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Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok 3.12.2015

Administrasjonssjefens innstilling
Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra møte i Råd for
funksjonshemmede 05.12.2015. 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
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Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43
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Råd for funksjonshemmedes prioriteringer i perioden 2016-2020

Administrasjonssjefens innstilling

Dokumenter i saken:
Retningslinjer for Eldreråd oppdatert 13.3.2012
Epost fra Birger Bjørnstad 4.1.2016 kl 14.50 : 2016/6/melding om vedtak – valg til Råd for...
Saksopplysninger
Råd for funksjonshemmede er et rådgivende organ for kommunen i saker so berører mennesker
med funksjonsnedsettelser, og skal fremme deres interesse og tale deres sak. Saker av
overordnet og strategisk betydning for mennesker med nedsatt funksjonsevne, for eksempel
Budsjett- og økonomiplan blir forelagt rådet.
Det vises til dokumenter i saken, utsendt til alle medlemmer og varamedlemmer i Råd for
funksjonshemmede, RFF i Kvæfjord. Ifølge «Retningslinjer for råd for funksjonshemmede
punkt 2 bestemmer rådet selv hvilke saker de vil fremme.
I første møte i nytt råd for funksjonshemmede er det derfor ønskelig at det enkelte medlem sier
noe om saker vedkommende er opptatt av, og har ønske om at Råd for funksjonshemmede 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 perioden.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef/
Sekretær for Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord
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Kommunereformen - Orientering om status

Administrasjonssjefens innstilling
Orienteringen om status kommunereformen tas til orientering.
Saksprotokoll i Eldrerådet - 16.02.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Orienteringen om status kommunereformen tas til orientering.
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Ungdomsråd - 16.02.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Orienteringen om status kommunereformen tas til orientering.
Administrasjonssjef Merete Hessen orienterte rådet om saken.
Vedtak:
1. Kvæfjord ungdomsråd tar orienteringen til etterretning.
2. Ungdomsrådet ønsker å orientere om kommunereformen og stemmeretten for 16- og
17åringene i 10.klasse ved Flesnes og Borkenes skoler.

-Enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 17.02.2016
Administrasjonssjef Merete Hessen orienterte om status i kommunereformarbeidet.
Administrasjonssjefens innstilling
Orienteringen om status kommunereformen tas til orientering.
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

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
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Saksnr
29/15
28/15
12/15
4/16
3/16

23.11.2015
2015/4
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Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg
Levekårsutvalget
Ungdomsråd
Råd for funksjonshemmede
Arbeidsmiljøutvalget
Eldrerådet

Lars Tverseth
77 02 31 92
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01.12.2015
02.12.2015
01.12.2015
18.02.2016
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
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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.

Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 17.02.2016
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.
Det ble utdelt notat vedrørende oppfølging av punktene 1-4 i planen.
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 16.02.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Eldreutvalget 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.
Det ble utdelt notat vedrørende oppfølging av punktene 1-4 i planen.
Jarle Solheim foreslo (Foreslag1):
Eldrerådet tar helse- og omsporgsplan til orientering
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedlegg: Levekårsutvalget 17.2.2016 11.0 Tiltaksplan 2014-2020
HOnr

Tiltak

14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

Ansv.
*)

HO-1

«Oversikt over folkehelsa…»
oppdateres årlig og benyttes som
grunnlag i alt planarbeid

x

x

x

x

x

x

x

KO

HO-2

Oversikt over tilbud og aktivitet i lokale
lag og foreninger på kommunens
hjemmeside

x

x

x

x

x

x

x

KO

HO-3

Systematisk samarbeid og
avtaleinngåelse med lag og foreninger
i forhold til folkehelsearbeid

x

x

x

x

x

x

x

KO

HO-4

Egen tiltaksplan for barn og unge med
resultatene fra Ungdataundersøkelse
2014 som grunnlag

x

x

KO

HO-5

Etablere tverretatlig prosjekt ift
ansatte som står i fare for å bli
sykemeldt eller akkurat har blitt
sykemeldt

x

HO/
KO/
nav/
PK

Startet opp mars 2015. Avsluttet juni 2015 (12 ukers oppfølging).
Prosjekt videreført høsten 2015 og planlegges videreført i 2016,
men i noe annen form (flere enn bare ansatte, mulig besøk ut på
ulike arbeidsplasser).

HO-6

Økt stillingsressurs i Frisklivsentralen50 % stilling

x

HO

30% stillingsressurs vedtatt f.o.m. 01.01.16, med økning til 50%
stillingsressurs 01.01.17. Stillingen er besatt.

HO-7

Vurdere samlokalisering fysio/
ergo/rehabtilbud og evt lege

x

x

HO

Prosjektgruppe «Helsehus» startet utredning desember 2015.
Fått kr 300.000,- i tilskudd fra Hdir i 2015.

HO8

Innføring av digitalt nødnett og nytt
nasjonalt nødnummer

x

x

HO

01.09.15 ble nytt nasjonalt legevaktnummer 116117 innført i
Kvæfjord som i resten av landet. LV-sentralen i Harstad besvarer

Evaluering pr 1.1.2016

dette 24/7.
23.02.16 er dato for innfasing av de nye radioterminalene i
Troms, og AMK-Tromsø er klar for å ta i bruk det nye nødnettet
denne dato. Alle legene i Kvæfjord, samt hjelpepersonell vil på
dette tidspunkt ha gjennomgått opplæring. Utsettelse til høsten
mtp nødnett-kontrollrom ved legevaktsentralen i Harstad.
HO-9

Etablere et rehabiliteringsteam og øke
fokus på hverdagsrehabilitering.

x

x

HO

x
Vurdere tilsetting av andre
yrkesgrupper som ergoterapeut i
direkte pleie.

