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Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

05.02.2016
2016/228

Saksnr
1/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
16.02.2016

Godkjenning av eldrerådets møtebok 08.12.2015

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 08.12.2015. 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-sak 1/13. Møtebok kan lastes ned fra kommunens hjemmeside eller bestilles i papirformat ved
henvendelse til servicekontoret på tlf 77023000.
Det er ikke innkommet merknader til foreliggende møtebok fra eldrerådets forrige møte 08.12.2015. 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 rettinger i møteboka, men må eventuelt ta form av at en sak tas opp til
ny behandling. Godkjenning må avgrenses til endring av åpenbare feil og mangler i møtebokas
framstilling.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

08.02.2016
2016/228

Saksnr
2/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
16.02.2016

Tanker om arbeid i Eldrerådet i perioden 2016-2019

Administrasjonssjefens innstilling
Saken framlegges uten innstilling

Dokumenter i saken:
Retningslinjer for Eldreråd oppdatert 20120313
E-post fra Birger Bjørnstad 4.januar 2016 14:50 2016/6/melding om vedtak- valg til eldreråd..
Saksopplysninger
Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen i saker som berører eldre mennesker, og skal fremme
deres interesse og tale deres sak. Saker av overordnet og strategisk betydning for eldre, slik som økonomi
og budsjett blir forelagt rådet.
Det vises til dokumenter i saken utsendt til alle medlemmer og varamedlemmer i Kvæfjord eldreråd.
Ifølge «Retningslinjer for eldreråd» punkt 2 bestemmer eldrerådet selv hvilke saker de vil fremme. I
første møte i nytt eldreråd er det derfor ønskelig at det enkelte medlem sier noe om saker vedkommende
er opptatt av, og har ønske om at eldrerådet skal arbeide videre med. Dette for at rådet skal kunne lage en
grovskisse til arbeidsplan med aktuelle tema og saker som ønskes tatt opp i løpet av perioden.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
29/15
28/15
12/15
3/16

23.11.2015
2015/4

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg
Levekårsutvalget
Ungdomsråd
Råd for funksjonshemmede
Arbeidsmiljøutvalget
Eldrerådet

Lars Tverseth
77 02 31 92

Møtedato
01.12.2015
02.12.2015
01.12.2015
18.02.2016
19.02.2016
16.02.2016

Høring: Kommunestruktur - Statusbilde for Kvæfjord kommune
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling til vedtak.
Bakgrunn for saken:
I møte 27.10.2015 vedtok Kvæfjord formannskap i F-sak 85/15 Kommunestruktur – Statusbilde for
Kvæfjord kommune:
Formannskapet ber om at Statusbilde for Kvæfjord kommune forelegges teknisk utvalg,
levekårsutvalg, ungdomsråd, råd for funksjonshemmede, arbeidsmiljøutvalget og eldrerådet til
orientering og med mulighet for å avgi uttalelse til kommunestyret innenfor utvalgenes/rådenes
respektive fag-/arbeidsområder.

Saken forelegges etter dette de nevnte utvalg og råd, med sikte på at disse kan avgi sin eventuelle
uttalelse i forkant av at kommunestyret behandler saken.
Selve høringsdokumentet finnes på denne lenken:
http://www.kvafjord.kommune.no/images/Statusbilde%201911%20Kv%C3%A6fjord%20kommune.pdf
Dersom slik nedlasting ikke er mulig, kan dokumentet fås ved henvendelse til
postmottak@kvafjord.kommune.no eller til kommunens servicekontor, telefon 77023000.
Dokumenter i saken:
 Statusbilde for Kvæfjord kommune – se lenke som beskrevet ovenfor
 K-sak 45/15 Kommunestruktur – innbyggerhøring
 Kvæfjord kommune – Årsmeldinger for 2014
 Norut rapport 4/2015 – Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen
 Fylkesmannen i Troms – Kommunebildet for Troms 2014
 Fylkesmannen i Troms – Faktaark kommuneøkonomi Kvæfjord
 Kommunal Rapport – Kommunebarometeret 2015, hovedtall – Kvæfjord








Kommunal Rapport – Kommunebarometeret 2015, vedlegg – Kvæfjord
Oppslag av 16.7.2015 på kommunens hjemmeside «Høring: Kommunereformen – statusbilde for
Kvæfjord kommune
E-post av 16.7.2015 med høringsbrev «Kommunereformen – statusbilde for Kvæfjord kommune»
Oppslag med invitasjon til «Åpent møte om statusbilde for Kvæfjord kommune»
Oppslag 10.9.2015 på kommunens hjemmeside «Åpent møte onsdag 16. september kl 18 om
Statusbilde for Kvæfjord
Status, utfordrings og intensjonsbilde – mulighetsutredning kommunestruktur Evenes, Harstad,
Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund

Innkomne høringsuttalelser:
1. «Høringsuttalelse statusbilde» - kommunereformen, av 16.09.2015, fra Bygdelaget Guldhornet
2. Høringssvar fra Kvæfjord Arbeiderparti vedrørende statusbildet for Kvæfjord kommune, av
18.09.2015
3. Høringsuttalelse fra Kvæfjord SV til statusbildet for Kvæfjord kommune, av 21.09.2015
Informasjon om saken kan forøvrig hentes på:
Hjemmesiden til Regjeringen: https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-ogregioner/kommunereform/id751048/ samt nykommune.no
Hjemmesiden til Fylkesmannen i Troms: http://www.fylkesmannen.no/Troms/Kommunalstyring/Kommunereformen/
Ovennevnte formannskapsak 85/15 hadde ellers slik ordlyd:
Saksopplysninger
Ved behandlingen av den sentralt initierte kommunereformsaken har alle kommuner et utredningsansvar.
Dette er å forstå slik at alle kommunene skal gå gjennom prosessen med å diskutere og vurdere
sammenslåing, samt gjøre vedtak innen våren 2016.
Kommunestyret i K-sak 37/14 sluttet seg til videre deltakelse i kommunereformprosess sammen med
kommunene Evenes, Ibestad, Harstad, Lødingen, Skånland og Tjeldsund.
Fylkesmannen i Troms har for samtlige kommuner i Troms fylke, samt for Evenes, Lødingen og
Tjeldsund i Nordland fylke, utarbeidet analysemal for arbeidet med kommunereformen med sentrale
spørsmål kommunene bør ta stilling til, og relevant statistikk for den enkelte kommune. Videre har
Fylkesmannen lagt inn vurderinger innenfor de forskjellige tjenesteområdene og rollene.
Statusbildet for Kvæfjord kommune som nå legges frem til politisk behandling er utarbeidet av
administrasjonen i Kvæfjord kommune basert på malen fra Fylkesmannen i Troms. Denne er supplert
med organisasjonens egen kunnskap og vurdering. Arbeidet er forankret og koordinert i
administrasjonssjefens strategiske ledergruppe og lederne har forankret de faglige innspill i sine
respektive avdelinger/kontorer. I statusbildet fremgår, ved bruk av ulike skriftfarger, hvilke deler av
teksten som er lagt inn av Fylkesmannen i Troms og hva som er kommunens egne beskrivelser og
vurderinger.
Underveis i prosessen har det vært avholdt informasjonsmøte med kommunens hovedtillitsvalgte.
Til arbeidet med statusbildet ble formannskapets medlemmer ved epost av 09.03.2015 utfordret til å
komme med innspill til kap 6 Kommunens rolle som demokratisk arena, uten at innspill er mottatt.

Utkast til statusbilde ble 16.9.2015 lagt ut på kommunens hjemmeside på åpen høring, med høringsfrist
tirsdag 22.9.2015. Det ble samtidig informert om at det ville bli avviklet åpent folkemøte om statusbildet
på Kvæfjord rådhus onsdag 16.9.2015. Ved epost av 16.9.2015 ble det også informert om dette til media,
medlemmene i Kvæfjord kommunestyre samt lederne i ungdomsrådet, eldrerådet og råd for
funksjonshemmede (59 mottakere).
Invitasjon til det åpne høringsmøtet 16.9. 2015 ble annonsert på kommunens hjemmeside, videreformidlet
via kommunens Facebookside og gjort kjent med oppslag på blant annet de to matbutikkene på Borkenes.
Det åpne møtet 16.9. 2015 ble gjennomført iht planen.
Det kom inn tre høringsuttalelser, som i sin helhet er vedlagt:
 «Høringsuttalelse statusbilde» - kommunereformen, av 16.09.2015, fra Bygdelaget Guldhornet
 Høringssvar fra Kvæfjord Arbeiderparti vedrørende statusbildet for Kvæfjord kommune, av
18.09.2015
 Høringsuttalelse fra Kvæfjord SV til statusbildet for Kvæfjord kommune, av 21.09.2015
Kommunestyret vedtok 19.06.2015 i sak 45/15: Kvæfjord kommune gjennomfører innbyggerhøring iht plan- og
prosess skissert i saksframlegget.

