kommunen vurdere hvilke typer tjenester som kan være egnet og gjennomførbare for den enkelte.
Vurderingene skjer så langt mulig i samarbeid med den enkelte bruker og evt pårørende. Det kan bety
at beboere som bor f. eks på Flesnes vil bli tilbudt kort- eller langtidsopphold på institusjon dersom de
har et heldøgnsbehov, mens sykepleietjenesten og natt-tjenesten vil kunne tilby dette i deres eget hjem
dersom de bor på Borkenes. Det kan også være at kommunen i større grad vil vurdere å gå inn på
andre tjenestetilbud som innvilgelse av omsorgslønn og/ eller BPA der dette kan være egnet (benytte
andre tiltak/ verktøy i «verktøykassa»). Kommunen har en rett til selvstyre og fritt skjønn, noe som
framgår av Pasient- og brukerrettighetsloven§ 7-6. Denne omhandler Fylkesmannens behandling av
klager på enkeltvedtak. « .. Fylkesmannen skal ved prøving av kommunale vedtak om helsetjenester
legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn…»
Noen ganger opplever vi at tjenestemottaker ikke ønsker å ta imot hjelp. En vurdering vil da være om
både alvorlighetsgrad av ikke å få hjelp, og vedkommendes vurderingsevne/ samtykkekompetanse.
Dette er en en utfordring ift personer med utviklingshemming, personer med demens og med rus
og/eller psykiske lidelser. Selv om det er tvangshjemler både ift personer med utviklingshemming
(kap 9 i helse- og omsorgstjenesteloven), personer med demenssykdom (Pasient- og
brukerrettighetsloven kap 4A), personer med rusproblemer (kapittel 10 i helse- og
omsorgstjenesteloven) og personer med psykiske lidelser (Psykisk helsevernloven) er dette vanskelige
vurderinger. Gråsoner og individuelle vurderinger må gjøres her, uavhengig av hvor brukerne bor.
Så kan vi nok også anta at folk i mindre grad søker om tjenester de er lite kjent med og/ eller som de
tenker vil være problematisk å få. Helsepersonells informasjonsplikt i forhold til aktuelle tjenester er
viktig her.
Med hilsen
Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Marit Blekastad
Til:
Emne:

Agot Hammari
Møte Referansegruppen for Samhandlingsbarometeret

Fra: Ågot Hammari
Sendt: 6. mai 2015 13:30
Til: Merete Hessen; elin.wils ard a ratan en.kommune.no; erlin .hanssenralavan en.kommune.no; Torbjørn
Simonsen (Torb.orn.Simonsen askanland.kommune.no);
roe..ensetrdibestad.kommune.no;
Frode Skuggedal
(Frode.Sku
edairdsalan en.kommune.no); hu o.thode.hansen aharstad.kommune.no
Emne: Forslag på representant? Til Styringsgruppe Samhandlingsbarometeret
Hallo
Vi foreslår fra en liten kommune i Sør Troms: Helsefaglig rådgiver og stedfortreder for Helse- og
omsorgssjefen i Kvæfjord : Marit Blekastad —som har jobbet som helsesøster, lærer i videregående
skole, seksjonsleder i Opus/ Edunord, masse realkompetanse og variert praksis , samt master i Management
Business Administration.
—Har vært sentral i gjennomføring og oppfølging av samhandlingsreformen
inklusive kommunal saksforbereder for samarbeidsavtalene mellom Spesialisthelsetjenesten og
kommunene. Har også ført i pennen ny Helse- og omsorgsplan som ble vedtatt sist sommer, samt har god
kompetanse og erfaring fra prosjektarbeid.
Agot Hammari
Helse- og omsorgssjef
Kvæfjord kommune
Tif 770 23343 mob 95089863
e-postadr: a othammari
kvaford.kommune.no

Fra: Magne Nicolaisen [mailto:Ma ne.Nicolaisen telemed.no]
Sendt: 24. juni 2015 13:30
Til: Marit Blekastad; Brattland Trond; svein.steinert(c-ffmtr.no; 'Andersen Arnfinn'; trine.ma
Strand; Kjetil Jørgensen; Bjørn Engum; trine.sto •rd aunn.no; Bakken Stig
Emne: Møte Referansegruppen for Samhandlingsbarometeret

Viser til tidligere

dialog vedr. etablering

«Samhandlingsbarometeret»,

TORSDAG20. august kl. 10.00

av en styrings-/

referansegruppe

—

2015

Sak til OSO-møtet juni 2015

Forsla

om Samhandlingsbarometeret.