Ift enkeltpersoner; fys.trening, veiledning ift lys på natta, fjerne
matter på golv mm

x

Systematiske fallforebyggende tiltak
hos eldre
HO10

Vurdere, og evt. etablere egen
tildelingsenhet/ koordinerende enhet

x

HO11

Etablere et nytt
avlastning/opptreningstilbud med
minimum 10 plasser

(x)

x

x

HO12

Legge til rette for fritid med bistand

x

x

x

x

Rehabteam er etablert med fysioterapeut, ergoterapeut og
ansatte på rehab/korttidsplassene på Boas. Utarbeidet mal for
hab/rehabplan som er lagt i Profil og er tatt i bruk i 2016- jfr krav
om KOSTRA-rapportering ift rehabilitering i og utenfor
institusjon. Hverdagsrehab – fokus p individnivå, ikke eget
prosjekt.
Vurderes fortløpende ifm utlysning ledige stillinger

x

x

x

HO

Tildelingsenhet er vurdert, men ikke lagt fram for politisk
behandling. Saksbeh. i HO-adm og i enhetene, alle vedtak
sluttføres i HO-adm. Koordinerende enhetsfunksjonen ligger i
helse- og omsorgsadministrasjonen, samt i administrativ
ansvarsgruppe (avd.sjef HO og KO).

HO

Vurderes sammen med HO-7 «Helsehus»-utredning

HO

Fritid med bistand er et godt alternativ til støttekontakt, og
vurderes som alternativ/ benyttes ved nye søknader og ved
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revurdering av tidligere søknader om støttekontakt.
HO13

Etablere kreft- og smerteteam
Kreftkoordinator i 20% stilling

HO14

Utarbeide egen Boligsosial plan for
utsatte grupper

HO15

Opprette akuttplasser ift personer
med psykiske lidelser

HO16

Videreføre samarbeidsarenaer mellom
kommunale enheter og
spesialisthelsetjenesten

HO17

Stillingen som rusfaglig medarbeider
omgjøres til 100% fast stilling

HO18

Flere institusjonsplasser til den økende
gruppa eldre med demenssykdom

HO19

Omstillingsprosjekt nedbygging ift
vertskommuneinnbyggere

HO

Kreftsykepleier ble tilsatt i sykepleietjenesten fra februar 2015,
inn i 20% koordinator fra 1.9.2015. Det er også etablert
kreftteam og ressursgruppe kreft fra høsten 2015.

x

HO/K
O/ØK
/KE

Søkt om rusmidler for utarbeiding av boligsosial plan i 2016

x

HO

Ses i sammenheng med avtale om KAD-plasser( kommunalt akutt
døgntilbud) i samarbeid med Harstad kommune når det innføres
betalingsplikt for pasienter med rus- og psykiske lidelser fra
spesialisthelsetjenesten. Dette er utsatt til 2017.
Vurderes i boligsosial plan, og ifm nytt Helsehus.

HO

Deltar i Samarbeidsforum mellom UNN Harstad og
lokalsykehuskommuner (somatikk) og Samarbeidsforum rus og
psykisk helse. Møter 2 ganger årlig.
Representanter fra 2015 i hhv i «Fagråd habilitering», og i
etablering av «Samhandlingsbarometeret».

HO

Fast i budsjettet fra 2016. Søkt om ytterligere tilskudd til ny
stilling fra 2016 pga økt arbeidsomfang.

HO

.. jfr utredning «Helsehus»

HO/K
K

Ikke eget prosjekt, men satser på kompetansebygging for å lette
omstilling for ansatte som arbeider med VK-innbyggere ( eks
Demensomsorgens ABC, tilbud om videreutdanning via
Kompetanseløftet 2020)

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
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HO20

Etablere døgntilbud øyeblikkelig hjelp

HO21

Etablere bo-treningstilbud/
overgangsbolig til unge med spesielle
behov

HO22

Styrke bruker- og pårørendearbeidet
for ulike grupper

x

x

HO23

Ta i bruk Mobil Omsorg – egen
prosjektleder
Styrke IT-kompetansen i helse- og
omsorgsavdelinga
Egen IT-ressurs og økt satsning på
velferdsteknologi

x

x

x

x

x

x

x

x

HO24

Nytt elektronisk pasientjournalsystem
(EPJ) legekontoret

HO25

Systematisk avvikshandtering på
system- og organisasjonsnivå

HO26

Ta i bruk trådløst nettverk i
kommunale bygg

HO27

Videre satsing på ulike
arbeidstidsordninger og
heltidsstillinger

x

HO

Etablert i hht inngått avtale med Harstad kommune fra juni 2014.
Tilskudd for KAD-senger inngår i kommunal ramme fra 2016.

x

HO

Startet «i det små» ift enkeltbruker.

x

HO

Pårørendeskole i samarbeid med Harstad og samtalegruppe
pårørende til personer med demens v. demenskoordinator.
Pårørende Møteplass (ift psykiske lidelser) og Møteplassen AS
personer med Asperger syndrom) i samarbeid med Harstad.
Invitert til pårørendegruppe på sykehjemmene,- ikke igang pr
idag.

HO/IT

Mobil Omsorg tatt i bruk i sykepleietjenesten og natt-tjenesten
fra 1.12.20215.

x

x

x

x

Enkeltkurs og opplæring ift nye oppgaver,- ikke systematisk.
Ansatte har deltatt på kurs om velferdsteknologi, må satses
videre her.

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

HO/
IT

Planlegger forprosjekt våren 2016 for å initiere dette arbeidet.

HO

Etablert avvikssystem med melding via epost til arbeidsgruppe
som fanger opp avvik og sender videre.
Utarbeidet rutine for systemavvik i 2014.

HO/IT

Ikke iverksatt

HO/
PK

Prøvd ut ulike arbeidstidsordninger i prosjekt «Saman for ein
betre kommune» på Kvæfjordheimen. Prosjektet avslutta 2015.
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Gode erfaringer med bruk av «Fast vikar»
HO28

Oppdatere kompetanseplan for helseog omsorg

HO29

Kjøp av tjenester/samarbeid med
andre vurderes i hht lovverk,
økonomi/kostnad, kvalitet og hva som
er praktisk gjennomførbart i hvert
enkelt tilfelle eller gjennom inngåelse
av rammeavtaler

x
x

x

x

x

x

x

x

HO

Kompetanse- og innovasjonsplan er oppdatert i 2015.

HO

Fortløpende arbeid.