Den vedtatte plan og prosess for høring av innbyggerne er følgende:


Det er viktig å involvere og inkludere politikere, ansatte, innbyggere, næringsliv, lag og foreninger. Det må
planlegges ut fra at informasjons- og dialogbehov vil være stort.



Kommunens ansatte holdes orientert via ledermøter og møter med fagforeningene, samt medvirker ved utredninger
m.v.



Statusbilde for Kvæfjord legges offentlig tilgjengelig når dette er klart i juni 2015. Organisasjoner, lag og foreninger
inviteres så til å uttale seg om forslaget innen en gitt frist. Og det settes også opp et åpent møte/folkemøte i
høringsrunden. Etter høringsrunden fremmes saken for kommunestyret.



Politiske utvalg, herunder ikke kun hovedutvalgene, men også ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for
funksjonshemmede må også involveres ved å holdes orientert samt gis anledning til å gi uttalelser i prosessen. Det
legges opp til at kommunestruktursaken skal behandles i samtlige politiske utvalg våren 2016 før kommunestyret skal
fatte vedtak.



Når sammenslåingsalternativet er utredet bør det gjennomføres en innbyggerundersøkelse, folkemøter i alle
skolekretsene og en folkeavstemning.



Folkemøtene kan legges opp slik:
-Velkommen ved ordføreren
-Innledning ved en ekstern, gjerne fra Fylkesmannen i Troms, som orienterer om kommunereformen
-Administrasjonssjefen orienterer om utredninger, alternativer og sårbarhet/styrker
-Gruppelederne presenterer partienes synspunkter
-Spørsmål og dialog



Folkeavstemningen gjennomføres etter innbyggerundersøkelsen og folkemøtene. Tidsmessig bør resultatet av den
rådgivende folkeavstemningen foreligge minst to uker før formannskapet innstiller til kommunestyret våren 2016 i
sak om Kvæfjord skal slå seg sammen med andre kommuner.



Innbyggerundersøkelse og folkemøter gjennomføres i første kvartal 2016.



Folkeavstemning gjennomføres april 2016.



Utover dette vil administrasjonssjefen anbefale at man avventer til etter kommunevalget 14. september 2015 med å
sette opp en mer detaljert plan for gjennomføring av innbyggerhøring i Kvæfjord. Planen må også avstemmes med

hva de 7 kommunene blir enige om vedrørende innbyggerhøring og medvirkning ved og etter utarbeidelse av felles
statusbilde/utredning.

I Oppdrag 2015 i kapitlet om kommunereformen skriver Fylkesmannen i Troms: I løpet av våren bør
kommunene også starte arbeidet med å planlegge hvordan innbyggerhøring skal gjennomføres. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet skal som kjent utarbeide et opplegg for spørreundersøkelser som kommunene får tilbud om å
bruke i høringen av innbyggerne. Departementet vil også dekke inntil kr. 100 000 til utgifter knyttet til innbyggerhøring. Når
kommunene har utarbeidet statusbilde og besluttet hvordan innbyggerhøring skal gjennomføres, vil grunnlaget for utbetaling
av midlene være til stede. Rent praktisk vil utbetaling skje ved at den enkelte kommune melder fra til Fylkesmannen, som så
vil anmode departementet om at midlene utbetales hvis de nevnte vilkår er oppfylt.

I Økonomiinfo 2/2015: Kommuneproposisjonen 2016 og RNB 2015, utgitt av Fylkesmannen i Troms
13.05.2015, er det i pkt 3.3 Støtte til innbyggerhøring presisert og innskjerpet hva som ligger i dette:
Når det gjelder støtte til innbyggerhøring på kr. 100 000,- trenger ikke kommunene å søke om disse midlene. Et vilkår for
utbetaling er at kommunene har vært gjennom den første delen av reformprosessen. Før midlene kan utbetales må
Fylkesmannen ha dokumentasjon på følgende:
 At kommunene har laget et faktagrunnlag (statusbilde) som innbyggerne kan ta stilling til i en høring
 At kommunestyret har behandlet dette grunnlaget og gjort et retningsvalg som de ønsker å få synspunkter fra
innbyggerne på, som forberedelse til det endelige vedtaket i kommunestyret.
Det innebærer at statusbildet er oppsummert og at kommunestyret har fattet vedtak om veien videre, det vil si at kommunen
har gjort et retningsvalg som innbyggerne kan ta stilling til i høringen. Med retningsvalg mener departementet at kommunene,
etter å ha gjennomført en felles utredning, har tatt stilling til hvilken/hvilke kommuner det kan være aktuelt å slå seg sammen
med. Det vil altså ikke utbetales støtte til kommuner som fortsatt er i utredningsfasen.

Vurderinger
Administrativt er det lagt ned et omfattende arbeid med utarbeidelse av Statusbilde for Kvæfjord. Ved å
bygge på malen fra Fylkesmannen i Troms fikk statusbildet en struktur som også ble hensiktsmessig når
kommunene som vurderer sammenslåing utarbeidet felles status-, utfordrings- og mulighetsbilde.
Det har vært lærerikt og interessant å arbeide organisatorisk med statusbildet. Administrasjonssjefen
legger til grunn at statusbildet skal brukes som grunnlag for intern læring og forbedring, uavhengig av
utfallet av kommunereformprosessen.
Administrasjonssjefen foreslår at det vedlagte Statusbildet for Kvæfjord kommune vedtas. Selv om
statusbildet er på 85 sider, er det i realiteten et kortfattet og overordnet bilde over status for organisering
og drift av Kvæfjord kommune. Bildet må suppleres med en rekke andre utredninger og
styringsdokumenter. En norsk kommune er en meget komplisert organisasjon. Kvæfjord kommune gir
med sine ca 415 årsverk, fordelt på 600/700 ansatte, flere interkommunale samarbeid og sine kjøp av
tjenester, døgnkontinuerlig, for hele kommunens areal, for alle kommunens innbyggere, for hytteeiere og
gjennomreisende et sett av ulike kommunale tjenester.
Hovedformålet med statusbildet er at dette skal være et av beslutningsgrunnlagene for om Kvæfjord skal
bestå som egen kommune eller slå seg sammen med andre kommuner.
De innkomne høringsuttalelsene er gjennomgått. Vurderingen er at de ikke påpeker direkte feil i
statusbildet, men inneholder noen innspill til nyanseringer og tillegg. Høringsuttalelsene inneholder også
noen politiske vurderinger og innspill. Administrasjonssjefen vedlegger de tre høringsuttalelsene i sin
helhet da de gir nyttige suppleringer, men vurderer samtidig at disse bør leses i sin helhet slik de er
formulert av innsenderne.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 01.12.2015
Administrasjonssjefen redegjorde for bakgrunnen for arbeidet med statusbildet.
Nu kl 09:45 møtte Randi Hokland (SP) hvoretter utvalget var fulltallig.
Utvalgsleder foreslo:
«Statusbilde for Kvæfjord kommune tas til etterretning.»
Votering:
- Utvalgsleders forslag enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 02.12.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling til vedtak.
Det ble framlagt uttalelse fra ungdomsrådet angående saken.
Levekårsutvalget samlet seg om slikt forslag til vedtak:
1. Levekårsutvalget gir sin tilslutning til det framlagte statusbildet for Kvæfjord
kommune.
2. Levekårsutvalget anmoder om at det legges fram en 0-utredning.
3. Levekårsutvalget anmoder om at Kvæfjord kommune er med på å jobbe fram en
intensjonsavtale med mulig ny kommune.
Votering:
- Det omforente forslaget enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjef Merete Hessen forlot møtet kl. 12:35.

Saksprotokoll i Ungdomsråd - 01.12.2015
Varaordfører/leder av levekårsutvalget Karin Eriksen orienterte om saken.
Vedtak:

1. Orienteringen om kommunestrukturen tas til etterretning.
2. Ungdomsrådet mener at ungdom i Kvæfjord bør fritt få velge videregående skole i
Nordre Nordland og Sør-Troms. Bakgrunnen er Kvæfjords beliggenhet tett opp mot
fylkesgrensen.
Votering:
-Enstemmig vedtatt.