å da sorden.
Bakgrunn for etablering
Presentasjon

for

13.00 på NST. Nærmere info. om møterom

om status for Samhandlingsbarometeret;

Sak til OSO-møtet februar
Samarbeidsavtale

unn.no; Robert

og innkaller til oppstartsmøte

senere.
Vedlagt finner du informasjon

nus

av Samhandlingsbarometeret.

av Samhandlingsbarometeret

slik det er i dag.

etc kommer

tsio

ROMSSA fylkkasuohkan
UTROMS

fylkeskommune

MØTEPROTOKOLL
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Møtested:
Møtedato:
Varighet:

Fylkeshuset i Tromsø, møterom 7
31.08.2015
10:30 - 13:55

TIL STEDEPAMØTET:
Navn
Hanne CS lversen
Mildrid Pedersen
Jermund Prestbakmo
Hanna Borch Johansen
Britt Chr. Mathisen
Arne Meyer

Parti
FRP
FF0
FF0
SAFO
SAM
BYGG

Rolle
leder
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem

FORFALL:
Navn
Steffen Jakobsen

Parti
AP

Rolle
nestleder

Møtt for

til kl. 12.00

Fra adm. (evt. andre):
Sekretær Hanne M. Andersen

Innkalling: Merknader: Behandlede saker: sakene 15-23/1 5
Eventuelt:
Ny befaring på fylkeshuset på neste møte 07.10.15. Sekretær kontakter Drift- og
utbyggingssenteret v/Harald Liatun for befaring.
Program for en eventuell konferanse for kommunale råd den 16.11.15 må drates/planleg,-ges
på neste møte.
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet inviterer Troms fylkekommune, ved
Samferdselsetaten til å delta i nasjonalt nettverk for universell utforming i regional og lokal
kollektivtransport. Samferdselsetaten deltar ifl representant BC Mathisen.
Orientering:
Det utarbeides brev til FF0 og SAFO for oppnevning av kandidater til fylkesrådet for
funksjonshemmedes sammensetning for perioden 2015-2019.
Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
Telefaks
77 78 80 00
77 78 80 01
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Bankgiro
4700 04 00064
Internettadresse
www.tromsfylke.no

Org.nr.
NO 864 870 732
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SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

15/15

14/1404 13

Gradering

-

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 27.4.15
16/15

14/1639 14
-

BUDSJETT AUGUST 2015
17/15

14/1408 14
-

REFERATSAKER PR. AUGUST 2015
18/15

15/2456 6
-

KOMMUNALE RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE OG ELDRERÅD
19/15

15/1354 3
-

AKTUELLE SAKER FYLKESTINGET JUNISAMLING FYLKESRÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE
20/15

13/8908 12
-

HARSTAD KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN FOR HARSTAD
SENTRUM 2014 - 2025
21/15

15/2593 1
-

FYLKESRÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE - ENDRING AV
REGLEMENT
22/15

14/6418 7
-

INVITASJONER TIL KURS/KONFERANSER
23/15

15/3910 2
-

HØRING - FRITT REHABILITERINGSVALG

5
Representanten Pedersen foreslår at leder, forut for fylkestinget velger nye representanter til
rådet, orienterer fylkestingsrepresentantene om rådets arbeid.
Vedtak:
Referatsaker tas til orientering.
Leder tar kontakt med rådgiverne for nevnte utvalg her i Troms, for å utrede mulig samarbeid
om en Generasjonskonferanse i Troms lik den de har avholdt i Nord-Trøndelag 2014.
Leder orienterer fylkestingsrepresentantene om rådets arbeid, forut for fylkestingets valg av
nye representanter til rådet i oktober 2015.