*) Forkortelser: HO- helse- og omsorgssjefen, KO- kultur- og oppvekstsjefen, PK- personalsjefen, ØK- økonomisjefen, IT- IT-avdelinga, KK- Kvæfjord kommune, KEKvæfjord Eiendom
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Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
6/16
6/16
8/16

02.02.2016
2016/246

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget
Råd for funksjonshemmede
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
17.02.2016
18.02.2016
16.02.2016

Orienteringssak: Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og helhet

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget i Kvæfjord er orientert om innholdet i Meld.St.26 (2014-2015) Fremtidens
primærhelsetjeneste- nærhet og helhet. Utvalget er videre orientert om hvor Kvæfjord kommune har sine
styrker og utfordringer i forhold til foreslåtte tiltak i primærhelsetjenestemeldinga.
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 17.02.2016
Administrasjonen ga en orientering om hovedinnholdet i Meld. St. 26 (2014-2015) –
Framtidens
Primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.
Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget i Kvæfjord er orientert om innholdet i Meld.St.26 (2014-2015) Fremtidens
primærhelsetjeneste- nærhet og helhet. Utvalget er videre orientert om hvor Kvæfjord kommune
har sine styrker og utfordringer i forhold til foreslåtte tiltak i primærhelsetjenestemeldinga.
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Dokumenter i saken:
Meld.St.26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og helhet.

Saksopplysninger
Primærhelsetjenestemeldinga må ses i sammenheng med flere stortingsmeldinger, planer og reformer de
senere årene som til sammen skal gi en bedre og mer helhetlig helse- og omsorgstjeneste for landets
innbyggere. Samhandlingsreformen, Folkehelsemeldinga, Nasjonal helse- og sykehusplan,
omsorgstjenestene gjennom «Morgendagens omsorg»,- og ikke minst meldinga om kommunereformen
gir føringer på flere områder som vil påvirke de framtidige helse- og omsorgstjenestene.
Vurderinger
Primærhelsetjenestemeldinga inneholder svært mange forslag til tiltak. Mange av disse har stor betydning
for framtidig helsetjenester i kommunen, og meldinga legges derfor fram for Levekårsutvalget med en
samtidig vurdering av hva slags betydning dette kan ha for helsetjenesteutviklinga i en liten kommune
som Kvæfjord.
På møtet vil det bli gitt en presentasjon av innhold og foreslåtte tiltak i meldinga, og en vurdering av
hvordan dette vil kunne påvirke egen kommune.
Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

23.09.2015
2012/658

Saksnr
12/15
7/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
07.10.2015
18.02.2016

Orienteringssak om demenstilbud i Danmark og Nederland

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord tar informasjonen fra demensbesøkene i Danmark og Nederland til orientering.
Saksprotokoll i Eldrerådet - 07.10.2015
Førstekonsulent Anne Marit Bygdnes orienterte fra besøk i demenslandsbyen Hogewey i
Nederland.
Demenskoordinator Irene Hagen og Marit Blekastad fortalte fra et
hospiteringsbesøk i København.
Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord tar informasjonen fra demensbesøkene i Danmark og Nederland til orientering.

Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Dokumenter i saken:
Presentasjon: «Hva kan vi lære av dansk demensomsorg- erfaringer fra Reis&ryk!»
Presentasjon: Studiebesøk i Hogeweyk i Nederland
Saksopplysninger
I mai 2015 reiste tre ansatte fra helse- og omsorgsavdelinga i Kvæfjord på et to-ukers
hospiteringsopphold i København for å se og oppleve hvordan Danmark organiserer helse- og
omsorgstilbudet rettet mot personer med demenssykdom og deres pårørende. Oppholdet var formidlet
gjennom Sør-Troms Regionråd, og ble finansiert av EU-midler.

I juni 2015 var to ansatte fra helse- og omsorgsavdelinga på besøk i demenslandsbyen Hogeweyk i
Nederland. Denne turen var i regi av KS.
Erfaringene fra oppholdene presenteres for politikerne som grunnlag for videre arbeid retter mot personer
med demenssykdom og deres pårørende i Kvæfjord.
En muntlig orientering fra de to besøkene blir gitt i møtet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

PS8/16Referatsaker

Side 1 av 1

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

KVÆFJORD KOMMUNE - POLITISK MØTEPLAN FOR 2016
Arbeidsmiljøutvalg

AdminiEldrestrasjons- råd
utvalg

Ungdoms- Råd for
råd
funksjonshemmede

Teknisk
utvalg

Levekårs- Kontrollutvalg
utvalg

Formann- Kommuneskap
styre

Fre 19/2

Fre 19/2

Tir 16/2

Tir 16/2

Ons 17/2

Man 15/2

Tir 12/4

Ons 13/4

Man 18/4

Tir 7/6

Ons 8/6

Man 6/6
Man 20/6

Tir 27/9

Ons 28/9

Tir 22/11

Ons 23/11

Man 12/9
Man 3/10 Tir 11/10
Man 14/11
Man 28/11
Tor 15/12

Tir 16/2

Tor 18/2

Tir 12/4
Fre 3/6

Fre 3/6

Fre 30/9

Fre 30/9

Fr 25/11

Fr 25/11

Tir 7/6

Tir 7/6

Tir 4/10

Tir 4/10

Tir 22/11Tir 22/11

Tor 9/6

Tor 24/11

Møter for kommunestyret på Fram, Borkenes, unntatt for junimøtet som avvikles i grendehus.
Møtene i eldrerådet 16/2, 7/6 og 22/6 på møterom helse/omsorg, 2. etasje rådhuset.
Møter for øvrige utvalg i Kvæfjord rådhus, møterom 2.
Møtestart kl 09:30. (Dersom ikke annet er konkret berammet.)
Kontrollutvalget har møtestart kl 10:30.
Ungdomsrådet har møtestart kl 18:30.
Utvalgsleder eller 1/3-del av representantene i et utvalg kan ellers sette fram krav om møte
utenom møteplanen, når dette finnes påkrevd.

