Møteinnkalling

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
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Råd for funksjonshemmede
Møterom 2, Kvæfjord rådhus
24.11.2016
09:30

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

Innkalling er sendt til:
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Bente Hennie Fritjofsdatter
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Kristin Vonheim Håkonseth
Børre Skoglund
Ler Wah Waw
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Medlem
Medlem
Medlem
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Representerer
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Saksnr

Innhold

PS 15/16

Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok 9.6.16

PS 16/16

Høring: budsjett og økonomiplan 2017-2020

PS 17/16

Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med
brukerstyrt assistanse (BPA)

PS 18/16

Orienteringssak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

PS 19/16

Orienteringssak: Den nye vergemålsloven og kommunens samarbeid
med verger

PS 20/16

Referatsaker

RS 20/16

Om overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til
frivilligsentralene

RS 21/16

Ang. bistand rundt redegjørelse av BPA-ordningen i Kvæfjord
Kommune

RS 22/16

Markering av eldredagen 2016 i Kvæfjord: folder og plakat

RS 23/16

Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt vedr demens og
utviklingshemming

RS 24/16

Fordeling av tilskudd 2016- 2017 Kulturelle spaserstokken

RS 25/16

Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig

RS 26/16

Tjenestebeskrivelse hjemmehjelp, praktisk bistand

RS 27/16

Tjenesebeskrivelse hjemmesykepleier
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.11.2016
2016/250

Saksnr
15/16

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
24.11.2016

Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok 9.6.16
Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra Råd for
funksjonshemmedes møte 9.6.2016 . Til å signere møteboka velges :
1…………………
2…………………

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

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.11.2016
2016/1159

Saksnr
26/16
37/16
16/16

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Levekårsutvalget
Teknisk utvalg
Råd for funksjonshemmede

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
22.11.2016
23.11.2016
24.11.2016
24.11.2016

Høring: budsjett og økonomiplan 2017-2020

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
F-sak 91/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Saksopplysninger
I formannskapsmøte 14.11.2016 la administrasjonssjefen fram sitt forslag til budsjett for 2017 og
økonomiplan for 2017-2020. Det vises i sin helhet til utsendt særtrykk av dette forslaget, som også kan
lastes ned fra kommunens hjemmeside på internett, direkte link dit:
http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/aktuelt/3159-budsjett-og-okonomiplan-2017-2020
Formannskapet tok i første omgang forslaget fra administrasjonssjefen til orientering. Saken fremmes
som høringssak for ungdomsrådet, eldrerådet, levekårsutvalget, teknisk utvalg og råd for
funksjonshemmede som kan komme med vurderinger og synspunkter på det foreliggende forslag, som
innspill opp mot at formannskapet avgir sin budsjettinnstilling til kommunestyret den 28.11.2016.
Budsjettsaken behandles i kommunestyret 15.12.2016

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.11.2016
2016/250

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

41/16
23.11.2016
Eldrerådet
17/16
24.11.2016

Saksnr
27/16
41/16

Ågot Hammari
77 02 33 43

Levekårsutvalget
27/16
22.11.2016
Råd for funksjonshemmede

Utvalg
Eldrerådet
Levekårsutvalget
Råd for funksjonshemmede
Formannskapet

Møtedato
22.11.16
23.11.16
24.11.16
28.11.16

Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med brukerstyrt personlig
assistanse (BPA)

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Dokumenter i saken:
 Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1d
 Rundskriv 15/4398: Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA
 Kommunal innkjøpsavtale om kjøp av BPA fra private tilbydere
 Tjenestebeskrivelse for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Saksopplysninger
Kommunen har mottatt en henvendelse fra Norsk forbund for utviklingshemmede, avdeling
Kvæfjord lokallag, hvor de ber om bistand til redegjørelse av BPA-ordningen i Kvæfjord
kommune.
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NFU ønsker at Rådet for funksjonshemmede kan hjelpe dem med følgende punkter:
 NFU oppfordrer Rådet for funksjonshemmede til å bistå oss i å ivareta interessen vi har
for våre medlemmer i denne saken.
 NFU ønsker at rådet fremskaffer info om Kvæfjord kommunes tolking og praktisering av
BPA-ordningen og tjenester i hjemmet.
 NFU ønsker at Rådet for funksjonshemmede tar dette videre til fylkesnivå og at
Kvæfjord kommunes praksis sammenlignes med andre kommuner.

Den 1.1.2015 trådte §2-1d i pasient og brukerrettighetsloven om rett til Brukerstyrt personlig
assistanse i kraft.
Administrasjonens vurdering er at denne saken har almen interesse og det vil bli gitt en
orientering i ovennevnte råd, utvalg og formannskap.
Vurderinger

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.11.2016
2016/250

Saksnr
28/16
40/16
18/16

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Levekårsutvalget
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
22.11.2016
23.11.2016
24.11.2016

Orienteringssak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Administrasjonssjefens innstilling
Saken tas til orientering.

Dokumenter i saken:
Forskrift om parkering for forflytningshemmede 1994
Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede 1999
Kriterier og veiledning til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Søknadskjema om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Skjema for legeerklæring
Vurderinger
Administrasjonens vurdering er at denne saken er av almen interesse og legges fram i ovennevnte råd,
utvalg og formannskap

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

17.11.2016
2016/250

Saksnr
19/16

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
24.11.2016

Orienteringssak: Den nye vergemålsloven og kommunens samarbeid med verger

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling

Dokumenter i saken:
Lov om vergemål av 26.03.2010, gjeldende fra 1.7.2013.
Saksopplysninger
Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord ba i møte 18.02.16 om en orientering om hvordan
kommunen samarbeider med verger. Det vil i møtet bli gitt en orientering om den nye
vergemålsordninga, og gjeldende praksis i Kvæfjord kommune.
Vurderinger

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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PS 20/16 Referatsaker
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Frivilligsentralene iflg. liste
Alle landets kommuner