Referent: Vivian Berg Gamst.
Rett utskrift:
Borkenes, 02.12.2015
Ruth-Lise H. Olsen

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

08.02.2016
2016/228

Saksnr
4/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Møtedato
16.02.2016

Orienteringssak: Frivilligsentralens arbeid

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord er orientert om Frivilligsentralens arbeid.

Saksopplysninger
Det blir gitt muntlig orientering i møtet ved daglig leder Hanne Thin Markussen.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Marit Blekastad
77023336

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
5/16
2/16

08.02.2016
2016/5

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Ungdomsråd
Levekårsutvalget
Råd for funksjonshemmede
Arbeidsmiljøutvalget

Merete Hessen
77023011

Møtedato
16.02.2016
16.02.2016
17.02.2016
18.02.2016
19.02.2016

Kommunereformen - Orientering om status

Administrasjonssjefens innstilling
Orienteringen om status kommunereformen tas til orientering.

Dokumenter i saken:
 K-sak 37/14 Kommunereformen - Videre prosess
 F-sak 2/15 Prosjekt- og prosessplan – Kommunealternativet Harstad m.fl.
 K-sak 45/15 Kommunestruktur - innbyggerhøring
 Statusbilde for Kvæfjord kommune
 F-sak 85/15 Kommunestruktur – Statusbilde for Kvæfjord kommune
 Saksprotokoll Levekårsutvalget sak 28/15 Høring: Kommunestruktur – Statusbilde for Kvæfjord
kommune
 Status, utfordrings og intensjonsbilde – mulighetsutredning kommunestruktur Evenes,
Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund
 F-sak 86/15 Kommunestruktur: Status-, utfordrings- og intensjonsbilde – Mulighetsutredning
kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund
 F-sak 87/15 Kommunestruktur – Fastsetting av valgdag for lokal rådgivende folkeavstemning
 0-utredning: Alternativet Kvæfjord som egen kommune
 F-sak 3/16 Kommunereformen – 0-utredning
 F-sak 4/16 Kommunereformen – intensjonsavtale ny kommune
 Intensjonsavtale ny kommune
 F-sak 5/16 Kommunereformen – avvikling av lokal rådgivende folkeavstemning
Informasjon om saken kan forøvrig hentes på:
 Hjemmesiden til Regjeringen: https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-ogregioner/
kommunereform/id751048/ samt nykommune.no



Hjemmesiden til Fylkesmannen i Troms:
http://www.fylkesmannen.no/Troms/Kommunalstyring/Kommunereformen/

Saksopplysninger
A. Fra Regjeringen:
Regjeringen Solberg la 14. mai 2014 frem Prop. 95 S (2013-2014) Kommuneproposisjonen 2015.
Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et
lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Regjeringen er opptatt av at
kommunene må ha kraft til å møte de utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til demografi,
velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn.
Regjeringens mål for en ny kommunereform er følgende:
1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige
tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og
en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester.
2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre
forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet både
når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og
også den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad
tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.
3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og
næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og
utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer
effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.
4. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver
Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til
kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for
interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i
henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få
større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov.
Ved behandlingen av kommunereformen 18. juni 2014 sluttet Stortinget seg til Regjeringens mål.
Stortingsflertallet har understreket at det er et utredningsansvar for alle kommuner. Dette er å forstå slik
at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å diskutere og vurdere sammenslåing, samt gjøre
vedtak innen våren 2016, i tråd med det tidsløp som er skissert i kommuneproposisjonen.
Regjeringens ekspertutvalg har anbefalt 10 kriterier for god kommunestruktur som er rettet mot
kommunene, og to kriterier som er rettet mot staten. Kriteriene angir hva som skal til for at en kommune
på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler
og demokratisk arena, og oppgaveløsningen knyttet til disse. Kriteriene ivaretar samfunnsmessige hensyn

som strekker seg ut over den enkelte kommunegrense, og er anbefalt som grunnlag for å vurdere
kommunenes oppgaveløsning i dag og for å vurdere en framtidig kommunestruktur.
Kriterier rettet mot kommunene er som følger:
1. Tilstrekkelig kapasitet
2. Relevant kompetanse
3. Tilstrekkelig distanse
4. Effektiv tjenesteproduksjon
5. Økonomisk soliditet
6. Valgfrihet
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
8. Høy politisk deltakelse
9. Lokal politisk styring
10. Lokal identitet
B. Plan og prosess for høring av innbyggerne
I K-sak 45/15 Kommunestruktur – innbyggerhøring ble følgende plan og prosess for høring av
innbyggerne vedtatt:
 Det er viktig å involvere og inkludere politikere, ansatte, innbyggere, næringsliv, lag og foreninger. Det må












planlegges ut fra at informasjons- og dialogbehov vil være stort.
Kommunens ansatte holdes orientert via ledermøter og møter med fagforeningene, samt medvirker ved utredninger
m.v.
Statusbilde for Kvæfjord legges offentlig tilgjengelig når dette er klart i juni 2015. Organisasjoner, lag og foreninger
inviteres så til å uttale seg om forslaget innen en gitt frist. Og det settes også opp et åpent møte/folkemøte i
høringsrunden. Etter høringsrunden fremmes saken for kommunestyret.
Politiske utvalg, herunder ikke kun hovedutvalgene, men også ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for
funksjonshemmede må også involveres ved å holdes orientert samt gis anledning til å gi uttalelser i prosessen. Det
pp til at kommunestruktursaken skal behandles i samtlige politiske utvalg våren 2016 før kommunestyret skal
fatte vedtak.
Når sammenslåingsalternativet er utredet bør det gjennomføres en innbyggerundersøkelse, folkemøter i alle
skolekretsene og en folkeavstemning.
Folkemøtene kan legges opp slik:
-Velkommen ved ordføreren
-Innledning ved en ekstern, gjerne fra Fylkesmannen i Troms, som orienterer om kommunereformen
-Administrasjonssjefen orienterer om utredninger, alternativer og sårbarhet/styrker
-Gruppelederne presenterer partienes synspunkter
-Spørsmål og dialog
Folkeavstemningen gjennomføres etter innbyggerundersøkelsen og folkemøtene. Tidsmessig bør resultatet av den
rådgivende folkeavstemningen foreligge minst to uker før formannskapet innstiller til kommunestyret våren 2016 i
sak om Kvæfjord skal slå seg sammen med andre kommuner.
Innbyggerundersøkelse og folkemøter gjennomføres i første kvartal 2016.
Folkeavstemning gjennomføres april 2016.
Utover dette vil administrasjonssjefen anbefale at man avventer til etter kommunevalget 14. september 2015 med å
sette opp en mer detaljert plan for gjennomføring av innbyggerhøring i Kvæfjord. Planen må også avstemmes med
hva de 7 kommunene blir enige om vedrørende innbyggerhøring og medvirkning ved og etter utarbeidelse av felles
statusbilde/utredning.

Formannskapet vedtok 27.10.2015 i F-sak 87/15 Kommunestruktur – Fastsetting av valgdag for lokal
rådgivende folkeavstemning følgende innstilling til kommunestyret 1. mars 2016:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til kommunestyrets vedtak i K-sak 45/15 Kommunestruktur - innbyggerhøring
2. Rådgivende lokal folkeavstemning om fremtidig kommunestruktur avholdes mandag 18. april 2016.

Ut fra tidsaspektet fremmer administrasjonssjefen nå nytt saksframlegg til formannskapet 15.02.2016
F-sak 5/16 Kommunereformen - Avvikling av lokal rådgivende folkeavstemning og videre til
kommunestyret 1. mars 2016. Her medtas både fastsetting av valgdag og andre forhold som må

fastsettes ad avvikling av folkeavstemningen. For å gjøre saksforholdene mer oversiktlig, anbefaler
administrasjonssjefen at spørsmål om valgdag behandles på nytt i denne saken, samt at F-sak 5/16
erstatter F-sak 87/15.
C. Statusbilde for Kvæfjord kommune
Kvæfjord kommune har utarbeidet Statusbilde for Kvæfjord kommune basert på mal fra
Fylkesmannen i Troms. Det ble gjennomført en høringsprosess. Formålet med statusbildet er å gi en
oversikt over hvor kommunen står i dag når det gjelder demografisk utvikling, økonomisk status og
kommunens rolle som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena, sett
hen til de nevnte kriteriene.
Formannskapet vedtok 27.10.2015 i sak 85/15 Kommunestruktur – Statusbilde for Kvæfjord
kommune:
2. Kvæfjord kommunestyre vedtar Statusbilde for Kvæfjord kommune
3. Formannskapet ber om at Statusbilde for Kvæfjord kommune forelegges teknisk utvalg, levekårsutvalg,
ungdomsråd, råd for funksjonshemmede, arbeidsmiljøutvalg og eldrerådet til orientering og med
mulighet for å avgi uttalelse til kommunestyret innenfor utvalgenes/rådenes respektive fag/arbeidsområder.