Tirs 1/3
Tir 26/4
Tir 14/6

Vår dato:
15.10.2015

Til alle fylkestingog kommunestyrer

Eldre og funksjonshemmede

er best tjent med hvert sitt råd

Eldrerådslovenog Lovom råd eller anna representasjonsordning
i kommunarog
fylkeskommunarfor menneskemed nedsettfunksjonsevnem.m., ble vedtatt for å sikre eldre
og funksjonshemmedeøkt innflytelseog begrunnetmed at beggegrupperer
underrepresenterti folkevalgteorganer.Resultatetfra valgeti høst bekrefter at det fortsatt
er behov for eldrerådog råd for personermed funksjonsnedsettelse
i alle fylker og
kommuner.
Vår erfaring er at eldre og personermed nedsatt funksjonsevneer best tjent med hvert sitt
råd, fordi hver enkelt gruppesinnflytelsesvekkesom deresråd slåssammen.
Pensjonistforbundet,Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon
(FFO)og Samarbeidsforum
et av
funksjonshemmedes
organisasjoner(SAFO)ønskerderfor å minne alle nyvalgte
kommunestyrerog fylkestingom at å slå sammeneldrerådog råd for menneskermed
nedsatt funksjonsevne,kun kan skjeom organisasjonersom representererdem samtykker.
Hvisenten eldresorganisasjonereller organisasjonersom representerermenneskermed
nedsatt funksjonsevneikke ønskeret felles råd, oppfyllesikke formålet med eldrerådsloven
og Lovom råd eller anna representasjonsordning
i kommunarog fylkeskommunarfor
menneskemed nedsettfunksjonsevnem.m. Fellesråd bør kun velgesi spesielletilfeller. Det
fremgårav (daværende)Arbeids- og inkluderingsdepartementets
rundskrivA-32/2007:
«Kommunen og/ eller fylkeskommunen kan vedta å opprette felles råd for eldre og menneske
med nedsett funksjonsevne.
Skal ei representasjonsordning fungere godt, må ho ha legitimitet. Dersom menneske med
nedsett funksjonsevne og eldre ikkje opplever å ha st erke nok felles interesser og dermed
ikkje vil medverke til eit felles råd, så vil ikkje eit felles råd oppfylle formålet med lova.
Departementet ser det som avgjerande for ordninga at både organisasjonane, etablerte
frivillige råd for menneske med nedsett funksjonsevne og eldreråda vert høyrde før
kommunen/fylkeskommunen tek stilling til kva for representasjonsordning dei skal ha.
Saksområdet for eit eventuelt felles råd vil være saker som er særleg viktige for menneske
med nedsett funksjonsevne og alle saker som gjeld levekåra for eldre. Departementet viser
til rundskriv A-28/07 for omtale av saksområdet for råd for menneske med nedsett
funksjonsevne. Departementet meiner at felles råd berre bør veljast i særskilde høve.»

Pensjonistforbundet
Lilletorget 1
0184 OSLO

Telefon
22 34 87 70
Telefaks
22 34 87 83

Webside
www.pensjonistforbundet.no
E-post
pf@pensjonistforbundet.no

Bankgiro
9001 05 50202
Org.nr.
970 323 910
Side 1/2

Pensjonistforbundet,FFOog SAFOoppfordrer alle kommunestyrerog fylkestingtil å ikke
opprette felles råd for eldre og personermed nedsattfunksjonsevne.Kommunestyrerog
fylkestingsom likevel vurderer felles råd, må involvereeldresog funksjonshemmed
es
organisasjonerog kun vedta felles råd om beggegruppersorganisasjonersamtykker.
Eldrerådog råd for menneskermed nedsatt funksjonsevneer lovpålagteorganerhjemlet i to
ulike lover. Vi har vært i kontakt med direktør HelgeEidei KSom verdien av å ha separateråd
for eldre og personermed funksjonsnedsettelse
, bådefor gruppenede representerer og for
kommunestyreneog fylkestingene. Vi anmoderalle som oppleverlokaleuenigheterom
forståelseav loveneom å kontakte KSi fylket og våre organisasjonerfor å få hjelp.

Vennlighilsen

JanDavidsen
Pensjonistforbundet

Knut MagneEllingsen/s
FFO

Arne Lein/s
SAFO

Side 2/2

Side 1 av 1

Fra: Eyvind Frilseth [mailto:Eyvind.Frilseth@pensjonistforbundet.no]
Sendt: 15. oktober 2015 12:41
Til: Eyvind Frilseth
Emne: Brev til alle kommunestyrer og fylkesting fra Pensjonistforbundet, FFO og SAFO

Hei
Vedlagt er et brev fra Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). Brevet omhandler eldreråd og råd for
personer med funksjonsnedsettelse og er adressert til alle kommunestyrer og fylkesting. Vi ber derfor om
at brevet blir videreformidlet til kommunestyret/fylkestinget i din kommune/ditt fylke. I tillegg ber vi om
at det sendes kopi av brevet til ordfører, rådmann og sekretær for eldrerådet i kommunen/fylket.
Vennlig hilsen
Eyvind Frilseth
Seniorrådgiver
Pensjonistforbundet
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Vår ref.:
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Saksbehandler:

Elin Johanne

Dato:

09.10.2015

Sæther

26

9475 BORKENES

la
Innvilger tilskudd til Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende
statsbudsjettet

2015 kap. 762, post 63

Helsedirektoratet
Rekruttering

tiltak i legevakt over

viser til søknad på tilskudd

01.10.2015

av fastlege og kvalitetshevende

under tilskuddsordningen

tiltak i legevakt.

INNVILGELSE AV TILSKUDD
Helsedirektoratet
kvalitetshevende

innvilger tilskudd

på inntil 400 000 kroner til Rekruttering

tiltak i legevakt over kap. 762, post 63 på statsbudsjettet

av fastleger

og

for 2015.

Tilskuddsbeløp som skal utbetales i år er 400 000 kroner.
For 2015 er det bevilget 10 000 000 kroner til tilskuddsordningen.

Vi har mottatt

42 søknader,

og av disse har 22 fått tildelt tilskudd.
I vår vurdering
måloppnåelse

har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier,

søknadens budsjett,

og framdriftsplan.

Velg et elernent.

VILKÅR FOR TILSKUDDET
Mål, føringer og vilkår
Tilskuddet

skal brukes i samsvar med budsjett

regelverket
Tilskuddet
•

for ordningen

Helsedirektoratet
Avdeling

- Divisjon

i søknaden,

og kravene i dette brevet.

skal dekke utgifter

Redusere antallet

og tiltak som er beskrevet

til aktivitet

ubesatte

som retter seg mot målene

fastlegehjemler/-stillinger

primærhelsetjenester

allmennhelsebenester

Elin Johanne Sæther, tlf.: 24163144
Postboks /000 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fa ks
•Org.nr.. 983 544

Besøksadresse

Unrversitetsgata

2, Oslo • 1-1f.:810 20 050

forventet

Økt kvalitet og kapasitet
Tilskuddet

skal benyttes

Tilskuddet

kan ikke omdisponeres

i legevakttjenesten.

i samsvar med budsjett

og tiltak som er beskrevet

i søknaden.

til andre formå I uten skriftlig godkjennelse

fra

Helsedirektoratet.