Deres ref

Vår ref

Dato

16/4316-

28.06.2016

Om overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene
15. juni sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag om å overføre ansvaret for tilskudd til
frivilligsentralene til kommunene, jf. Innst. 333 S. (2014–2015) og Prop. 123 S (2015-2016)
Kommuneproposisjonen 2017.
Med et kommunalt helhetlig ansvar for sentralene vil det legges til rette for en videreutvikling
av ordningen i tråd med lokale ønsker. Dagens retningslinjer for frivilligsentraler, som er
vedtatt av Kulturdepartementet, vil ikke bli videreført.
Tilskudd til frivilligsentralene budsjetteres i dag over kap. 315, post 71 på
Kulturdepartementets budsjett og utgjør i 2016 127,8 millioner kroner. Fra 2017 legges det
opp til at midlene fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet (tabell C) i en overgangsperiode
på fire år. Kommuner som oppretter eller nedlegger frivilligsentraler i overgangsperioden, vil
bli bedt om å rapportere dette til Kulturdepartementet, slik at det kan tas høyde for nye
sentraler i fordelingen av midler påfølgende år. Tilskuddet trappes opp i fireårsperioden.
Tidligere har Kulturdepartementet gitt et særskilt tilskudd til frivilligsentralenes
regionkonferanser og andre samarbeidstiltak. Fra og med 2017 vil dette inngå i det ordinære
tilskuddet. Vi er kjent med at KS vurderer mulige tiltak for bidra til en god overgang fra
statlig til kommunal forvaltning av tilskuddet. KS legger blant annet opp til en egen
konferanse for kommunene og frivilligsentralene høsten 2016 for å drøfte videre utvikling av
sentralene i lys av at ansvaret for tilskuddet overføres fra staten til kommunene.

Postadresse
Postboks 8030 Dep
NO-0030 Oslo
postmottak@kud.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
http://www.kud.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org. nr.
972 417 866
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Avdeling for sivilsamfunn
og idrett

Saksbehandler
Glenn Greenberg
22248053

Tabellen over særskilt fordelte midler (tabell C) vil bli presentert i "Grønt hefte Inntektssystemer for kommuner og fylkeskommuner", som legges frem som vedlegg til
statsbudsjettet (Prop. 1 S) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvert år.
Statsbudsjettet for 2017 legges frem 6. oktober 2016.
Frist for innlevering av frivilligsentralenes rapport for 2015 er 1. oktober. Departementet vil
legge til rette for enkel innlevering ved bruk av den samme digitale løsningen som tidligere
år. Lenke til rapporteringsskjemaet vil bli lagt ut på www.regjeringen.no/no/tema/kulturidrett-og-frivillighet/frivillighet.
For midler mottatt i 2016, skal det sendes en kort rapport (maks 200 ord) som e-post til
postmottak@kud.dep.no innen 1. mars 2017.
Henvendelser om tilskudd for 2017 skal rettes til den enkelte kommune.

Med hilsen

Lars Audun Granly (e.f.)
ekspedisjonssjef
Heidi Karlsen
avdelingsdirektør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur.

Side 2
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Adresseliste frivilligsentraler