Teknisk utvalg vedtok 01.12.2015 i sak 29/15 Høring: Kommunestruktur – Statusbilde for Kvæfjord
kommune:
Statusbilde for Kvæfjord kommune tas til etterretning.

Levekårsutvalget vedtok 02.12.2015 i sak 28/15 Høring: Kommunestruktur – Statusbilde for
Kvæfjord kommune, pkt 3:
1. Levekårsutvalget gir sin tilslutning til det framlagte statusbildet for Kvæfjord kommune
2. Levekårsutvalget anmoder om at det legges fram en 0-utredning
3. Levekårsutvalget anmoder om at Kvæfjord kommune er med på å jobbe fram en intensjonsavtale med mulig ny
kommune.

D. Status, utfordrings og intensjonsbilde – mulighetsutredning kommunestruktur Evenes,
Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund
Kommunestyret vedtok i K-sak 37/14 Kommunereformen - Videre prosess å slutte seg til Kvæfjord
kommunes videre deltakelse i kommunereformprosess sammen med kommunene Evenes, Ibestad,
Harstad, Lødingen, Skånland og Tjeldsund.
I F-sak 2/15 Prosjekt- og prosessplan – Kommunealternativer Harstad m.fl. vedtok formannskapet
prosjekt- og prosessplan for kommunealternativet Harstad m.fl..
Målsettingen for denne prosessen var:
 Milepæl 1: Innen 1. juli 2015 å ha et intensjonsgrunnlag som gir grunnlag for valg av
utredningsalternativ for de kommuner som ønsker å begrense antall strukturalternativ.
 Milepæl 2: Innen utgangen av mars 2016 å ha grunnlag for endelig beslutning i den enkelte
kommune om etablering av en eventuell ny felles kommune.
Styringsgruppen for denne prosessen består av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder/representant fra samtlige av deltakerkommunene. Ordførerne i de 7 kommunene, med varaordførerne
som varamedlemmer, utgjør styringsgruppens arbeidsutvalg. Styringsgruppen ledes av ordføreren i
Harstad kommune. Rådmennene har møte- og uttalerett i styringsgruppens møter, men ikke
stemmerett. Styringsgruppens hovedoppgave er å føre politiske forhandlinger om dannelsen av en

eventuell ny kommune. Styringsgruppen skal også sikre god politisk forankring av prosessen i den
enkelte kommune.
Prosjektgruppen består av rådmennene i de 7 kommunene. Rådmannen i Harstad leder
prosjektgruppen.
Fra Kvæfjord kommune i styringsgruppen: ordfører Torbjørn Larsen, varaordfører Karin Eriksen og
opposisjonspolitiker Ola Danielsen. Administrasjonssjef Merete Hessen har møte og uttalerett, men
ikke stemmerett.
Det har vært gjennomført 6 møter i styringsgruppen; 23. februar 2015, 16. mars 2015, 13. mai 2015,
9. juni 2015, 8. januar 2016 og 8. februar 2016. Referatene fra møtene i styringsgruppen har
fortløpende vært lagt frem for formannskapet som referatsaker.
Iht vedtatt prosjekt- og prosessplan for kommunealternativet Harstad m.fl. skulle det i perioden
sommer 2015 – mars 2016 utarbeides et felles statusbilde for de 7 kommunene basert på analysen til
Fylkesmannen i Troms og kommunenes egne statusbilder.
Dette arbeidet resultert i slik felles utredning: Status-, utfordrings- og intensjonsbilde –
Mulighetsutredning kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og
Tjeldsund.
Formannskapet vedtok 27.10.2015 i F-sak 86/15 Kommunestruktur: Status-, utfordrings- og
intensjonsbilde – Mulighetsutredning kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord,
Lødingen, Skånland og Tjeldsund følgende innstilling til kommunestyret 01.03.2016:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til kommunestyrets vedtak i K-sak 37/14 Kommunereformen – videre prosess og
formannskapets vedtak i F-sak 2/15 Prosjekt- og prosessplan – Kommunealternativet Harstad m.fl.
2. Kvæfjord kommunestyre vedtar at Status-, utfordrings- og intensjonsbilde – Mulighetsutredning
kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund legges til grunn for det
videre arbeidet med kommunereformen.

E. Intensjonsavtale ny kommune
Harstad kommune har utarbeidet utkast til intensjonsavtale for ny kommune. Denne har vært
behandlet i styringsgruppen først 8. januar 2016 og så sluttbehandlet i møte i styringsgruppen 8.
februar 2016. Intensjonsavtalen forelegges formannskapet 15.02.2016 og kommunestyret 01.03.2016,
se F-sak 4/16 Kommunereformen – intensjonsavtale ny kommune.
F. 0-utredning: Alternativet Kvæfjord som egen kommune
Den utarbeidede 0-utredningen for Kvæfjord kommune har tatt utgangspunkt i anbefalingene fra
Fylkesmannen i Troms. Innhold og vurderinger bygger på Statusbilde for Kvæfjord kommune, Status,
utfordrings og intensjonsbilde – mulighetsutredning kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad,
Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund, bakgrunnsdokumentene for disse samt på
kommunebildet for Kvæfjord kommune utarbeidet av Fylkesmannen i Troms.
0-utredningen forelegges formannskapet 15.02.2016 og kommunestyret 01.03.2016, se F-sak 3/16
Kommunereformen – 0-utredning.

G. Fra Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Troms skriver i Oppdrag 2016 til kommunene i Troms, under overskriften
Kommunereformen:
«Et bredt flertall på Stortinget har som kjent pålagt kommunene et utredningsansvar i
kommunereformarbeidet. Fylkesmannen er tillagt et prosessansvar i reformarbeidet og skal følge opp
at utredningsarbeidet gjennomføres i tråd med Stortingets intensjoner.
Statsråd Jan Tore Sanner har senest i brev til fylkesmennene 30.11.2015 utdypet innholdet av
oppdraget og hvilke forventninger det er til Fylkesmannens tilrådning. Fra brevet siteres:
Ved behandlingen av Prop. 121 S (2014-2015) Kommuneproposisjoen 2016 viser stortingsflertallet til
Innst. 300 S (2013-2014) om at «alle kommuner har utredningsplikt i kommunereforma». I innstilling
375 S (2014-2015) utdyper flertallet at de med utredningsplikt «[…]legg til grunn at alle kommunar
skal ta aktivt del i kommunereforma. Dette inneber blant anna å ha dialog med nabokommunar,
utgreie og vurdere aktuelle alternativ for så å ta stilling til om og i så fall kva kommunar ein ønskjer
å gå saman med innan 1. juli.”
Denne utdypingen av hva utredningsplikten innebærer, tydeliggjør hva stortingsflertallet forventer at
kommunene skal gjøre i kommunereformen. Og forventningene strekker seg utover kun å vurdere om
kommunen kan fortsette alene også i tiårene framover. Etter en grundig prosess med nabokommuner,
der også innbyggere, næringsliv og frivillig sektor involveres, vil kommunestyrene ha et godt
grunnlag til å fatte vedtak innen 1. juli 2016 om hvordan de vil innrette seg for å møte framtidens
utfordringer.
Ved behandlingen av Prop. 121 S (2014-2015) Kommuneproposisjonen 2016, jf. Innst. 375 S (20142015), vedtok Stortinget følgende anmodningsvedtak nr. 691: ”Stortinget ber regjeringa syta for at
fylkesmennene kjem med sin tilråding om kommunestrukturen i fylket etter at kommunane har gjort
sine vedtak seinast 1. juli 2016.”
Dette er en presisering av oppdraget til fylkesmennene basert på komiteens behandling av
kommunereformen i fjord. I oppdragsbrevet av 3. juli 2014 ble fylkesmennene bedt om, på
selvstendig grunnlag, å gjøre en vurdering av kommunestyrevedtakene. Departementet legger til
grunn at dette innebærer at Fylkesmennene skal gi et råd om framtidig kommunestruktur i fylket.
Dette må baseres på de lokale prosessene, målene for reformen og kriteriene for en god
kommunestruktur (se omtale i Prop. 95 S (2013-14) Kommuneproposisjonen 2015).
Stortingsflertallet har lagt til grunn at frivillighetsprinsippet skal gjelde, men at det likevel vil kunne
være «[…]aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som
er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn.», jf. Innst. 300 S (2013-2014). Til hjelp i
oppsummeringene og tilrådningen, vil departementet utarbeide en mal som kan tilpasses det enkelte
fylket.
Fylkesmannen vil understreke viktigheten av at kommunene tar utredningsansvaret på alvor. Det bør
utarbeides gode faktabaserte analyser der det klart fremgår hvilke utfordringer kommunen har som
tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena i et 20-30-årsperspektiv.
Kommunen bør ha som ambisjon å forhandle frem en intensjonsavtale for en ny sammenslått
kommune, som kan presenteres for innbyggerne sammen med 0-alternativet. Både ivaretakelse av
dagens oppgaver og de nye oppgavene som fremgår av oppgavemeldingen må inngå i analysen i
denne forbindelse er det viktig at den enkelte kommune ser hen til de utfordringene som følger av
samhandlingsreformen, herunder også de utfordringene som følger av meldingen om