RAPPORTER1NGSKRAV
Rapporteringsfrist
Frist for rapportering

er 1. april neste år. For prosjekter/aktiviteter/drift

skal dere rapportere

hvert år dere mottar

tilskudd.

Nærmere

som går over flere år,

krav til rapportering

finnes

nedenfor.
Det skal rapporteres

i elektronisk

skjema i Altinn.

www.helsedirektoratet.no/tilskudd.

Lenke finner dere på

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

ska I beskrive hvorda n og i hvilken grad målene for tilskuddet

Dette gjør dere ved å rapportere

på kriteriene

for måloppnåelse

er oppnådd.

som er:

Færre ubesatte fastlegehjemler/-stillinger
Flere fastleger

som deltar i legevakt.

Videre skal rapporteringen

inneholde:

Regnskap med revisorattestasjon.

KLAGERETT
Dere har ikke klagerett

på avgjørelsen.

Dette følger av forvaltningsloven

§ 28.

AKSEPT AV VILKÅR
Tilskuddet

utbetales

Akseptbrevet

når Helsedirektoratet

må returneres

Innvilgelse av tilskudd

All korrespondanse
med vår referanse

umiddelbart,

har mottatt

vedlagt «Aksept av vilkår».

og senest innen 2 uker etter mottatt

brev.

kan trekkes tilbake etter en purring.

skal sendes til postmottak@helsedir.no
12/10265.
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eller vår postadresse,

og merkes

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet

og ser fram til å høre om resultatene.

Vennlig hilsen
RolfJ. Windspoll

e.f.

avdelingsdirektør
Elin Johanne Sæther
seniorrådgiver
Dokumentet

er godkjent

elektronisk
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STANDARDVILKÅR FOR TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORATET
Gi beskjed om endringer
Helsedirektoratet
kontonummer
og/eller

må ha skriftlig

beskjed så fort som mulig om endringer

og kontaktperson.

i mottakers

Motta kere 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

er avsluttet.

i tilskuddsbrevet,

kreve at mottaker
Investeringer

eller ut over det som
tilbakebetaler

verdien

når

og utstyr som kjøpes inn, kan regnes

eiendom.

Utgifter 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

finansieres

av offentlige

tilskudd

skal ikke

til statlige lønninger.

Lov (forskrift) om offentlig anskaffelse og krav til kjøp av varer og tjenester
Tilskuddsmottakere

som er omfattet

denne ved bruk av tilskuddsmidler.
forutberegnelighet,
ikke-diskriminerende
I noen tilfeller

hvorvidt

som hovedsakelig
de er omfattet

Følgende virksomheter

om offentlige

Lovens grunnleggende

gjennomsiktighet
og etterprøvbarhet,
og objektiv kriterier.

vil det være vanskelig å vurdere

Tilskuddsmottakere
vurdere

av lov og forskrift

må følge

krav er å sikre konkurranse,
og at utvelgelsen

om man er omfattet

er finansiert

anskaffelser

av offentlige

skal skje etter

av lov og forskrift.

midler (over 50 prosent)

må

av forskriften.

er omfattet

av forskriften

jf. forskrift

om offentlige

anskaffelser

§ 1-2:

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

behov, og ikke er av industriell

kara kter, og

som er et selvstendig

rettssubjekt

som i hovedsak er finansiert
ledd, eller hvis forvaltning
som har et administrasjons-,
medlemmene

eller

er oppnevnt

og

av myndigheter

er underlagt

eller organer som nevnt i første

slike myndigheters

ledelses- eller kontrollorgan
av slike myndigheter

eller organers kontroll,
der over halvparten

av

eller orga ner.

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

eller

frivillige

organisasjoner

som omtales under. Inntekter

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

knyttet

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:

Tilbakebetaling av filskudd:
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte filskuddsmidler og dere ikke
benytter hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten/driften, må ubrukt tilskudd
tilbakebetales umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7694 05 12162,
merket med kapittel, post og vår referanse 12/10265. Helsedirektoratet skal
informeres om tilbakebetaling med e-post til tilskudd(Whelsedinno merket med
vår referanse 12/10265.
Avkortning av neste års tilskudd dersom det også søkes om nytt tilskudd:
Hvis det på slutten 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 filskudd.
3

Overføring av filskuddsmidler dersom prosjektet skal ferdigsfilles/avsluttes —kun
ett år,
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og prosjektet ikke er
ferdigstilt,

kan det søkes om å få overført

tilskuddet

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

vurderer

ett år. Dette krever en kortfattet
behov for ytterligere

opplysninger

kan behandles.

Mulige reaksjonsformer 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

i tilskuddsbrevet,
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eiendom.

eller ut over det som

som rimelig, kan Helsedirektoratet

betraktes

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

skal 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

og skal ha adgang til å undersøke

kreve, hos tilskuddsmottaker
Har Helsedirektoratet
forbehold

og dokumentasjon

delegert

at tilskuddet

alle dokumenter

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,

hjernlet

§ 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

AKSEPTAV VILKÅR
Akseptbrevet

må returneres

umiddelbart,

og senest innen 2 uker etter mottatt

brev.

Brevet skal sendes i retur til:
Helsedirektoratet
Postboks 7000 St. Olavs plass
0130 Oslo

Eller i skannet versjon til
gostmottak@helsedir.no

Vår ref: 12/10265 - 15
KVÆFJORD KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSAVDELING
Bygdevegen 26
9475 BORKENES
Org.nr.: 974792338
Innvilget

beløp: 400 000

Beløp til utbetaling:

400 000

Kontonummer
47800500237
IBAN-nummer

(dersom bank er utenfor Norge)

BIC/Swift-kode

(dersom bank er utenfor Norge)

Kontoens valuta (dersom bank er utenfor Norge)

Kontaktperson,

telefonnummer

og e-postadresse for økonomiansvarlig

Utbetalingen

til rnottaker bes merket med

Rekruttering

og beholde

fastleger

Aksept av vilkår:

KVÆFJORD KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSAVDELING aksepterer
vilkårene for tilskuddet i tilskuddsbrev av 09.10.2015 med tittel Innvilger tilskudd
til Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt over
statsbudsjettet 2015 kap. 762, post 63.
KVÆFJORD KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSAVDELING bekrefter at dette
skjemaet gir riktige opplysninger om konto eid av tilskuddsmottaker, og at
Helsedirektoratet varsles ved endringer.