18/15
KOMMUNALE RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
ELDRERÅD

OG

Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Det er veldig forskjellig hvordan rådene fungerer rundt om i kommunene.
Rådet sender brev til alle kommunene i Troms, samt gruppelederne for partiene, på bakgrunn
av saksutredningen.
Brevet signeres leder.
Vedtak:
Det utarbeides brev til alle kommuner, samt gruppelederne til alle partier, med påminnelse om
kommunenes lovpålagte ansvar å oppnevne råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Brevet signeres leder.

19/15
AKTUELLE SAKER FYLKESTINGET
FUNKSJONSHEMMEDE
Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Saken foreldet.

Vedtak:
Saken foreldet.

JUNISAMLING - FYLKESRÅDET

FOR

7
Møtepapirer og protokoller legges ut elektronisk på Troms fylkes hjemmesider, under
politisk møtekalender.

Vedtak:
Ny §2 Sammensetning:
Rådet sammensettes av 3 politikere fra fylkestinget, 5 representanter fra organisasjonene
(3 FF0 og 2 SAF0).
Dersom personlig vara ikke kan stille fra organisasjonene, kan andre varamedlemtner fra
samme organisasjon stille.
2 representanter fra fylkeskommunale etater møter med tale-, og forslagsrett.
Leder for servicekontoret for funksjonshemmede gis tale- og forslagsrett.
Rådet kan selv oppnevne arbeidsutvalg og andre utvalg etter behov.
Det står rådet fritt til å innkalle nødvendig ekspertise til saker som skal behandles.
§3 Oppnevning
Fylkesrådet for funksjonshemmede oppnevnes av fylkestinget.
Fylkestinget oppnevner leder og nestleder i rådet. Funksjonstiden følger valgperioden.
Representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner oppnevnes etter forslag fra
fylkesleddene i FF0 og SAFO, slik at FF0 får 3 representanter og SAFO 2.
(etter endringer i §2.)
§ 6 Møte
Alt av sakspapirer/ protokoller legges ut elektronisk på Troms fylkeskommunes hjemmesider,
under politisk møtekalender.
Link til dette sendes de som skal ha protokollene.

22/15

INVITASJONER TIL KURS/KONFERANSER
Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:
Representantene M. Pedersen og J. Prestbakmo ønsker å delta på SOR s konferanse
Helt Med! Som holdes i Oslo 22. og 23. oktober 2015.
Sekretær sender påmelding.

Vedtak:
Representantene Pedersen og Prestbakmo deltar på konferanse Helt Med! 22 og 23. oktober i
Oslo.
Sekretær foretar påmelding.

8
23/15

HØRING - FRITT REHABILITERINGSVALG
Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Leder utarbeider svar på høringen. Høringsfrist er 28. september 2015.

Vedtak:
Leder sender høringssvar på vegne av rådet. Frist 28. september.

L
Scuz.—›tek ,^-113
Sci.ki,Ant

Helsedirektoratet

Deres ref.:

KVÆFJORD KOMMUNE
Bygdevegen 26

Vår ref.:

15/8978-3

Saksbehandler:

Elin lohanne

Dato:

13.10.2015

Sæther

9475 BORKENES

Innvilger tilskudd til Samlokalisering av allmennlegetjenester
over statsbudsjettet

Helsedirektoratet
mulighetene

og helse- og omsorgstjenester

2015 kap. 762, post 63

viser til søknad på tilskudd

for samlokalisering

01.10.2015

av allmennlegetjenester

under tilskuddsordningen
og kommunale

Utrede

helse- og

omsorgstjenester.

INNVILGELSE AV TILSKUDD
Helsedirektoratet

innvilger tiiskudd

allmennlegetjenester

på inntil 300 000 kroner til Samlokalisering

og helse- og omsorgstjenester

av

over kap. 762, post 63 på statsbudsjettet

for 2015.
Tilskuddsbeløp

som skal utbetales i år er 300 000 kroner.

For 2015 er det bevilget 21 800 000 kroner til tilskuddsordningen.

Vi har mottatt

46 søknader,

og av disse har 32 fått tildelt tilskudd.
I vår vurdering

har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier,

måloppnåelse

og framdriftsplan.