primærhelsetjenesten som Stortinget nettopp har behandlet. Det samme gjelder konsekvensen for
kommunen av de foreslåtte endringer i inntektssystemet.
Resultatet av arbeidet vil være svært viktig å få formidlet til kommunens innbyggere når de skal
høres. Fylkesmannen vil minne om at jo bedre kvaliteten på det kommunale utredningsarbeidet er, jo
mer vil vi kunne støtte oss på dette i vår faglige tilråding til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Alternativet er at Fylkesmannen i stor grad må bygge på egne analyser
i forhold til de kommunene som ikke gjennomfører utredningsarbeidet i tråd med Stortingets
intensjoner.
Fylkesmannen skal gi sin tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. oktober
2016.»
Vurderinger
Til kommunereformsaken har det medgått mye tid og stor arbeidsinnsats både politisk og administrativt.
Administrativt er det lagt ned et omfattende arbeid med utarbeidelse av først Statusbilde for Kvæfjord,
som nå er supplert med 0-utredning for Kvæfjord kommune. Administrasjonssjefen legger til grunn at
statusbildet og nullutredningen skal brukes som grunnlag for intern læring og forbedring, uavhengig av
utfallet av kommunereformprosessen.
Innholdet i disse internt utarbeidede utredningene må suppleres med en rekke andre utredninger og
styringsdokumenter. En norsk kommune er en meget komplisert organisasjon. Kvæfjord kommune gir
med sine ca 415 årsverk, fordelt på 600/700 ansatte, flere interkommunale samarbeid og sine kjøp av
tjenester, døgnkontinuerlig, for hele kommunens areal, for alle kommunens innbyggere, for hytteeiere og
gjennomreisende, et sett av ulike kommunale tjenester.
Kommunereformen skal være hovedtema i kommunestyret 1. mars 2016. Kommunestyret skal da
behandle saker om:
-Statusbilde for Kvæfjord kommune
-Status, utfordrings og intensjonsbilde – mulighetsutredning kommunestruktur Evenes, Harstad,
Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund
-0-utredningen for Kvæfjord kommune
-Intensjonsavtale ny kommune
-Avvikling av lokal rådgivende folkeavstemning
Utredningene og intensjonsavtalen vil være sentrale beslutningsgrunnlag for om Kvæfjord skal bestå som
egen kommune eller slå seg sammen med andre kommuner.
Det er planlagt avholdelse av tre folkemøter i løpet av mars 2016. Datoene for disse er ikke fastsatt.
Folkeavstemningen skal avholdes etter folkemøtene og i god tid før kommunestyrets junimøte. I møte 14.
juni 2016 skal kommunestyret fatte vedtak om Kvæfjord skal bestå som egen kommune eller slå seg
sammen med andre kommuner, samt eventuelt hvilke andre kommuner.
Kommunereformsaken gjelder hvordan det totale tjenestetilbudet som i dag gis av Kvæfjord kommune
skal organiseres og driftes i fremtiden; skal de kommunale tjenestene fortsatt gis av Kvæfjord kommune
eller skal de gis av en ny større kommune som består av Harstad, Kvæfjord og eventuelt Ibestad,
Skånland, Evenes, tjeldsund og Lødingen. I tillegg må vi ut fra de fakta vi har tilgjengelig, de
usikkerhetsfaktorer vi kjenner til og beste skjønn vurdere hva som vil være den beste organiseringen av

både dagens og fremtidens tjenestetilbud i et 20-30-årsperspektiv, noe som er en svært krevende øvelse.
Denne orienteringssaken legges derfor nå frem for ungdomsrådet, eldrerådet, rådet for
funksjonshemmede, arbeidsmiljøutvalget og levekårsutvalget.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

01.02.2016
2016/239
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Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede
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Saksframlegg

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
17.02.2016
16.02.2016
18.02.2016

Rapportering på helse- og omsorgsplanens tiltaksplan 2014- 2020

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget i Kvæfjord tar til orientering gjennomgangen av gjennomførte tiltak pr 1.1.2016 i
«Morgendagens omsorg i Kvæfjord» Helse- og omsorgsplan, Kvæfjord kommune 2014-2020.
Dokumenter i saken:
LEV-sak 19/13: Mandat for ny helse- og omsorgsplan for Kvæfjord kommune
KS-sak 14/14 : «Morgendagens omsorg i Kvæfjord» Helse- og omsorgsplan, Kvæfjord kommune 20142020 vedtatt 17.juni 2014

Saksopplysninger
I 2013/ 2014 ble ny helse- og omsorgsplan utarbeidet etter mandat fra Levekårsutvalget. Arbeidsgruppa
som utarbeidet planen var sammensatt av representanter fra berørte enheter i helse- og omsorg og fra
kultur- og oppvekstavdelinga. Underveis ble planutkastet forelagt berørte ledere, politiske utvalg og
tillitsvalgte, samt presentert i et åpent møte. Planen er tenkt å dekke helse spekteret av helse- og
omsorgstjenester, fra folkehelsearbeid og forebyggende arbeid til omsorg ved livets slutt.
Følgende visjon er skissert for det videre arbeidet innen helse og omsorg i Kvæfjord kommune:
Flere ”friske leveår” for kommunens innbyggere
Dette ønsker vi å oppnå gjennom:
1. Økt satsning på forebygging og frisklivsarbeid
2. Lengst mulig i eget hjem, satsing på omsorgsboliger framfor institusjon
3. Et rehabiliteringstilbud som bidrar til egenmestring
4. En god eldreomsorg fra «start til slutt»
5. Utviklingshemmede og ansatte ivaretas i omstillingsprosessene rundt
vertskommuneinnbyggerne
6. Systematisk bruker- og pårørendesamarbeid, og samarbeid med frivillige
organisasjoner

Kapittel 11.0 i planen gir oversikt over tiltak som skal iverksettes i perioden 2014-2020 få å nå målene i
planen.
I vedlagte dokument gis en kort evaluering av hva som er iverksatt av tiltakene fram til 1.1.2016, samt
hva som er påbegynt ift tiltak videre utover i planperioden.

Vurderinger
Å utarbeide plandokumenter som spenner over så lang tid, skal omfatte så mange ulike målgrupper, og
være et reelt styringsdokument, er en utfordring. Erfaringene fra planen ble vedtatt, viser likevel at
tiltakene har gitt retning og fokus for arbeidet. Det er også av stor verdi å kunne vise til vedtatte planer
med tiltak når kommunen søker om tilskuddsmidler.
På tross av et stort arbeidspress, og mange tiltak tidlig i planperioden, er det tilfredsstillende å kunne vise
at svært mange av tiltakene er iverksatt.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Vedlegg: Kap 11.0 Tiltaksplan, «Morgendagens omsorg i Kvæfjord» Helse- og omsorgsplan, Kvæfjord
kommune 2014-2020 med evaluering i stikkordsform.

PS7/16Referatsak

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

01.02.2016
2016/124

Saksnr

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede

1/16

Saksframlegg

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
17.02.2016
16.02.2016
18.02.2016

Helsehus: Utvidelse av mandat i utredningsfasen

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget vedtar utvidelse av gjeldende mandat til også å gjelde et selvstendig alternativ
2 som inkluderer Nattjenesten, Sykepleietjenesten, Rus – og psykiatritjenesten og
Kommunepsykolog.