Sted, dato og signatur
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Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet
(prokura). For kommuner
fylkeskommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådrnannen eller den som har fått delegert myndighet.
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og

Fylkesmannen
i Troms
RomssaFyIkkamänni
Saksbehandler
Merete Jenssen

Telefon
77 64 20 83

Vår dato
15.01.2016
Deres dato

Vår ref.
2016/342 - 2
Deres ref.

Arkivkode
321

Kommunene i Troms fylke
v/Rådmann/Byråd for helse

Orientering om landsomfattende tilsyn i 2016
Fylkesmennene skal i 2016 gjennomføre landsomfattende tilsyn med helse- og
omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming over 18 år som bor i egen eid
eller leid bolig.
Fylkesmannen i Troms har ikke besluttet i hvilke kommuner det vil bli gjennomført tilsyn. De
aktuelle kommunene vil motta eget brev med varsel om tilsyn.

Temafor tilsynet
Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming er et område
der det er stor fare for svikt fordi brukerne ofte ikke selv klarer å ivareta sine rettigheter,
melde fra om manglende tjenester eller om endrede behov.
Kommunene skal etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 sørge for at alle som bor eller
oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens plikt
til å tilby tjenester eller helse- og omsorgstjenesteloven korresponderer med pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-1 a som gir den enkelte rett på nødvendige helse- og
omsorgstjenester fra kommunen. Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 skal kommunen,
for å oppfylle dette ansvaret, blant annet tilby helsetjenester i hjemmet jf. § 3-2 nr. 6 bokstav a
og personlig assistanse jf. § 3-2 nr. 6 bokstav b. Kommunene har videre en plikt til å sikre at
de tjenester som ytes er forsvarlige jf. helse og omsorgstjenesteloven § 4-1.
Kommunene har ansvar for å sikre at brukers rett til informasjon og medvirkning blir oppfylt
jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 a jf. pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2 og 3-1.
Kommunene har også etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 en plikt til å legge til rette
for samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere, der
dette er nødvendig for å gi forsvarlige tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.
I tilsynet skal Fylkesmennene undersøke om kommunene gjennom systematisk styring og
ledelse sikrer at personer med utviklingshemming over 18 år, og som bor i egen bolig, får
forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Dette betyr at de får de tjenestene de har rett på og at
tjenestene som gis dekker den enkeltes behov.

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

2 av 2

Fylkesmennene skal undersøke hvordan kommunene planlegger og gjennomfører tjenestene
personlig assistanse (praktisk bistand og opplæring) og nødvendig helsehjelp.
Fylkesmennene skal også undersøke hvordan kommunen legger til rette for
brukermedvirkning, samarbeid og samhandling i tjenestene.

Gjennomføringav tilsynet
Tilsynet blir gjennomført som systemrevisjon og vil omfatte gjennomgang av styrende
dokumenter, intervju av ledere og ansatte i kommunene, og samt intervju med et utvalg
brukere eller deres representanter. Skriftlig dokumentasjon vil være en sentral
informasjonskilder.
Fylkesmannen gjør for øvrig oppmerksom på at tilsynsrapportene offentliggjøres på Statens
Helsetilsyns nettside etter endt tilsyn.

Med hilsen
Svein R. Steinert
fylkeslege
Merete Jenssen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Utviklingssenterfor hjemmetjenester

Vi anbefaler

å ta buss til UiT

RuoktobålvalusaidovddidanguovddaS

da det er dårlig med
parkeringsplasser.
Bussrute 20 og 23. går fra
Tromsø sentrum

Ansatte i tjenesten for utviklingshemmede,Tromsø
kommune
RehabiliteringsklinikkenUNN HF,Avd.for Habilitering
Senter for omsorgsforskning,UiT Norgesarktiske
universitet
Utviklingssenterfor hjemmetjenester Troms

Kontaktpersoner:
May

Iren

Elisabet

I •

Bendiksen

Sausjord

eb,,but.sausjorciPtrornso.kony-TI,Ine.no
Tlf. 77604806

I

.

PC.)5;!fne

/olai

Velkommen til Vinterlys 2016
Årets konferanse
tar opp temaet

seksualitet.

Vår hovedforeleser,

Bernt

Barstad—vernepleier

og

Personell i kommune— og

Registrering

spesialisthelsetjenesten

Åpning av konferansen

og

andre interesserte

"Avspenning

spesialist i sexologisk
rådgivning,

"Frie midler"-prosjekt

Konferansen er gratis

har kalt sitt fore-

drag "Hvordan
seksualvennlig

skape et
miljø?"

og inkluderer

kaffe og enkel

Hus 1,

"Riktig legemiddelbruk

anledning til å delta via

fra 2015 blir

usht-troms

fagkonsulent,

med utviklingshemming

Aldring og Helse, Nasjonal

kompetansetjeneste

kulturelt innslag

Lunsj

Habiliteringstjenesten

/ spesialist

miljø?

i sexologisk

rådgivning,

for voksne i Sør-Trøndelag

Pause / kaffe

på konferansen

www.tromso.kommune.no/

kommune

for personer

v. Bernt Barstad, vernepleier

3.02.15

"Frie midler" :

v. førstekonsulent

Hvordan skape et seksualvennlig

videokonferanse

i sin arbeidshverdag.

om

Kvæfjord

Alfheimteateret,

bakgrunn i faglige utviklingsbehov

For mer informasjon

omsorg for personer

Det vil bli

søke USHT Troms om "Frie

presentert

"Frie midler"-prosjekt

Helsesjekk

og andre kan

To av prosjektene

i kommunal

Kaffepause

v. Stine Skorpen,

med

Katrine Haugan, avd. Finnvik,

2, Universitetet

i Tromsø

utviklingsprosjekter

for å mestre eget følelsesliv"

v. ergoterapeut

med utviklingshemming"