Aurskog-Høland Frivilligsentral
Vestby Frivillighetssentral
Nes frivillighetssentral
Fet frivilligsentral
Frivilligsentralen i Ullensaker
Frivilligsentralen i Skedsmo
Nesodden Frivivilligsentral
Lørenskog Frivilligsentral
Frivillighetssentralen Skedsmokorset, Huseby Gård
Eidsvoll frivillig sentral, c/o Eidsvoll kommune
Bærum Frivilligsentral
Frivillighetssentralen Rælingen
Enebakk Frivillighetssentral
NaKuHel Asker
Frivillighetssentralen i Sørum
Nannestad frivilligsentral
Frogn frivilligsental
Asker Frivilligsentral-Hasselbakken
Oppegård frivillighetssentral
Nittedal Frivilligsentral
Ås frivilligsentral
Gjerdrum Frivilligsentral
Frivilligsentralen i Ski
Heggedal Nærmiljøsentral
Borgen Nærmiljøsentral
Risør Frivilligsentral
Lillesand frivilligsentral
Hisøy Frivilligsentral
Eydehavn-Kuben Frivilligsentral
Tromøy Frivilligsentral
Tvedestrand Frivilligsentral
Evje og Hornnes Frivillighetssentral
Valle frivilligsentral
Bygland Frivilligsentral
Iveland Frivilligsentral
Åmli Frivillighetssentral
Gjerstad Frivilligsentral
Vegårshei Frivillighetssentral
Froland frivilligsentral
Tyholmen frivilligsentral
Hole frivilligsentral
Nedre Eiker Frivilligsentral
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Ål frivilligsentral
Danvik - Fjell Frivilligsentral
Lier Frivilligsentral
Øvre Eiker Frivillig Sentral
Kongsberg frivillighetssentral
Hemsedal Frivillig Sentral
Røyken Frivilligsentral
Drammen Frivilligsentral
Frivillighetssentralen i Nore og Uvdal
Frivilligsentralen i Modum
Ringerike Frivilligsentral
Gol Frivillig Sentral
Hurum frivilligsentral
Nesbyen Frivilligsentral
Rollag og Veggli Frivilligsentral
Flesberg Frivilligsentral
Lier Bygdetun Frivilligkontor
Hole Ungdoms Frivilligsentral
Alta Frivillig Sentral
Frivillig Sentralen i Sør-Varanger
Vadsø Frivilligsentral
Frivillighetssentralen i Hammerfest
Tana Frivilligsentral
Vardø frivilligsentral
Eisevàrluhppu Frivillighetssentral SA
Båtsfjord Frivilligsentral
Nordkyn frivilligsentral
Kautokeino frivilligsentral
Moelv Frivilligsentral
Kongsvinger nærmiljøsenter
Åmot frivilligsentral
Grue frivilligsentral
Engerdal frivilligsentral
Løten Frivilligsentral
Elverum Frivilligsentral
Brumunddal Frivilligsentral
Tynset Frivilligsentral
Foreningen Tolga Frivilligsentral
Folldal Frivilligsentral
Åsnes Frivilligsentral
Ottestad Frivilligsentral
Hamar Frivilligsentral
Alvdal Frivilligsentral
Sør-Odal frivillighetssentral
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Eidskog frivilligsentral
Nord-Odal frivilligsentral
Trysil Frivilligsentral
Stor-Elvdal Frivilligsentral
Kongsvinger Frivilligsentral
Rendalen Frivilligsentral
Os Frivilligsentral
Laksevåg frivilligsentral
Etne Frivilligsentral
Arna Frivillighetssentral
Frivilligsentralen i Radøy
Stiftinga Grannehjelpa - frivilligsentralen i Kvam
Vaksdal frivilligsentral
Salem Nærmiljøsenter
Åsane frivilligsentral
Os frivilligsentral i Hordaland
Odda Frivilligsentral
Fitjar Frivilligsentral
Frivilligsentralen i Stord
Voss Frivilligsentral - Nabobeino
Fjell Frivilligsentral
Ytrebygda Frivilligsentral
Kvinnherad Frivillighetssentral
Øygarden frivilligsentral
Askøy Frivilligsentral
Frivilligsentralen i Austrheim
Sesam frivillighetssentral
Bergen Kystkultursenter
Sveio Frivilligsentral
Fusa frivilligsentral
Bømlo Frivillighetssentral
Frivilligsentralen i Lindås
Meland Frivilligsentral
Løvstakken frivilligsentral
Vitaltitetsenteret Frivilligsentral
Ulvik frivilligsentral
Jondal Frivilligsentral
Ullensvang frivilligsentral
Tysnes Frivilligsentral
Frivilligsentralen i Masfjorden
Grønn frivillighetssentral Landås
Aukra frivilligsentral
Ulstein Frivilligsentral
Ålesund frivillifsentral
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Giske Frivillighetssentral
Sula Frivilligsentral
Hareid Frivillighetsentral
Frivilligsentralen i Sykkylven
Stranda Frivilligsentral
Rauma frivilligsentral
Molde Frivilligsentral
Vestnes Frivilligsentral
Ørsta frivilligsentral
Kristiansund Frvillighetssentral
Fræna Frivilligsentral
Frivilligsentralen i Volda
Ørskog Frivilligsentral
Sunndal frivilligsentral
Frivilligsentralen i Herøy
Stordal frivilligsentral
Rindal frivilligsentral
Haram frivilligsentral
Frivillighetssentralen i Norddal
Halsa Frivilligsentral
Sande frivilligsentral
Nesset Frivilligsentral
Vefsn Frivillighetssentral
Hamarøy Frivilligsentral
Brønnøy Frivillighetssentral
Bodø Frivilligsentral
Alstahaug frivilligsentral
Fauske Frivilligsentral
Vestvågøy Frivillighetssentral
Vevelstad frivilligsentral
Meløy frivilligsentral
Vågan Frivilligsentral
Frivillighetssentralen i Narvik
Hemnes Frivilligsentral
Hattfjelldal Frivillighetssentral
Sømna Frivilligsentral SA
Møtestedet frivilligsentral
Dønna frivilligsentral
Grane Frivilligsentral
Beiarn Frivilligsentral
Bindal Frivilligsentral
Steigen frivilligsentral
Andøy frivilligsentral
Vega Frivillighetssentral
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Lødingen Frivilligsentral
Bø Frivilligsentral
Sortland Frivilligsentral
Rana frivilligsentral
Frivillighetssentralen i Saltdal
Øksnes frivillighetssentral
Hadsel Frivillighetssentral
Nesna Frivillighetssentral
Ballangen Frivilligsentral
Levanger Frivilligsentral
Skage Frivilligsentral
Snåsa Bygdesentral
Stod Frivilligsentral
Namsskogan frivilligsentral
Lierne Frivilligsentral
Frivillig Inderøy SA
Leksvik frivilligsentral
Beitstad Frivilligsentral
Overhalla frivilligsentral
Nærøy Frivilligsentral
Høylandet Frivilligsentral
Frivilligssentralen Stjørdal
Grong frivillighetssentral
Namsos Frivillig Sentral IOGT
Frivillig Verdal
Namdalseid frivilligsentral
Frosta frivillighetssentral
Mosvik Frivilligsentral
Meråker frivilligsentral
Vikna frivilligsentral
Flatanger frivilligsentral
Skorova Liv Frivilligsentral
Frivilligsentralen i Sel
Frivilligsentralen i Nord-Fron
Vang frivilligsentral
Foreningen Frivilligsentralen Sør-Aurdal
Nord-Aurdal frivilligsentral
Jevnaker frivilligsentral
Torpa/Nordre Land frivillighetssentral
Gran frivilligsentral Vassenden
Gran frivilligsentral
Friviljugsentralen i Lom
Øystre Slidre frivilligsentral
Gjøvik frivilligsentral
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Stiftelsen Skjåk Friviljugsentral
Østre Toten frivillighetssentral
Nærmiljøsentralen Ringebu
Lillehammer frivilligsentral
Vestre Slidre frivilligsentral
Gausdal frivilligsentral
Lunner frivilligsentral
Vestre Toten Frivilligsentral
Vågå Frivillighetssentral
Søndre Land frivilligsentral
Øyer/Tretten Frivillighetssentral
Etnedal nærmiljøsentral
Dovre frivilligsentral
Gjøvik frivilligsentral, avd. Hunndalen
Gjøvik frivilligsentral, avd. Øverby
Ullern Frivilligsentral
Stovner Frivilligsentral
Holmlia Frivillighetssentral
Romsås Frivillig-sentral
SAFIR(Senter for Frivillig innsats i Rusfeltet)
Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral
Sagene Frivilligsentral
Agenda X
Manglerud Frivillighetssentral
Lambertseter frivilligsentral
Vestre Aker Frivillighetssentral
Bøler Frivilligsentral
Senter for Frivillighet, Oslo Røde Kors
Hovstua frivillighetssentral og nærmiljøsenter
Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås
Tidemandstuen Frivilligsentral
Døves Frivillighetssentral
Oppsal frivillighetssentral
Kampen Frivilligsentral
Bjerke Nærmiljøsenter
Grønland og Gamlebyen Frivilligsentral
Bjørndal frivilligsentral
Ekeberg - Bekkelaget frivilligsentral
Frivilligsentralen St.Hanshaugen
Ellingsrudåsen frivilligsentral
Frogner frivilligsentral
Sogn Frivillighetssentral
Haugerud Frivilligsentral
Furuset Frivillighetssentral
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Veitvet frivillighetssentral, Stikk innom
Hjelmeland frivilligsentral
Klepp frivillighetssentral
Tysvær Frivilligsentral
Time frivilligsentral IOGT
Gjesdal frivillighetssentral
Haugesund Frivilligsentral
Frivilligsentralen i Sandnes
Sokndal frivillghetssentral
Hinna Hillevåg Frivilligsentral
Sola frivilligsentral
Randaberg Frivilligsentral
Eiganes Tasta Frivilligsentral
Karmøy frivilligsentral IOGT
Vindafjord frivilligsentral
Strand Frivilligsentral
Rennesøy frivilligsentral
Sauda Frivilligsentral IOGT
Hå frivilligsentral
Frivilligsentralen i Eigersund
Storhaug Frivilligsentral
Finnøy frivilligsentral
Lund frivillighetssentral
Nærmiljøsentralen Askvoll
Jølster Frivilligsentral
Frivilligsentralen i Årdal
Hornindal frivilligsentral
Stryn Frivillegsentral
Naustdal Frivillighetssentral
Førde frivilligsentral
Solund Frivillegsentral
Frivillegsentralen i Gloppen
Luster Frivilligsentral
Sogndal Frivilligsentral
Eid frivilligsentral
Frivillighetssentralen i Fjaler
Gulen frivilligsentral
Vågsøy Frivilligsentral
Lærdal frivilligsentral
Gaular Frivilligsentral
Flora frivilligsentral
Costa Blanca Nord Frivilligsentral
Bjugn Frivillighetssentral
Strinda Frivilligsentralen
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Rennebu frivilligsentral
Midtre Gauldal frivilligsentral
Orkdal frivilligsentral
Hitra Frivilligsentral
Sjetne Frivilligsentral
Saupstad Frivilligsentral
Tegnspråklig Frivilligsentral Trondheim
Snillfjord Frivilligsentral
Rissa Frivillighetssentral
Meldal frivillighetssentral
Kattem Frivilligsentral
Østbyen Frivilligsentral
Ranheim frivilligsentral
Hemne frivilligsentral
Løkkan Frivilligsentral
Oppdal Frivilligsentral
Selbu Frivilligsentral
Røros Frivilligsentral
Skaun frivilligsentral
Ila frivilligsentral
Åfjord Frivilligsentral AL
Frøya Frivilligsentral
Ørland Frivilligsentral
Byåsen Frivilligsentral
Melhus Frivilligsentral
Nardo & Tempe Frivilligsentral
Holtålen frivilligsentral
Tydal Frivilligsentral
Klæbu Frivilligsentral
Agdenes Frivilligsentral
Kragerø Frivillig Sentral
Gulset Nærmiljøsenter
Bamble frivilligsentral
Porsgrunn Frivilligsentral
Menstad Frivilligsentral
Seljord Frivilligsentral
Notodden Frivilligsentral
Herøya Nærmiljøsenter
Solum Nærmiljøsenter tidl. Moflata Nærmiljøsenter
Nissedal Frivilligsentral
Vinje Friviljugsentral
Bø Frivilligsentral
Rjukan Frivilligsentral
Hjartdal Frivillighetssentral
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Klyve Nærmiljøsenter
Fyresdal frivilligsentral
Lavangen Frivilligsentral
Kåfjord Frivilligsentral
Frivilligsentralen i Målselv
Kvæfjord Frivilligsentral
Frivillighetssentralen i Skånland
Nordreisa Frivilligsentral
Ibestad frivilligsentral
Stiftelsen Sørreisa Frivilligsentral
Frivilligsentralen i Dyrøy
Salangen Aktivitetssenter og Frivilligsentral (SAFA)
Lenvik Frivilligsentral
Gratangen Frivillighetssentral SA
Vannøy Frivilligsentral
(SUS) Bardu frivilligsental
Frivillighetssentralen ved Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Tromsø
Frivilligsentralen Tromsø Røde Kors
Storfjord Frivilligsentral
Harstad Frivilligsentral
Stiftelsen Lyngen frivilligsentral
Lyngdal frivilligsentral
Hægeland og Øvrebø frivilligsentral
Frivilligsentralen Kirkens bymisjon
Audnedal frivilligsentral
Marnardal frivilligsentral
Flekkefjord Frivilligsentral
Farsund Frivilligsentral
Mandal frivilligsentralsentral
Posebyen Frivilligsentral
Randesund/Tveit Frivilligsentral
Kristiansand Vest Frivilligsentral
Vennesla Frivilligsentral
Lindesnes frivilligsentral
Søgne Frivilligsentral
Songdalen Frivilligsentral
Kvinesdal Frivilligsentral
Åseral Frivilligsentral
Hægebostad Frivilligsentral
Sande frivilligsentral
Nøtterøy Frivillighetssentral
Tjøme Frivilligsentral
Andebu frivilligsentral
Tønsberg Frivilligsentral
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Frivillig - Sentralen i Holmestrand
Svelvik frivilligsentral
Frivillighetssentralen i Sandefjord
Larvik Frivilligsentral
Frivilligsentral Horten kommune
Lardal frivilligsentral
Rakkestad Frivilligsentral
Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral
Fredrikstad Øst Frivilligsentral
Fredrikstad Vest Frivilligsentral
Spydeberg Frivilligsentral
Hobøl Frivilligsentral
Rygge Frivilligsentral
Sarpsborg Frivilligsentral KF
Sarpsborg Øst Frivilligsentral
Moss Frivilligsentral
Askim Frivillig Sentral
Skiptvet Frivilligsentral
Halden Frivilligsentral
Våler/ Svinndal Frivilligsentral
Aremark frivilligsentral
Rømskog frivilligsentral
Marker Frivilligsentral
Råde frivilligsentral
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 29.06.2016 08:43:13
Til: Birger Bjørnstad; Dag Sandvik; Jan Roger Johansen; Merete Hessen; Ågot Hammari
Kopi:
Emne: VS: 16/4316 Om overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene
Vedlegg: Om overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralen(2).pdf;Adresseliste
frivilligsentraler(1199223)(2).pdf