Dokumenter i saken:
K- sak 14/14: «Morgendagens omsorg i Kvæfjord» Helse og omsorgsplan, Kvæfjord kommune 2014 –
2020 vedtatt 17.juni 2014.
K- sak 25/14: HO-senter
K- sak 80/15: Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
Stortingsmelding 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Saksopplysninger
Arbeidet med nytt helsehus i Kvæfjord er godt i gang, og kommunen har inngått avtale om ekstern
bistand i innledende fase. Kommunen har i tillegg til avsatte kommunale midler søkt og fått innvilget
300.000 til arbeidet med nytt Helsehus.
Det arbeides nå med en skisse til arealplan, vurdering av alternative tomtevalg og grunnlag for
anbudsrunde for prosjekteringsfasen. Hovedmålet for denne fasen er å få utformet tilstrekkelig
beslutningsgrunnlag til at det kan fattes politisk vedtak før sommeren om videreføring til neste fase.
Mandatet til prosjektgruppa er å se på samlokalisering av 10 korttidsplasser, Fysioterapitjenesten,
Ergoterapitjeneste og Legesenteret. Frisklivssentralen og fremtidens lærings- og mestringstilbud vil
naturlig inngå som en del av Fysioterapitjenesten. Stortingsmelding 26 «Fremtidens primærhelsetjeneste
– nærhet og helhet» vektlegger samlokalisering. Dette beskrives som et første steg for bedre samhandling
og samordning på tvers av dagens tjenester.

Styringsgruppa ber om utvidet mandat til i utredningsfasen også vurdere et alternativ 2 som i tillegg også
inkluderer Nattjenesten, Sykepleietjenesten, Rus – og psykiatritjenesten og Kommunepsykolog. Det er
også kommet innspill om at Helsestasjonen bør være en del av Helsehuset, noe som vil innebære endring
av tidligere vedtak om samlokalisering av tjenester til barn og unge i Servicebygget og organisatorisk lagt
til Kultur- og oppvekstavdeling.
Vurderinger
En samling av de sentrale kommunale helse- og omsorgstjenester vil være en styrke for et
framtidig helse- og omsorgstilbud til kommunens innbyggere. Intensjonene i
samhandlingsreformen er bedre kommunikasjon mellom ulike tjenestenivå. Samhandling
internt i kommunen er grunnleggende og nødvendig for å kunne gi gode og sammenhengende
tjenester til innbyggerne. En samlet og samordnet helse- og omsorgstjeneste vil kunne tilby
innbyggerne bedre tjenester, samt bedre forholdene for å rekruttere og beholde ansatte. En
samlokalisering vil også kunne bidra til mer rasjonell drift og utnyttelse av personell med felles
venterom, resepsjon og «en dør inn» for ulike tjenester.
Etter avvikling av omsorgstilbud til tidligere beboere på Trastad Gård, vil kommunen ha et
betydelig mindre volum med hjemmebaserte tjenester. Nedbyggingen vil redusere antallet
omsorgsgrupper og minske behovet for kontorlokaliteter til administrative stillinger. Erfaringer
med samlokalisering av enhetsledere fra sykehjem, Sykepleietjenesten, Nattjenesten og
omsorgsgruppene vurderes som svært positive både i forhold til ledelse og
organisasjonsutvikling.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

LEV
Helsedirektoratet

Regionale helseforetak,

helseforetak

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:

og kommuner

12/1553-24
Willy Skogstad
28.01.2016

I(e/c2A5
Avviklingav

Helseradionettet

- konsekvensutredning

Helsedirektoratet viser til brev av 11.8.2011 om «Helseradionett og Nødnett —kommunikasjonsberedskap» med informasjon om nødvendigheten avå holde Helseradionettet operativt, inntil alt
personell i akuttmedisinsk beredskap har gått over til bruk av Nødnett.
I henhold til eksisterende plan vil personell i akuttmedisinsk beredskap nasjonalt ha tatt i bruk Nødnett
innen 2. kvartal 2017. Unntaket er Sea King redningshelikoptrene som inngår som en del avden
nasjonale luftambulansetjenesten. Redningshelikoptrene opereres av330 skvadronen i Luftforsvaret.
Første Sea King redningshelikopter med Nødnett installert, tas i bruk våren 2016. De øvrige basene i
330 skvadronen vil ha Nødnett installert innen utgangen av 2017, bortsett fra basen på Sola. De vil få
første leveranse av ny generasjon redningshelikoptre av typen AW-101 i april 2018, med Nødnett
installert. AW-101 vil fortløpende bli levert til 330 skvadronen i perioden 2018-2020.
Ovenstående kan bety at dagens Helseradionett må være operativ ut 2. kvartal 2018.
Påoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementets styringsgruppe for Nødnett (HSN) har
Helsedirektoratet i samarbeid med de regionale helseforetakene fått i oppdrag å utarbeide en
konsekvensutredning for avvikling av Helseradionettet (HE-nettet). Utredningen skal vurdere
eventuelle operative konsekvenser Sea King redningshelikoptrene får under ambulanseoppdrag som
følge av 1) avvikling av HE--nettet innen 2. kvartal 2017, 2) avvikling av HE-nettet innen 2. kvartal 2018
og 3) delvis avvikling av HE-nettet innen 2. kvartal 2017 og endelig avvikling innen 2. kvartal 2018.
Økonomiske konsekvenser for de ulike alternativene skal også utredes.
Konsekvensutredningen skal behandles i HSN medio mars 2016. Utredningen skal benyttes som
grunnlag for videre dialog mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og
beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet om bl.a. kostnadsutfordringene for
helsetjenesten hvis HE-nettet besluttes videreført.
Inntil beslutning er tatt i saken ber Helsedirektoratet om at de regionale helseforetakene og
kommunene opprettholder drift av HE-nettet.
Helsedirektoratet
HE-nettet.

vil innen sommeren 2016 komme tilbake med en konkret plan for avvikling av

Helsedirektoratet
Avdeling

medisinsk

nødmeldetjeneste

Willy Skogstad, tif.: 24163216
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Pilestredet
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no

28, Oslo • Tlf.: 810 20 050
• www.helsedirektoratet.no

Vennlig hilsen
Johan Georg RøstadTorgersen e.f.
divisjonsdirektør
Steinar Olsen
avdelingsdirektør

Kopi:
Helse- og omsorgsdepartementet
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Fra: Merete Hessen (Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 11.12.2015 13:02:53
Til: Ruth-Lise H. Olsen
Kopi: Alf-Børre Knudsen; Birger Bjørnstad; Dag Sandvik; Kristin Myreng Grimstad; Linda
Robertsen; Lars Tverseth; Ågot Hammari; Vivian Berg Gamst; Marit Blekastad; Torbjørn Larsen
Emne: Politisk møteplan 2016
Vedlegg: Politisk møteplan 2016.xls
Ruth-Lise: Nå kan du kopiere denne opp, registrere møtene i ephorte og legge de på hjemmesiden.
Merete

file:///C:/ephorte/PDFDocProc/EPHORTE/107561_FIX.HTM

29.01.2016

Utviklingssenterfor sykehjemog hjemmetjenester
Troms

Buhcciidruovttuidja ruoktobålvalusaid
ovddidanguovdda.S
Fa)M5a

Søknadsskjema for søknad om tildeling av «Frie midler 2016»

Ansvarlig(e) for prosjektet
Navn:
Adresse:
Postnummer:
Telefon:

Anne Tunsli
Rødgården 7
9475 Borkenes
77023510 / 91866257

E-adresse: sk.erma 1 tikvaf ord.komrnune.no

Avdeling/arbeidssted som prosjektet går ut fra:
Navn:
Husby sykehjem, avdeling for demente
Adresse:
Rødgården 7
Postnummer: 9475 Borkenes
Telefon:
77023510 / 770233512
E-adresse: sk »erma1 i kvaf ord.kommune.no

Prosjektets tittel:

eller

uriH.b.orback a kvaf ord.kornrnune.no

Naturopplevelser —De 4 årstidene.