Auditorium

for å gjennomføre

Arne Kjell Johansen

Kvaløya hjemmetjeneste

Anne Marit Bygdnes,

midler"

v. etatsleder

lunsj

Teorifagbygget,

Helsepersonell

/ kaffe

Hvordan

skape et seksualvennlig

www.tromso.kommune.no/

v. Bernt Barstad, vemepleier

usht-troms

Habiliteringstjenesten

/ spesialist

i sexologisk

for voksne i Sør-Trøndelag

Avslutning

miljø?
rådgivning

ot Hammari
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Ågot Hammari
28. januar 2016 15:28
'hanne.m.andersen@tromsfylke.no'
Torbjørn Larsen; Randi Owe (randi.owe@kvafjordskolen.no)
VS: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Hallo
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Videresender til ordfører Larsen og oppnevnt

_20

,)

leder for råd for funksjonshemmede

\

Randi Owe.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
Kvæfjord kommune
Tlf 770 23343 mob 95089863
e-postadr: a othammari
kvaford.kommune.no
Fra: Marit Blekastad
Sendt: 25. januar 2016 10:38
Til: Ågot Hammari; Postmottak
Emne: VS: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Denne er det Ågot som skal ha. ( NB: jeg skal ha saker som gjelder Eldreråd).
Marit
Fra: Postmottak
Sendt: 21. januar 2016 13:08
Til: Marit Blekastad
Emne: VS: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Fra: Hanne M Andersen [mailto:hanne.m.andersen
troms
Sendt: 21. januar 2016 12:58
Til: Kommunene i Troms (alle 24)
Emne: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

lke.no]

Hei,
Håper denne eposten kan videreformidles

til: kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Fylkesrådet for funksjonshemmede har planlagt en konferansen denne våren, med hovedvekt på
folkevalgtopplæring fra KS.Vi vil derfor bare høre om kommunen har valgt sitt råd, før vi setter endelig dato.
Vi var nok litt optimistisk da forslag på dato ble satt høsten 2015, og februar 2016. Ny dato vil komme. Er det mulig å
få ei tilbakemelding (vi har fått noen få) på om det er opprettet råd i din kommune?
Med vennlig hilsen
Hanne Andersen
Sekretær FFF
Tlf 777 88 385

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

01.02.2016
2016/124

Saksnr
8/16
1/16
7/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede

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

/c1bI

Utviklingssen ter for sykehjem og hjemme tjenester
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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: 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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SAND til eldre og uføre i Kvæfjord
Et samarbeid mellom Arbeidslaget og Kvæfjord Frivilligsentral.
Oppstart mars 2015
Tilbudet kom i stand etter div forespørsel, og ide fra Harstad Frivilligsentral sitt prosjekt.
Tilbudet gjøres kjent ved oppslag på steder målgruppen ferdes, bl.a. Boas, fysioterapien og
legesenteret
Formidles også gjennom Helsestasjon for eldre, kommunenes hjemmetjeneste,
pensjonistforeninger, hjemmesykepleien og «jungeltelegrafen».
Det blir kjørt ut 2 bøtter (store murbøtter) og når den ene bøtta er tom, skal de ringe og
bestille påfyll. Tomme bøtter byttes da ut med fulle.
Kvæfjord Frivilligsentral:
Tar imot bestilling og noterer navn, adresse, telefonnummer.
Sender bestillingsliste på sms eller mail til Arbeidslaget
Kjøper inn bøtter.
Kvæfjord Kommune v/Arbeidslaget:
Henter sand på lager hos Harstad kommune.
Kjører ut sand har egen bil.
Levere 2 bøtter på trappa – eller yttergang.
Kostnader:
Tilbudet koster 100 pr år.
Hvem kan få sand:
Alle eldre og uføre kan be om å få tilkjørt sand.

Trenger du strøsand?
Ta kontakt med Frivilligsentralen
Arbeidslaget og Frivilligsentralen i Kvæfjord tilbyr strøsand til eldre og
uføre.
- Vi bringer sand hjem til deg
- Du får utlevert 2 bøtter sand
- Når den ene bøtta er tom, ringer du til Frivillighetssentralen og
bestiller påfyll
- Du betaler 100,- i året

Frivilligsentralen i Kvæfjord
Tlf 41569942
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 09.02.2016 13:17:02
Til: Ågot Hammari; Marit Blekastad
Kopi:
Emne: VS: Årsmelding for 2015 fra Pasient- og brukerombudet i Troms
Vedlegg: Årsmelding 2015 - POBO Troms.pdf

Fra: Odd Arvid Ryan [mailto:Odd.Arvid.Ryan@pasientogbrukerombudet.no]
Sendt: 9. februar 2016 08:39
Til: 'post@balsfjord.kommune.no'; 'postmottak@bardu.kommune.no'; 'postmottak@berg.kommune.no';
'postmottak@dyroy.kommune.no'; 'postmottak@gratangen.kommune.no';
'postmottak@harstad.kommune.no'; 'postmottak@ibestad.kommune.no';
'postmottak@karlsoy.kommune.no'; Postmottak; 'postmottak@kvanangen.kommune.no';
'post@kafjord.kommune.no'; 'post@lavangen.kommune.no'; 'postmottak@lenvik.kommune.no';
'post@lyngen.kommune.no'; 'postmottak@malselv.kommune.no'; 'postmottak@nordreisa.kommune.no';
'postmottak@salangen.kommune.no'; 'post@skjervoy.kommune.no'; 'post@skanland.kommune.no';
'post@storfjord.kommune.no'; 'postmottak@sorreisa.kommune.no'; 'postmottak@torsken.kommune.no';
'postmottak@tranoy.kommune.no'; 'postmottak@tromso.kommune.no'
Emne: Årsmelding for 2015 fra Pasient- og brukerombudet i Troms