Fra: Runi.Yndestad@kud.dep.no [mailto:Runi.Yndestad@kud.dep.no]
Sendt: 28. juni 2016 10:16
Til: POSTMOTTAK@kud.dep.no
Emne: 16/4316 Om overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene

Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.
Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e‐post til postmottak@kud.dep.no / Any
answer to this e‐mail, or new inquiry, please send e‐mail to postmottak@kud.dep.no.

Med hilsen/Yours sincerely
Kulturdepartementet/Ministry of Culture
Postboks 8030 Dep
N‐0030 Oslo
Telefon/Telephone +47 22 24 90 90
E‐post/E‐mail: postmottak@kud.dep.no
Nett/Web: www.regjeringen.no/kud
Denne e‐posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med
lovbestemt taushetsplikt. Dersom e‐posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Kulturdepartementet.
/This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the
Ministry of Culture, Norway, immediately.
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Borkenes,04/10-2016
Til
Kvæfjordkommune
v/ Rådetfor funksjonshemmede

Ang. bistandrundt

redegjørelseav B PA-ordningeni Kvæfjord Kommune

Det har i den siste tiden fremkommet

forespørsler

vurdere

praktiserer

hvordan

assistanse

Kvæfjord

kommune

informasjon
dessverre

Vi samarbeider

her at dette praktiseres
gir et ulikt tjenestetilbud

denne lovbestemte

oppsummerer

rettigheten

2015 (Rundskriv

i tolking

kan en si at BPA er en tjeneste

for rundskrivet

er pasient-

rundskrivet

som presiserer

1-92015).

om ordningen.