Beskriv prosjektets formål:
Gi pasienter med demenssykdom gode naturopplevelser, gi dem bevissthet mot de 4
årstidene, og framkalle minner som bidrar til en god kommunikasjon mellom
pasienter/pårørende/personale.
Individuelt tilrettelagt sansestimulering ift syn, hørsel, lukt, smak, følelse for den
enkelte pasient
Fremme fysisk aktivitet, egenaktivitet og vedlikeholde ferdigheter. Legge til rette for
pårørendesamarbeid.
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Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Troms

Buhcciidruovttuid ja ruoktobålvalusaid
ovddidanguovdcW
Romsa

D:

Lag en prosjektskisse

med vektlegging

på

gjennomføringen av prosjektet

Vi ønsker å videreføre tilbudet som ble bygget opp i hagen utenfor Husby sykehjem
sommeren 2015 (se bilder og beskrivelse av dette i pkt F)
Knytte til oss grupper/ personer utenfor sykehjemmet som kan delta i
vedlikeholdsarbeid —luking, planting, innhøsting.
Samle pårørende og holde en hagefest der vi får inn unge som medhjelpere og som
kan underholde med sang og musikk.
Inne ønsker vi å få opp naturbilder i korridorene som samsvarer med de fire årstidene.
Disse må være store og på lerret. Her har vi tilbud om å få kopi av bilder som lokale
naturfotografer har tatt fra steder i Kvæfjord. Disse skal vi få framkalt til store
fargerike bilder. På vår avdeling har vi pasienter som vandrer mye rundt i korridoren.
De vil kunne få en positiv opplevelse ved å stoppe opp og se kjente steder på veggene,
noe som vil være et godt utgangspunkt for en god samtale og en god opplevelse. Vi
ønsker å få de 4 årstidene representert i form av bilder og konkreter inne og ute. (dvs
skifter ut bildene i hht de 4 årstidene).
Opplevelsen av de 4 årstidene forsterkes med å lage en «tursti» som går både gjennom
korridorene og ut i hagen,- se under.
Det er ønskelig å få en eller flere pårørende med i prosjektgruppa.

Planen er å organisere arbeidet i et årshjul (ikke utfyllende, men gir et bilde av tenkte
aktiviteter):
Våren: plante gulrot, sukkererter, blomkarse, annet spiselig i en grønnsakhage. Mate
småfugler.
Sommeren: vanne i hagen, klippe gresset, sjekke grønnsakene, luke ugress, evt
plukke inn blomster ,smake på jordbær, sukkererter, ta bilder av det som gror. Kose
oss ute og evt servere måltider ute. Mate småfugler.

Prosjektsøknad
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Iløsten: Ta opp gulrot, plukke solbær, rips, jordbær. Hente granbar i skogen og dekke
til bedene. Mate småfugler. Plukke inn høstblader.
Vinteren: Mate småfuglene, skaffe bøker som omhandler vinter, fugler. Evt henge
opp lykter utenfor vinduet.
Vi planlegger å organisere en «rundløype» der pasienter
evt sammen med ansatte eller
pårørende,- går via korridoren og ut i hagen, og kommer inn på et annet sted i avdelingen. På
denne «løypa» går de i løpet av året igjennom de 4 årstidene via bilder og konkreter. For å
registrere og konkretisere aktiviteten, så skal ansatte, og evt pårørende og evt pasienter skrive
seg i en bok når de har gått hele eller deler av ruta.
Det er også ønskelig at ansatte tar bilder slik at disse kan vises på TV inne for de som sitter i
stua. Å mimre om aktivitetene ved bruk av bildene er aller mest aktuelt på vinteren.

E:

Beskriv hvorfor prosjektet er viktig

Grunnlaget for dette prosjektet ble startet i 2014. Undertegnede fikk støtte av
Sanitetsforeningen til å kjøpe inn benker og bord til hagen ifm «Hageprosjektet». Jeg plantet
tulipanløker i settekasser, satt opp et fuglehus utenfor spisestua og flkk bærbusker fra
Gartnerskolen som ble plantet ut. Pårørende kom med stauder og jeg sådde sukkererter,
blomkarse, gressløk ol i en kjøkkenhage. Lions avdeling Kvæfjord kom og satt opp en
håndrekke langs gjerdet slik at pasientene har noe å holde seg fast i når de vandrer ute. En av
Lions-medlemmene har laget en flott portal ved inngangen til hagen som skal gjøres ferdig
neste sommer.
Hageprosjektet har vært et veldig positivt tiltak for pasienter, pårørende og de ansatte. Husby
sykehjem er en skjermet avdeling, og pasientene har fått en frihetsfølelse av å kunne bevege
seg fritt ute i hagen. Pårørende har opplevd det som veldig positivt at de kan oppleve noe ute
sammen med pasientene de besøker.
Pasienter som har mistet mye av språket, har begynt å synge og snakke når de får gå ute i
hagen. Vi har også opplevd pasienter som kommenterer tingene rundt seg og tar initiativ til å
snakke med hverandre. Dette ønsker vi å bygge videre på ved å koble sammen bruk av ute- og
inneområdene, samt engasjere ansatte og pårørende mer systematisk i aktivisering av
pasientene.
Forskning viser at miljøtiltak kan virke dempende på depresjon og angst, Dette er noe vi har
konkrete erfaringer med hos demente pasienter. For pasienter som har dårlig nattesøvn kan
opplevelser ute på formiddagen føre til ro og bedre hvile på natt.
Vi mener også at dette prosjektet vil kunne bidra til en mer personsentrert omsorg,- jfr
Kitwood og VIPS-modellen.
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Etiske vurderinger relatert til prosjektet:
Husby sykehjem er en skjermet avdeling for personer med demens. Pasientene har bodd i
Kvæfjord der de har hatt nærhet til dyr og natur. Mange er vant til å gå turer i marka og på
fjellet. De har også vært på fisketurer på fiorden og ved fjellvann. Disse opplevelsene får de
ikke glede av når de bor på en skjermet avdeling. Vi har opplevd at kommunikasjonen med
pasientene blir stimulert når vi gir dem naturopplevelser i hagen. Vi tror at vi vil kunne gi en
bedre personsentrert omsorg når vi har fokus ut ifra den enkelte pasient sine interesser og
ressurser. Det kan bidra til bedre her-og-nå-opplevelser for pasientene.
Pårørende vil også ha et utgangspunkt for bedre samhandling med «sine», noe som kan bidra
til bedre kvalitet når de er på besøk.

Hvordan skal evaluering av prosjektet foregå?
Vi skal se i «tur»-boka der turene blir registrert, se på bilder som er tatt av aktiviteter, spørre
ansatte, pårørende, pasienter om deres opplevelser av dette. Evt er det aktuelt å legge inn
«premier» for antall registrerte turer,- for ansatte?
Vi skal ha kvartalsvis oppsummering; vår, sommer, høst vinter- oppsummering etter hver
årstid på personalmøter.

Hvordan tenkes resultatene av prosjektet publisert/gjort kjent?
Vi ønsker å dokumentere prosjektet gjennom bilder, holde åpningsfest i hagen og inne for
pasienter, pårørende og ansatte.
Vi skal informere på kommunens hjemmeside.
Presentere prosjektet i Eldrerådet, evt i Levekårsutvalget, samt tilby å komme på møter i
Lions , Sanitetsforeninga med mer for å fortelle om prosjektet.

Uttalelse fra leder:
Vi har allerede hatt positive opplevelser med det som er gjort i hagen, så det vil være veldig flott
å få bygd videre på ideene om å gjøre det mer trivelig på veggene innendørs. Samtidig som at
hageprosjektet må videreføres, med såing av blomster- og grønnsaksfrø, både inne og ute.
Anne Tunsli er en god pådriver for å få tingene gjort, og tar kontakt med hjelpere utenfra til det
som trengs å gjøres.
Så jeg er meget positiv til dette og har tro på at prosjektet vil lykkes.
Guri H. Bjørback
Avdelingsleder
Husby sykehjem
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N:

Beskriv tanker om videreføring av prosjektet-

Dersom prosjektet er godt planlagt og gjennomført, blir det enklere å videreføre/ garantere
bruken av hagen og tiltakene innendørs.
Vi viderefører det gode samarbeidet med pårørende og elever / studenter som er innom
avdelingen.
Vi vil invitere pasienter (og evt pårørende) fra dagsenteret for hjemmeboende med demens og
evt andre pasienter/ brukere til å benytte uteområdet.