Vi vurderer

at omfanget

tilskuddsordningen.
investering

av prosjektet/aktiviteten/driften

Trekker i henhold

og driftsutgifter.

til budsjettoversikten

søknadens budsjett,

går ut over rammene

for

bl.a konsulenttjenester,

Derfor innvilges søknaden kun delvis.

VILKÅR FOR TILSKUDDET
Mål, føringer og vilkår
Tilskuddet

skal brukes i samsvar med budsjett

regelverket

for ordningen

Helsedirektoratet
Avoeling

Z

a ks

i søknaden,

primærhelsetjenester

allmenrneiset.,enestSr

Om Johanne
'ostboKs

- Divisjon

og tiltak som er beskrevet

og kravene i dette brevet.

Sae:her,

: 24163144

7000 St G:avs ,alass, 0:30
Org nr . 983 344

Oslo

3esøksadresse

Uriversitetsgata

2, 05:0

Tlf : 81.0 20 050

forventet

Tilskuddet

skal dekke utgifter

En bedre koordinert
Helsedirektoratet

til aktivitet

som retter seg mot målene

og mer tverrfaglig

helse- og omsorgstjeneste

legger følgende føringer for arbeidet

i kommunen.

som skal utføres

Tiltaket skal forankres i kommunen.
Tilskuddet

skal benyttes

de påpekte utgifter
Tilskuddet

i samsvar med budsjett

som tilskuddet

skal ikke dekke utgifter

og tiltak som er beskrevet

i søknaden, unntatt

ikke dekker.
til

innkjøp av utstyr eller investeringer

konslenttjenester.
Tilskuddet

kan ikke omdisponeres

til andre formål uten skriftlig godkjennelse

fra

Helsedirektoratet.
RAPPORTERINGSKRAV
Rapporteringsfrist
Frist for rapportering er 1. april neste år. For prosjekter/aktiviteter/drift
skal dere rapportere

hvert år dere mottar

tilskudd.

som går over flere år,
Nærmere krav til rapportering finnes

nedenfor.
Det skal rapporteres

i elektronisk

skjema i Altinn. Lenke finner dere på

www.helsedirektoratet.no/tilskudd.

Når du skal søke om tilskudd

er det en fordel å ha en rolle for virksomheten

eller rapportere

på tilskudd,

i Altinn. Les mer om dette på nettsidene

Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen

skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet

Dette gjør dere ved å rapportere
Utrede mulighetene
omsorgstjenester

på kriteriene

for måloppnåelse

for samlokalisering

er oppnådd.

som er:

av allmennlegetjenester

og øvrige helse- og

i kommunen.

Regnskapsrapportering
Det skal føres regnskap for tilskuddet,
prosjektkode.

skilt fra det øvrige regnskapet

Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter

Regnskapet skal kunne sammenlignes
Rapporteringsmalen

inneholder

med budsjettet

ferdig definerte

viser hvilke artskonti

utgiftene

er fordelt

på. Utskriften

i søknaden.

-2-

som regnskapstallene

direkte fra økonomisystemet
kan vise utgifter

trenger ikke å vise de enkelte bilagene. Se mer informasjon
standardvilkårene.

med en

som er dekket av tilskuddet.

utgiftskategorier

føres inn i. I tillegg skal det legges ved regnskapsutskrift

for eksempel

aggregert

om krav til regnskapet

skal
som

per art og
i

STANDARDVILKÅR

FOR TILSKUDD

FRA HEISEDIREKTORATET

Gi beskjed om endringer
Helsedirektoratet
kontonummer
og/eller

må ha skriftlig

beskjed så fort som mulig om endringer

og kontaktperson.

Mottakere

i mottakers

uten faste ansatte må informere

adresse,

om ny leder

økonomiansvarlig/kasserer.

Generelle

vilkår

Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt
betraktes

som rimelig, kan Helsedirektoratet

prosjektet/aktiviteten/driften
som Helsedirektoratets
Utgifter

er avsluttet.

i tilskuddsbrevet,

kreve at mottaker
Investeringer

eller ut over det som
tilbakebetaler

verdien

når

og utstyr som kjøpes inn, kan regnes

eiendom.

til reise-, kost- og nattillegg

må ikke overstige

satsene i Statens reiseregulativ,

jf.