Det burde da etter

av lov- og regelverk
kommunene

eller utøvende

er forpliktet

til å

samt at BPA skal fremme

for funksjonshemmede.

og brukerrettighetsloven

endret,

om tjenestene

levner ingen tvil om at intensjonene
Selv om BPA er hjemlet

at dette er en tjenesteform

som

Det er også laget en

om BPA er at helse- og omsorgstjenesteloven

rett til selv å bestemme

samfunnsdeltagelse.

noe som vi har hørt

skal forstås og utøves. Siste rundskriv

som gir veiledning

og aktiv samfunnsdeltagelse

individuell

presisert

til kommune,

for alle som har behov for denne typen tjenester,

Utgangspunktet

og ønsker da å

blitt sendt ut flere rundskriv

vårt syn ikke være særlig rom for store forskjeller

likestilling

praktiseres

personlig

alt etter hvor folk bor.

nasjonal opplæringshåndbok(lS-2313)

Derimot

for Brukerstyrt

ordningen

ulikt fra kommune

dette ble sendt ut i desember

praksis. Kort oppsummert

i NFU om bistand til å

også med andre NFU-lag og vet ut fra

Det har fra Helse- og omsorgsdepartementet

vurdere

ordningen

(BPA). NFU får ulike signaler på hvordan

finne ut hva som er tilfelle.

hvordan

fra medlemmer

slik at den gir en avgrenset

skal organiseres

med BPA er likestilling

som har som bærende

gruppe en

som BPA. Innledningen

prinsipp

i

og

i helse- og omsorgstjenesteloven,
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er uendret.

er det

å ivareta deltagelsen

i

samfunnet

og styringen

myndighetene

over eget liv. Det understrekes

at man også må inkludere

både sosial deltagelse

og praktiske

oppgaver

NFU ønsker at Rådet for funksjonshemmede

NFU oppfordrer

knyttet

av BPA-ordningen

omfattes

Det betyr at
av BPA.

punkter:

til å bistå oss i å ivareta interessen

info om Kvæfjord
og tjenester

NFU ønsker at Rådet for funksjonshemmede
kommunes

til dagliglivet

fra

i denne saken.

NFU ønsker at rådet fremskaffer

Kvæfjord

som ikke ytes i hjemmet.

kan hjelpe oss med følgende

Rådet for funksjonshemmede

har for våre medlemmer

praktisering

tjenester

i de ulike dokumentene

praksis sammenliknes

kommunes

tolking

og

i hjemmet.

tar dette videre til fylkesnivå
med andre kommuner.

Med vennlig hilsen

Gøril Benjaminsen (sign)
Styreleder NFU-Kvæfjord lokallag

Kopi:

NFU Troms fylkeslag
Ordføreren i Kvæfjord

Viktigedokumenter:

Rundskriv 1-9 2015
BPA-håndboka som Helsedirektoratet ga ut i juni 2015.
Stortingsproposisjon 86L 2013-2014, som lå tilgrunn for rettighetsfestingen.
Det nye rundskrivet bygger på de gamle rundskrivene:
1-20/2000 - Brukerstyrt personlig assistanse
1-15/2005 - Brukerstyrt personlig assistanse

Samfunn for alle
26

og at

vi

Kvæfjordkommune
-en ren fomøyelset

VELKOMMENTILMARKERINGAV

DENINTERNASJONALEELDREDAGENI
KVÆFJORD
PÅFRAMBORKENES,
ONSDAG5.OKTOBERKL.12.00
Program

Professor
ASTRIDNØKLEBYHEIBERG
holder foredrag med tittelen
«OM- OGTILELDREOVER60 ÅR».
Kulturinnslag og allsang
Det blir servert gratis lunsj og Kvæfjordkake
Allepensjonister hjertelig velkommen

Arr. Kvæfjordeldreråd
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OM MARKER1NGEN

Dette er første gang vi markerer dagen her i
Kvæfjord. Dagen er egentlig 1. oktober, men vi
har vært så heldig å få tidligere
stortingsrepresentant,
statsråd og statssekretær
Astrid Nøklebye Heiberg (80) som hovedtaler.
Hun er kjent som en sterk og klar talsperson for
eldresaker. Med sin yrkesbakgrunn som lege og
med sitt sterke politiske engasjement
person som blir lyttet til.

OM DEN 1NTERNASJONALE ELDREDAGEN

er hun en
FNs internasjonale eldredagen ble opprettet i
1990 og markeres årlig i mange land over hele
verden. Dette skjer i respekt for de eldre, og som
en påminnelse om at hensynet til eldre er en

Vi setter stor pris på at hun vil delta på
markeringen her i Kvæfjord, og vi håper at riktig
mange vil komme for å høre hennes foredrag og

viktig faktor i utviklingen

av våre samfunn.

delta i feiringen.
Eldre må ha mulighet til å bidra til utviklingen av
samfunnet. De fleste eldre har mange år og lange
liv som pensjonister. Derfor er de en ressurs som
i langt sterkere grad må komme samfunnet som
helhet til gode
Antall eldre blir stadig flere og det er viktig at alle
får en meningsfylt alderdom.
Derfor er det viktig å markere denne dagen
også her i Kvæfjord!
HJERTELIGVELKOMMEN!
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Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt
Demensutredning og utviklingshemning - undersøkelse i kommunehelsetjenesten
Dette er en henvendelse til deg med spørsmål om du vil være med i en intervjuundersøkelse om rutiner og
prosedyrer for å oppdage tidlige tegn på demens blant personer med utviklingshemning. Samme
henvendelse går til ansatte i 15 kommuner i Norge. Målet er at vi basert på denne undersøkelsen skal
kunne utarbeide en anbefaling til bruk i kommunehelsetjenesten. Dette er også første del av en planlagt
større undersøkelse om demens blant personer med utviklingshemning som vi nå søker midler om å
gjennomføre. Denne undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd og gjennomføres av Nasjonal
kompetansetjeneste for aldring og helse. Det er avklart med din nærmeste leder at dersom det er i orden
for deg å delta i denne undersøkelsen, kan du gjøre det i din arbeidstid.
I
Bakgrunn og hensikt
Antallet eldre med utviklingshemning vil øke betydelig i Norge i tiden fremover. Flere enn før vil erfare
aldersrelaterte sykdommer, inkludert demens. Personer med utviklingshemning har en forhøyet risiko for
å utvikle demens, og spesielt gjelder dette for personer med Downs syndrom. Vi erfarer at svært få
personer med utviklingshemning hvor det er mistanke om demens blir utredet, og derved også kan miste
nødvendig helsehjelp og oppfølging. Prosjektets mål er å utvikle rutiner og prosedyrer for hvordan en best
mulig kan samhandle mellom personer med utviklingshemning, nærpersoner, kommunale tjenesteytere,
fastleger og spesialisthelsetjenesten.
Hva innebærer deltagelse i studien?
Dette er en intervjuundersøkelse. lntervjuene vil enten være enkeltvis eller i gruppe - det tilpasser vi til
det beste for deg og din arbeidsplass. Spørsmålene vil være om rutiner og prosedyrer for å oppdage
tidlige tegn på demens. Det kreves ingen forberedelser til intervjuet, men det er viktig at du kjenner godt
til rutiner og prosedyrer ved ditt arbeidssted. Hva vi ønsker å vite mer om ser du i intervjuguiden som
følger med her. Varighet på intervjuet vil være sirka en time.
Mulige fordeler og ulemper
Intervjuet innebærer ingen utlevering av private opplysninger om deg selv eller personer dere yter
tjenester til. Det er kun prosjektleder og prosjektmedarbeider som vil ha tilgang til intervjuene og ingen
vil kunne identifisere enkeltpersoner eller tilhørighet til de som har deltatt. lntervjuene vil bli tatt opp på
lydbånd og skrevet ut. Lydbåndene vil bli oppbevart nedlåst og slettet ved prosjektslutt, senest
31.12.2017
Frivillig deltagelse
Selv om din leder har gitt tillatelse til at du kan delta i prosjektet, er det helt frivillig for deg om du vil være
med. Hvis du velger å ikke delta skal det ikke ha noen betydning for din stilling eller oppgaver i
kommunen. Dersom du ønsker å delta i prosjektet vil vi avtale tid for gjennomføring av intervjuet. Har du
ytterligere spørsmål kan du kontakte prosjektmedarbeider Frode Kibsgaard Larsen ved Nasjonal
kompetansetjeneste for aldring og helse på telefon 99354810 eller epost frode.larsen aldrin o helse.no .