Borkenes 13/11-2015

Anne Tunsli
Vernepleier
Husby sykehjem
Skjermet enhet.
9475 Borkenes.
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Fra: Marit Blekastad (Marit.Blekastad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 28.01.2016 13:55:22
Til: Jarle Solheim (gambogjoas@outlook.com)
Kopi:
Emne: VS: Strøsand
Vedlegg: image001.jpg;image002.jpg;SAND til eldre og uføre i Kvæfjord.docx;Trenger du
sand.docx
Hei.
Videresender info om strøsand. Legger den også som refsak til rådet.
Marit
Fra: Ågot Hammari
Sendt: 27. januar 2016 13:28
Til: Torunn.jensen@borkenes.nhn.no; June Helen Gjertsen; Judith Jacobsen; Servicekontoret; Lill Elde
Berg; Turid Forn; Anne Marit Bygdnes; Ann-Harieth Stien; Heidi Mørk; Heidi Thune; Laila Hjalte; Lisbeth
Haugland; Mariann Slåttnes; Marit Bakkeid; Marit Blekastad; Randi Ness Pedersen; Thomas Bakkeid; Tore
Hartviksen; Vera Johnsen
Emne: VS: Strøsand

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
Kvæfjord kommune
Tlf 770 23343 mob 95089863
e-postadr: agot.hammari@kvafjord.kommune.no
Fra: Kvæfjord Frivilligsentral [mailto:frvkvefjord@gmail.com]
Sendt: 26. januar 2016 12:10
Til: Ågot Hammari; Lisbeth Haugland; May Britt Mauno
Emne: Strøsand

Hei

Strøsand til eldre og uføre Denne kan videresendes - event skrives ut

Med vennlig hilsen

Hanne Thin Markussen
Daglig Leder
Kvæfjord Frivilligsentral
Tlf 41569942
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Fra: xerox@kvafjord.kommune.no
Sendt: 08.02.2016 10:23:06
Til: Marit Blekastad
Kopi:
Emne: Fra X-7132
Vedlegg: img-2080923-0001.pdf
Number of Images: 3
Attachment File Type: PDF
Device Name: WorkCentre 7132
Device Location:
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VÅRKON FERAN SEN
Tromsø 10. mars 2016
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Ved spørsmål kontakt: toril.bulow@tromso.kommune.no
Mobil: 48034599

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms:
www.tromso.kommune.no/usht-troms
Ønsker du informasjon om andre utviklingsprosjekt innen
helse— og omsorgstjenesten
www.utviklin
ssenter.no
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Fra: Line Samuelsen (line.samuelsen@tromsfylke.no)
Sendt: 05.02.2016 13:03:51
Til: Henriksen, Heidi (heidi.henriksen@tromso.kommune.no); janlarsen1943@hotmail.com;
Karlsøy kommune; lillian.soleng@kvanangen.kommune.no; asbjfre@online.no; Olga Nilsen;
ina.engvoll@kafjord.kommune.no; ha-haug4@online.no; Magnhild Grønvoll; annemarie.nilsen@storfjord.net; Storfjord kommune; im-steff@online.no; Balsfjord kommune;
unni.dahl@malselv.kommune.no; janh@moan.dk; Berit Skogland; Maria I. Simonsen; Magnor
Olsen (magnor.olsen@gmail.com); Ann K Evenstad; Torsken kommune; sanylund@live.no;
Linda Andreassen; kine.svendsen@dyroy.kommune.no; per.hauglid@nordixnett.no;
grethe.kleppe@salangen.kommune.no; johan@lyngstad.biz; gunbritt.bjerkeli@lavangen.kommune.no; ernst.hansen@nordixnett.no; Lovise Stavem; Anna-Beth
Fosshaug; iva-oes@online.no; May-Unni Ertsås Olsen; gel@skanland.kommune.no;
gambogjoas@outlook.com; Marit Blekastad
Kopi: Inge Hyld (ingehyld@online.no); Hanne Sofie Roaldsen
Emne: Invitasjon til generasjonskonferanse 2016 - UTSATT FRIST
Vedlegg: image001.jpg;Invitasjon og program til generasjonskonferansen 2016.pdf
Hei igjen dere 
Først vil jeg takke alle som har meldt seg på generasjonskonferansen «kontakt på tvers av
aldersgrenser». Så langt stiller 10 kommuner/foreninger med representanter fra eldre.
Programmet er endelig klart! Det blir en spennende dag med varierte og gode temaer. Flinke og
engasjerte foredragsholdere har vi også fått tak i, så vi gleder oss alle til å bli inspirert. På bakgrunn av
foredragene blir det to ganger i løpet av dagen gruppearbeid, der resultatet drøftes på slutten av dagen i
en paneldebatt. Samtidig blir vi å se på hvordan resultatet av konferansen følges opp i ettertid.
Etter fristens utløp ser vi at vi har noen plasser ledig, så derfor utsettes fristen for påmelding til 1. mars.
Håper vedlagt invitasjon og program vil motivere flere til å delta! (Det blir først til mølla nå)
(PS: busser, båt og fly har seine avganger torsdag 14.april)
Til dere som er påmeldt:

Vi gleder oss til å møte dere til en innholdsrik og spennende dag med fokus på samarbeid på
tvers av aldersgrenser 

Mvh

Line Samuelsen

Fylkesordførerens forkontor
Troms fylkeskommune
Strandveien 13, Postboks 6600, 9296 Tromsø
Tlf. 77 78 80 11
Epost: line.samuelsen@tromsfylke.no

Fra: Line Samuelsen
Sendt: 29. desember 2015 11:49
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Til: Henriksen, Heidi (heidi.henriksen@tromso.kommune.no) <heidi.henriksen@tromso.kommune.no>;
'janlarsen1943@hotmail.com' <janlarsen1943@hotmail.com>; Karlsøy kommune
<postmottak@karlsoy.kommune.no>; 'lillian.soleng@kvanangen.kommune.no'
<lillian.soleng@kvanangen.kommune.no>; 'asbjfre@online.no' <asbjfre@online.no>; 'Olga Nilsen'
<olga.nilsen@nordtroms.net>; ina.engvoll@kafjord.kommune.no; ha-haug4@online.no; Magnhild
Grønvoll <Magnhild.Gronvoll@lyngen.kommune.no>; 'anne-marie.nilsen@storfjord.net' <annemarie.nilsen@storfjord.net>; Storfjord kommune <post@storfjord.kommune.no>; 'im-steff@online.no'
<im-steff@online.no>; post@balsfjord.kommune.no; 'unni.dahl@malselv.kommune.no'
<unni.dahl@malselv.kommune.no>; 'janh@moan.dk' <janh@moan.dk>; 'Berit Skogland'
<Berit.Skogland@berg.kommune.no>; 'Maria I. Simonsen' <Maria.Simonsen@lenvik.kommune.no>;
Magnor Olsen (magnor.olsen@gmail.com) <magnor.olsen@gmail.com>; 'Ann K Evenstad'
<AnnKristin.Evenstad@Sorreisa.kommune.no>; Torsken kommune <postmottak@torsken.kommune.no>;
'sanylund@live.no' <sanylund@live.no>; 'Linda Andreassen' <linda.andreassen@tranoy.kommune.no>;
'kine.svendsen@dyroy.kommune.no' <kine.svendsen@dyroy.kommune.no>; 'per.hauglid@nordixnett.no'
<per.hauglid@nordixnett.no>; 'grethe.kleppe@salangen.kommune.no'
<grethe.kleppe@salangen.kommune.no>; 'johan@lyngstad.biz' <johan@lyngstad.biz>; 'gunbritt.bjerkeli@lavangen.kommune.no' <gun-britt.bjerkeli@lavangen.kommune.no>;
'ernst.hansen@nordixnett.no' <ernst.hansen@nordixnett.no>; 'Lovise Stavem'
<Lovise.Stavem@bardu.kommune.no>; 'Anna-Beth Fosshaug' <AnnaBeth.Fosshaug@ibestad.kommune.no>; 'iva-oes@online.no' <iva-oes@online.no>; 'May-Unni Ertsås
Olsen' <May.Unni.Olsen@harstad.kommune.no>; 'gel@skanland.kommune.no'
<gel@skanland.kommune.no>; 'gambogjoas@outlook.com' <gambogjoas@outlook.com>;
'marit.blekastad@kvafjord.kommune.no' <marit.blekastad@kvafjord.kommune.no>
Kopi: Inge Hyld (ingehyld@online.no) <ingehyld@online.no>; Hanne Sofie Roaldsen
<hanne.roaldsen@tromsfylke.no>
Emne: Invitasjon til generasjonskonferanse 2016

Til ledere og sekretærer for eldrerådene i Troms.
Se vedlagt invitasjon til generasjonskonferanse 2016.
Håper mange av dere har mulighet å delta  Nærmere informasjon og program blir ettersendt
når det er klart.
Påmeldingsfristen er satt til 1. februar 2016.
Eventuelle spørsmål rettes til undertegnede.

Fortsatt god romjul!
PS: E-posten videresendes ved behov.
Mvh

Line Samuelsen

Fylkesordførerens forkontor
Troms fylkeskommune
Strandveien 13, Postboks 6600, 9296 Tromsø
Tlf. 77 78 80 11
Epost: line.samuelsen@tromsfylke.no
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