Statens personalhåndbok.
Lønnsmidler
overstige

til mottakere

som hovedsakelig

hva som er rimelig i forhold

Lov (forskrift)

om offentlig

Tilskuddsmottakere

anskaffelse

som er omfattet

denne ved bruk av tilskuddsmidler.
forutberegnelighet,

I noen tilfeller
vurdere

og objektiv

hvorvidt

av lov og forskrift

Følgende virksomheter

skal ikke

om offentlige

og etterprøvbarhet,

anskaffelser

må følge

krav er å sikre konkurranse,
og at utvelgelsen

skal skje etter

kriterier.

som hovedsakelig
de er omfattet

tilskudd

og krav til kjøp av varer og tjenester

vil det være vanskelig å vurdere

Tilskuddsmottakere

av offentlige

Lovens grunnleggende

gjennomsiktighet

ikke-diskriminerende

finansieres

til statlige lønninger.

om man er omfattet

er finansiert

av offentlige

av lov og forskrift.

midler (over 50 prosent)

må

av forskriften.

er omfattet

av forskriften

jf. forskrift

om offentlige

anskaffelser

§ 1-2:

Forskrift gjelder statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og
offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av en eller flere av disse
Et offentligrettslig organ er ethvert organ:
som tjener allmennhetens
forretningsmessig
karakter, og
som er et selvstendig

behov, og ikke er av industriell

rettssubjekt

eller

og

som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller organer sorn nevnt i første
ledd, eller hvis forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll, eller
som har et administrasjons-,
medlemmene

er oppnevnt

ledelses- eller kontrollorgan
av slike myndigheter

der over halvparten

av

eller organer.

Regnskap
Tilskuddet

gis som nettotilskudd,

med unntak av tilskudd til frivillige

organisasjoner.

Inntekter
Regnskap som sendes til Helsedirektoratet,
prosjektet/aktiviteten/driften

må omfatte

alle inntekter

det er gitt tilskudd til. Unntaket
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som relaterer

er momskompensasjon

seg til
for

frivillige

organisasjoner

som omtales under. Innte kter knyttet

som er ført, skal også føres opp i regnskapet.
inntekter

til arbeidet

eller de utgiftene

Eksempler kan være sykelønnsrefusjoner,

på salg av utstyr, varer eller tjenester.

Momskompensasjon

til frivillige

Frivillige organisasjoner

organisasjoner

kan søke om momskompensasjon

Dette er en egen tilskuddsordning,
for prosjektet/aktiviteten/driften.
at et eventuelt

overskudd

og skal holdes utenom
Alternativt

fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.
regnskapstallet

skal momskompensasjonen

som skyldes momskompensasjon

som innrapporteres
merkes tydelig, slik

ikke trekkes fra fremtidige

tilskudd eller kreves tilbakebetalt.
Tilskuddets varighet og bruk av ubrukt tilskudd
Tilskuddet

er innvilget

for dette året.

Bruk av ubrukt tilskudd:

1. Tilbakebetaling av tilskudd:
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere ikke
benytter hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten/driften, må ubrukt filskudd
tilbakebetales umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7694 05 12162,
merket med kapittel, post og vår referanse 15/8978. Helsedirektoratet skal
informeres om tilbakebetaling med e-post til tilskudd@helsedir.no merket med
vår referanse 15/8978.
2

Avkortning av neste års tilskudd dersom det også søkes om nytt tilskudd:
Hvis det på skitten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere skal søke
om nytt tilskudd det påfølgende året, kan dere enten tilbakebetale ubrukte
midler eller så vil neste års tildeling kunne avkortes mot de ubrukte midlene.
Dette krever en ny fullstendig søknad som sendes inn i henhold til kunngjøring
og årlig søknadsprosedyre. Søknadsbeløpet må inneholde både ubrukt tilskudd
og nytt tilskudd.