Vedlagt følger årsmelding for 2015 fra Pasient- og brukerombudet i Troms.
Vi ber om at denne blir videreformidlet til aktuelle ledere og avdelinger innenfor kommunens helse- og
omsorgstjeneste. Vi ber spesielt om at Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede får rapporten via
kommunens postmottak.
Vi håper meldingen kan være et bidrag til kommunenes arbeid med å bedre kvaliteten i helse- og
omsorgstjenesten.
Med vennlig hilsen
Odd Arvid Ryan
pasient- og brukerombud i Troms
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Fra: Merete Hessen (Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 05.02.2016 14:20:04
Til: 'morten.sorgaard@gmail.com'
Kopi: Lars Tverseth; Ågot Hammari
Emne: VS: Til Levekårsutvalget og Rådet for funksjonshemmede i Kvæfjord
Vedlegg:
Jeg viser til din epost til Kvæfjord kommune av 27.01.2016.
Administrasjonssjefen har forelagt din e-post for helse- og omsorgssjefen, som ikke gjenkjenner den
konkrete ordlyden i de to nevnte uttalelsene eller finner innholdet i disse beskrivende for kommunens
vurdering og håndtering av tjenestetilbudet. Men de to generelle problemstillingene som tas opp er
viktige – og vi må kontinuerlig jobbe for å utvikle og forbedre oss.
Dessverre er det slik at vi verken i fortid, nåtid eller fremtid vil kunne unngå at det kommer opp
enkeltsaker hvor brukere og/eller pårørende til personer med spesielle behov ikke vil være enige og/eller
fornøyde med kommunes vedtak om tjenestetilbud og/eller selve tjenesteytingen. For slike enkeltsaker er
det konkret klagebestemmelser. Avgjørelsene i klagesaker må kommunen ta til etterretning og lære av.
Til det generelle i de problemstillingene som reises:
Ad pkt 1:
Overformynderiet har aldri inngått i helse og omsorgsavdelingens ansvars- og myndighetsområde. Til
orientering så ble Fylkesmannen lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er dermed førsteinstans på
vergemålsområdet. Fylkesmannen overtok da ansvaret og oppgavene som lå hos de kommunale
overformynderiene. Overformynderne var politisk utpekt og i tillegg hadde Kvæfjord kommune fast
formann for overformynderiet, ivaretatt de siste årene før vergemålsreformen av ekstern advokat.
Generelt er ikke vergemålsloven til hinder for at foreldre kan oppnevnes som verger til
utviklingshemmede barn over 18 år. Fylkesmannen vil kunne orientere om den generelle
problemstillingen som tas opp i pkt 1, herunder kriterier og vurderinger rundt oppnevnelse som verger og
om håndtering av eventuelle habilitetskonflikter dette medfører.
Ad pkt 2:
Da HVPU-reformen trådte i kraft 1.1.1991 ønsket ca 115 av de utviklingshemmede fra Trastad Gård å bli
boende i Kvæfjord kommune. Dette innebar en formidabel endret situasjon for kommunen, og antall
kommunalt ansatte måtte dobles for å organisere, lede og yte disse de nødvendige tjenestetilbud. Om lag
halvparten av disse vertskommunebeboerne er nå gått bort. I tillegg har Kvæfjord kommune en noe
høyere andel innbyggere med kjent utviklingshemming i forhold til innbyggertallet enn
«gjennomsnittskommunen». Forholdet til pårørende har endret seg i takt med samfunnsutviklingen for
øvrig. Generelt både var og er det noen problemstillinger rundt forhold til pårørende til
vertskommunebeboerne som i praksis kan være annerledes enn for de som er vokst opp eller tilflyttet
kommunen etter HVPU-reformen. Det var nok i mange tilfeller slik at ansatte som kom fra gamle Trastad
ikke på samme måte hadde erfaring med å forholde seg til pårørende til barn og andre personer med
spesielle behov. Oppbygging av slik kompetanse har vært og er et arbeidsgiveransvar. Samtidig må vi ikke
glemme at en del av de som bodde på gamle Trastad også både hadde og fremdeles har nære og
engasjerte pårørende.
I Kvæfjord kommunes helse- og omsorgsplan 2014-2020 «Morgendagens omsorg i Kvæfjord», vedtatt av
kommunestyret 17. juni 2014, redegjøres og vurderes for dette blant annet i pkt 5.5.4 Personer med
utviklingshemming og pkt 7.1 Brukermedvirkning og pårørendesamarbeid. En av 6 målsettinger for
tiltaksplan 2014-2020 er å styrke bruker- og pårørendesamarbeidet. Evaluering av den vedtatte
tiltaksplanen skal opp som egen sak i levekårsutvalget 17. februar 2016; Rapportering på Helse- og
omsorgsplanens tiltaksplan 2014-2020. Det generelle i problemstillingen du tar opp i e-postens pkt 2 vil
medtas i denne saken.
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Din e-post vil bli forelagt levekårsutvalget og råd for funksjonshemmede som referatsak i kommende
utvalgsmøter.
Med vennlig hilsen

Merete Hessen

Administrasjonssjef
Kvæfjord kommune
tlf 77023011/ 95837181

Fra: Morten Sørgård [mailto:morten.sorgaard@gmail.com]
Sendt: 27. januar 2016 23:02
Til: Postmottak
Kopi: Mona.Thrane.Sorgard@koa-as.no; Merete Hessen; Torbjørn Larsen
Emne: Til Levekårsutvalget og Rådet for funksjonshemmede i Kvæfjord

Til Levekårsutvalget og Rådet for funksjonshemmede i Kvæfjord
Jeg er forelder til en gutt med spesielle behov, og har kontakt med flere andre
foreldre i Kvæfjord som er i liknende situasjon. Jeg og andre foreldre har blitt
møtt en del usaklige utsagn, i møte med ledelsen/administrasjon i helse- og
omsorgsavdelingen Kvæfjord.
Jeg er klar over at råd og utvalg ikke kan behandle enkeltsaker av personlig
karakter, men ber på generelt grunnlag om en utredning av de nedenfor
gjengitte uttalelser fra Helse- og omsorgssjef Ågot Hammari. Hennes rolle
innebærer etter vår mening et ansvar for å forvalte et regelverk uten at egne
personlige oppfatninger skal ha betydning for innholdet i de rettigheter som
tildeles eller de vedtak som fattes, og utsagnene nedenfor mener vi er egnet til
nettopp å svekke tilliten til hennes objektivitet.
1: Pårørende til barn med spesielle behov, bør ikke være verge til sine barn
etter at de fyller 18 år. De får en mer rettferdig behandling om verge ikke er
pårørende.
2: Kvæfjord kommune har fått problemer med at de må forholde seg til
pårørende til barn og personer med spesielle behov. Det var de ikke vant til i
forhold til de som kom fra Trastad.
Jeg i imøteser Deres tilbakemelding.
Med vennlig hilsen
Morten Sørgård
Mobil 41129060
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