Vennlig hilsen
Oslo/Asker oktober 2016
Prosjektmedarbeider
Frode Kibsgaard Larsen
Spesialrådgiver, vernepleier MPH

Prosjektleder
Ellen Melbye Langballe
Fagsjef, Utviklingshemning og aldring
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Aldring og helse
Nasjonalt

Postadresse
Aldring
Sykehuset
Posbol,;

Vestfold

sqhelse
?Ves-tfold

Besoksadresse
Taranwdveien
3171

SCM

Vestfold
47

Adresse
Aldh,29
tisla

kornpetansesenter

Epost

Sentralbord

Oslo

34 1950
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ringo

iip.,/se

sskehssHI

Hiemmeside
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2136
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03 Tørisherg

41
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0.407
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INTERVJUGUIDE

Intervjuet skal dreie seg om hvilke rutiner og prosedyrer dere benytter ved mistanke om demenssykdom
hos en person med utviklingshemning.
Innledende spørsmål
Hvor lenge har du jobbet med personer med utviklingshemning, din faglige bakgrunn og hvilken
funksjon har du?
Hvor mange har dere de siste årene jobbet med som har fått diagnosen demens eller dere
mistenker kan ha en demenssykdom?

Hovedspørsmål
Hva mener du er viktigst for å oppdage tidlige tegn på demens hos en person med
utviklingshemning?
Hvordan samhandler dere på tjenestestedet og i kommunen når det er mistanke om demens hos
en person med utviklingshemning?

Noentemaer vi ønsker svar på
Rutiner, prosedyrer, journaler eller hjelpeverktøy for å fange opp funksjonsfall
Hvordan er kunnskapen og kompetansen om demens hos personer med utviklingshemning
Fagsammensetning på tjenestestedet for å ivareta utfordringer ved temaet
Kartlegges opplysninger om helse og ferdigheter som dere kan bruke til å sammenligne endringer
over tid
Bruk av rutiner - eks individuell plan, årlige helsekontroller, jevnlige status oppdateringer på
person mm.
Samarbeid med:
fastlegen
arbeidsstedet/aktivitetssenteret?
habiliteringstjenesten eller annen spesialisthelsetjeneste
foreldre/pårørende
Er det noe tverrfaglig samarbeid i kommunen - f.eks demensteam/hukommelsesteam
Er det tid til at personalet kan samles og drøfte utvikling av beboers sykdom/tilrettelegge for
tiltak?
Kjenner du til om din kommune har en demensplan og om personer med utviklingshemning er
tatt spesielle hensyn til i denne planen?
Hva tror du det betyr for personen dere yter tjenester til at dere oppdager og tilrettelegger for
funksjonsfall

-2-
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TROMSfylkeskommune

Kulturetaten

ROMSSAfylkkasuohkan

Kvæfjord kommune
Bygdevn. 26
Den kulturelle spaserstokken
9475 BORKENES

Vår ref.:

Saksbehandler:

Arkiv:

16/2745-44

Marianne Lene Linlokken

COOSAKSARKIV

Løpenr.:

Tlf. dir.innvalg:

Deres ref.:

39832/16

Dato:

20.10.2016

77 78 86 51

FORDELING AV TILSKUDD TIL DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN —2016
Fylkesrådet i Troms har 17.10.2016 fordelt midler til Den kulturelle spaserstokken (DKSS) 2016. Samlet ramme til kommunene er kr 1 265 000. I alt 23 kommuner søkte og fikk tildelt
midler, fem kommuner mer enn ved forrige års tildeling. Fordelingen til kommunene baserer
seg på antall innbyggere på 67 år og eldre. Dette er en endring fra tidligere år, da nedre
aldersgrense var satt til 70 år. Videre er det i tildelingen lagt vekt på søknadens innhold, det
vil si kvalitet og relevans i planlagt aktivitet jmf mål og kriterier for ordningen. Sju
kommuner har gjennom dette fått en forhøyelse av tilskuddet. Ingen kommuner mottar mindre
enn kr 16 000. DKSS-tilskuddet er et virkemiddel som skal bidra til at eldre innbyggere skal
kunne ta del i kvalitativt gode kunst- og kulturtilbud uavhengig av bosted.
Kvæfjord kommune er tildelt kroner 26 700,- øremerket DKSS.
Vilkår
De tildelte midlene utbetales inneværende år, så snart vedlagte utbetalingsanmodning er
returnert i utfylt stand. Kommunen må sørge for at midlene avsettes til bruk i 2017. enten ved
at det avsettes til fond eller at midlene på annen måte sikres i budsjettet for 2017. Det
forutsettes at tilskuddet disponeres i samsvar med de mål, kriterier og krav som er tatt med i
dette brevet. Det skal finnes en kontaktperson for oppfølging av DKSS i den enkelte
kommune. Institusjoner som arrangerer DKSS-aktiviteter bør ha en fast kontaktperson. Det
anbefales kommunene å se DKSS-midlene i sammenheng med egne satsinger, og der midlene
fra fylkeskommunen fortrinnsvis dekker det profesjonelt baserte programmet.
Mål for DKSS
Formidling av profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.
Økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode
kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
Tilbud av arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kulturuttrykk.
Eldre får et tilpasset kulturtilbud der de bor.