3

Overføring av tilskuddsmidler dersom prosjektet skal ferdigstilles/avsluttes —kun
ett år:
Hvis det på slutten av året gjenstår
ferdigstilt,

ubrukte tilskuddsmidler

kan det søkes om å få overført tilskuddet

søknad pr brev eller e-post. Saksbehandler
eller en helt ny søknad, før overføring
Mulige reaksjonsformer

vurderer

og prosjektet

ikke er

ett år. Dette krever en kortfattet
behov for ytterligere

opplysninger

kan behandles.

dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker

tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser
Dersom mottaker
regelverket,

ikke opptrer

i samsvar med forutsetningene

kan hele eller deler av tilskuddet

gitt i tilskuddsbrevet

kreves tilbakebetalt.

Mislighold

og

kan få rettslig

forfølgelse.
Generelle vilkår
Eventuelle

investeringer

og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets

Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt
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i tilskuddsbrevet,

eiendom.

eller ut over det som

betraktes

som rimelig, kan Helsedirektoratet

prosjektet/aktiviteten/driften
Utgifter

kreve at mottaker

tilbakebetaler

verdien når

er avsluttet.

til reise-, kost- og nattillegg

må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ,

jf.

Statens personalhåndbok.
Dokumentinnsyn
Mottaker

har rett på innsyn i sakens dokumenter,

jf. forvaltningsloven

§§ 18 og 19.

Tilsyn eller kontroller
Rapporter/resultat

fra relevante

offentlige

tilsyn eller kontroller

ska I sendes inn fortløpende

til

Helsedirektoratet.
Kontroll av tilskuddsmottakere
Helsedirektoratet

og dokumentasjon

krever at regnskapsdata

grunn for søknaden eller rapporteringen,
tilskuddet

skal oppbevares

av opplysninger

for kontroll

som ligger til

i minimum

10 år etter

ble mottatt.

Helsedirektoratets
forutsetningene,

forbeholder

seg retten til å kontrollere

at tilskuddet

og skal ha adgang til å undersøke alle dokumenter

kreve, hos tilskuddsmottaker
Har Helsedirektoratet
forbehold

og dokumentasjon

delegert

og deres samarbeidspartnere,

brukes etter

og steder som vi måtte

jf. bevilgningsreglementet

ansvaret for tilskuddsforvaltningen

§ 10.2.

til andre, tar vi også

om deres rett til kontroll.

Riksrevisjonen

har adgang til å kontrollere

lov om Riksrevisjonen

om tilskudd

brukes etter forutsetningene,

hjemlet

§ 12, 2. ledd.

Kunngjøring av tilskudd
Kunngjøring
nettsidene

med søknadsfrist

publiseres

våre kan dere abonnere

under www.helsedirektoratet.no/tilskudd.

på kunngjøringer.
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På

i

Aldring og helse

Påmeldingsslipp

Aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste

Nasjonal kompetansetjeneste

DEN6. TEMAKONFERANSENOMUTVIKLINGSHEMNINGOGALDRING

-Utviklingshemning
Sted:

og psykiske

lidelser

i eldre ar.

OSLO
OSLO KONGRESSENTER
. AUDITORIET

Dato:
Pris:

20. OKTOBER 2015
1900. (inkl. kursavgift. materiell, lunsj og kaffe/te)
-

DEN 6. TEMAKONFERANSEN
Påmelding kan sendes til:
Nasjonal kompetansetje
neste for aldring og helse
Postboks 2136. 3103 Tonsberg
TIL: 33 34 19 50
Faks: 33 33 21 53
E-post: ost'a alddn ,oehelse.no
Nettpåmelding:
htt ://www.aldrin ,00helse.no7kurs-o,-konferanser

II

TVIKLIN GSHEMNING

Ternakonferanse
-utviklingshemning

Påmeldingsfrist:

1 8. tieptemher

og psykiske

lidelser

2015

Pameldingen må være skriftlig og er bindende. Ved avbestilling senereenn 2
uker for kursstart vil du bli fakturert for hele kursavgiften. Eventuell avmelding
må være skriftlig.
BRUK BLOKKBOKSTAVER

Fornavn:

OG AL DRING

" gn

Etternavn:

Stilling:
Arbeidssted:
Adr.:
Tlf.:
Postnr.:
E-post:
Fakturaadresse:
Postnr.:
Fakturaen skal merkes:

Poststed:

Poststed:

OSLO
20. oktober2015
Oslo Kongressenter
www.aldrinqoqhelse.no

i eldre år