Besøksadresse

Strandveien 13
Postadresse

Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no
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Bankgiro
4700 04 00064
Internettadresse
www.tromsfylke.no

Org.nr.
NO 864 870 732

(9)

2
Kriterier for midler til DKSS
Midlene skal i hovedsak benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy
kvalitet. Unntaksvis kan annen formidling benyttes.
Ulike sjangere og uttrykk skal være representert. Det bør over tid gjennomføres
aktiviteter innenfor hele bredden av uttrykk.
Det oppfordres til samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner og andre aktører lokalt:
Regionmuseer, bibliotek, kommunale kinoer/bygdekino.
Det forutsettes at eldre som er bosatt på institusjoner tilbys aktiviteter der hvor de bor.
Deler av aktivitetene legges til boinstitusjonene. Øvrige aktiviteter legges til arenaer
der eldre lett har tilgang.
Hjemmeboende eldre skal gis mulighet til å delta. De skal gjøres kjent med
aktivitetene, og det skal tilrettelegges slik at de kan delta. Transportkostnader for de
som ikke på egen hånd kan sørge for transport, kan dekkes av midlene.
Midlene skal ikke erstatte kommunale tilskudd til eksisterende eller planlagte satsinger
eller tiltak som allerede er sikret finansiering. Eksempler på tiltak som midlene ikke
skal brukes til er generelle kostnader ved sosiale arrangement, herunder bevertning,
samt driftsstøtte til lag og foreninger.
Midlene skal ikke benyttes til investeringer, utstyr, lønn til administrasjon eller til
kompetanseheving.
Annet
Kulturelt mangfold i befolkningen skal legges til grunn for tilbudet. Samisk og kvensk skal
ivaretas. Dersom en aktivitet er fullfinansiert ved DKSS-midler, skal det ikke tas
billettinntekter av eldre.
Krav knyttet til bruk av DKSS-tilskudd
For kommuner som mottar kr 100 000 eller mer kreves det at renteinntektene av de tildelte
midlene tilfaller formålet. For alle kommuner gjelder at regnskapsbilag skal kunne
fremskaffes etter spørsmål fra Troms fylkeskommune. Dersom det i ettertid viser seg at
tilskuddet ikke er blitt benyttet til det gitte formål, kan fylkeskommunen kreve hele eller deler
av tilskuddet tilbakebetalt. Det samme gjelder ved manglende eller mangelfull rapportering.
En mindre del av ubenyttede midler kan overføres til det kommende år, men det må da
beskrives konkret i rapporten hvordan midlene skal benyttes. Større ubenyttede midler skal
tilbakebetales. Kommunene skal årlig levere rapport med regnskap for tilskuddet på et skjema
Regnskapet skal være attestert av
som gjøres tilgjengelig på www.kulturitroms.no.
økonomiansvarlig. Frist for rapport for de tildelte midlene er 1. mars 2018.
For spørsmål og andre henvendelser, vennligst ta kontakt med Troms fylkeskommune ved
Kultur i Troms, tlf: 77 78 80 00. For mer informasjon se \\ .kulturitroms.no. Vi ønsker
lykke til med Den kulturelle spaserstokken.
./. Vedlegg: Skjema for utbetalingsanmodning

Med vennlig hilsen

Kjell Arthur Helmersen
daglig leder Kultur i Troms
Troms fylkeskommune

Marianne Linløkken
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent og krever ikke signatur.
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DET KON GELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

( Li d

Landetskommuner

Deres ref

Var ref

Dato

16/4260-

24.06.2016

Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester - kriterier og ventelister
Den 13.juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer ipasient- og brukerrettighetslovenog helseog omsorgstjenestelovenom rett til opphold i sykehjem eller tilsvarendebolig særskilt
tilrettelagt for heldøgnstjenester—kriterier og ventelister. Grunnlagetfor lovvedtaket er Prop.
99 (2015 2016) og Innst. 372 L (201-2016).
-

Lovendringene
For å tydeliggjøre retten til sykehjernsplasseller opphold i tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgnstjenester.er rettigheten presisertipasient- og brukerrettighetsloven§
2-1 e første ledd. Det fremgår klart av loven at pasient eller bruker har rett til slikt opphold
dersomdette etter en helse- og omsorgsfagligvurdering er det enestekommunaletilbudet som
kan sikre pasientenog brukeren nødvendigeog forsvarlige helse-og omsorgstjenester.
Kommunenskorresponderendeplikt til å tilby slike tjenesterer presiserti helse-og
omsorgstjenesteloven§ 3-2 a første ledd. Id isse tilfellene må pasienteneller brukerentildeles
plass og kan ikke settespå venteliste.
Ny § 3-2 a andre ledd ihelse- og omsorgstjen
esteloven innebæreren plikt for den enkelte
kommuneneå utarbeidekommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsoppholdi
sykehjem eller tilsvarendebolig tilrettelagt for heldøgnstjenester.Forskriften skal omfatte
pasienterog brukere som vil værebesttjent med langtidsopphold.men hvor kommunen
vurderer at vedkommendemed forsvarlige tjenesterfra kommunenkan bo hjemme ipåvente
av langtidsopphold.Ved fastsettelseav forskrift må kommunenefølge forvaltningsloven
kapittel VII, jf. helse- og omsorgstjenestelove
n § 2-2.
Ipasient- og brukerrettighetslovenny § 2-1 a andre ledd er det bestemtat pasientog bruker
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som oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente
av langtidsopphold, skal ha rett til vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert
for langtidsplass og skal føres på venteliste. Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og
omsorgstjenesteloven pålegger kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere som
venter på langtidsopphold.
Regjeringen vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig etter at det er hostet erfaringer med de kommunale kriteriene og evaluering
av forsoket med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Det er gitt forskriftshjemmel for å
gi slike nasjonale kriterier i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a tredje ledd.
Ikraftsetting
Lovvedtaket innebærer at Kongen kan sette i verk de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.
Retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
i ny § 2-1 e forste ledd i pasient- og brukerrettighetsloven, er en presisering av gjeldende rett.
Det samme er kommunenes korresponderende plikt til å tilby slike tjenester i ny § 3-2 a første
ledd i helse- og omsorgstjenesteloven. Disse bestemmelsene settes i kraft fra 1.juli 2016, jf
sanksjoner og ikrafttredelser i Statsråd 17.juni 2016.
Når det gjelder lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister må kommunene
gis tid tilå utarbeide, gjennomføre høring og vedta kommunale forskrifter med kriterier for
tildeling av langtidsplass i kommunen og på andre måter innrette seg etter lovkravene før
pasientenes og brukernes rettigheter ikraftsettes. Kommunens plikt og hjemmel til å gi
forskrifter etter ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven settes derfor i kraft fra
I. juli 2016, jf sanksjoner og ikrafttredelser i Statsråd 17.juni 2016.
Målet er å få hele ordningen i kraft i løpet av 2017. Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte
på å få satt i kraft de resterende lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister
fra 1.juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak dersom
vedkommende oppfyller kommunens kriterier og settes på venteliste. Dette innebærer at de
kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017.
Forskriftshjemmelen og forskrift med nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester viI først iverksettes
på et senere tidspunkt.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Salvesen (e.f.)
avdelingsdirektør
Hanne Ramstad Jensen
seniorrådgiver
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Helse- og omsorgsavdelingen

kommune

WKvæfjord

Hjemmehjelp/ praktisk bistand
Hjemmehjelpsordningen i Kvæfjord ytes fra sykepleietjenesten eller fra de ulike
omsorgsgruppene. Det betales egenandel for tjenesten ut ifra inntekt og omfang.
Hjemmehjelpsordningen er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr 6 b. Med
hjemmehjelp/ praktisk bistand menes her "hjemmehjelp og armen hjelp til alle dagliglivets
praktisk gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen som for eksempel innkjøp av
varer, matlaging, vask av klær med mer". "Personrettet praktisk bistand" beskrives i egen
tjenestebeskrivelse om hjemmesykepleie/ personrettet praktisk bistand.
Målgruppe:
er personer som har et spesielt hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller
andre årsaker. Tjenesten omfatter personer som bor eller midlertidig oppholder seg i
kommunen. Søker har selv ansvar for oppgaver som han/ hun greier å utføre, mens
hjemmehjelp/praktisk bistand gis til oppgaver som søker ikke selv kan utføre. Med riktig
tilrettelegging kan oppgaver i noen tilfelle utføres i samarbeid med hjelperen. Behovet blir
vurdert ut fra husstandens samlede behov for hjelp. Har man ektefelle/samboer/barn i huset,
forventes det at disse deltar i husarbeidet. Hjelp tildeles ut fra ordinære behov for fieks
renhold.
Normen for hjemmehjelp/ praktisk bistand er hver 3. uke. Dersom det bor flere i
husholdningen vil deres eventuelle bidrag være med i vurderingen av tjenesten, og omfanget
kan bli redusert. Det vil til enhver tid bli foretatt en faglig vurdering av hjelpebehovet.
I forbindelse med hoytider og ferieavvikling kan det bli avvik på faste rutiner.
Tjenesten omfatter:
Renhold i boligen. Gjelder i rom som er i daglig bruk
Vindusvask innvendig- maks 2 ganger årlig
Vask av klær etter behov
Vask av kjøleskap etter behov
Sengetøyskift etter behov
Tilrettelegging av måltider, bestilling av matvarer
Å få varmet middag

Tjenesten omfatter ikke:
Hovedrengjøring/rundvask/ rydding av loft, garasje med mer
Utvendig vindusvask
Forflytting av møbler/store tepper
Rydding/rengjøring/ sengetøysvask etter besøkende eller andre medlemmer av
husstanden
Utvendig vedlikehold som stell av hage, klipping av plen
Snørydding
Middagslaging, brød/ kakebaking

Tjenestebeskrivelse

hjemmehjelp revidert august 2016
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Brukers ansvar:
Bruker eller andre i husstanden må være tilstede i hjemmet når hjemmehjelperne utfører
sitt arbeid. Tjenesten bortfaller den dagen/uken dersom det ikke er noen hjemme når
hjemmehj elpen kommer.
Bruker bør oppbevare penger og verdisaker forsvarlig nedlåst. Kommunen har ikke
erstatningsplikt dersom penger/verdisaker blir forlagt eller kommer bort.
Bruker har plikt til å legge forholdene til rette for hjemmetjenesten slik at vi kan utføre
arbeidet i tråd med Arbeidsmiljøloven. Bruker må selv ha riktig utstyr for at tjenesten kan
utføres. Dette innebærer vaskemaskin, mopper (dersom ikke mopper medbringes av
hjemmehjelp), moppeskaft, vaskebøtte, støvkluter, støvsuger, rengjøringsmidler til gulv,
toalett og kjøkken.
Brukeren er pliktig til å holde avkjørsel/adkomstvei

måket for snø og strødd.

Brukeren (evt. pårørende) plikter å gi beskjed til hjemmetjenesten dersom han/hun:
Reiser bort/innlegges på sykehus etc.
Endrer sivilstand (giftemål/samboerskap/skilsmisse)
Får besøk av lengre varighet (1 uke eller mer). 1 slike tilfeller kan tjenesten
reduseres eller opphøre.
Søknadsskjema
Kommunen har eget søknadsskjema som må fylles ut og underskrives av søkeren, dette finner
du på kommunens hjemmeside. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten har taushetsplikt om alle
forhold de blir kjent med og skal sikre at opplysningene ikke kommer uvedkommende for øre
(jfr. Forvaltningsloven § 13.)
Søker vil få besøk av ansatt i sykepleietjenesten eller omsorgsgruppe for å vurdere behov.
Etter hjemmebesøket får søker utskrift av vedtak om hvilke oppgaver han/hun har fått
innvilget hjelp til. Vedtaket er tidsbegrenset, og før fristen går ut blir det foretatt en ny
vurdering om man fortsatt har behov for hjelp (redusert, uforandret eller økt behov).
Søkerens underskrift på søknaden gir kommunen rett til å innhente opplysninger om søkerens
helse samt inntektsforhold. Søknaden behandles konfidensielt (jfr. Lov om personvern).
Egenbetaling regnes ut fra husstandens samlede nettoinntekt (inkl. ektefelles/samboers
inntekt) fra siste tilgjengelige ligning. Hjelpestønad legges til nettoinntekten.
Gjeldende betalingssatser finner du på kommunens hjemmeside.
Klagemulighet
Klage på vedtak må fremmes innen 3 uker fra du har mottatt det. Klagen kan rettes muntlig
eller skriftlig til Helse- og omsorgssjefens kontor hvor klagen vil bli behandlet. Opprettholdes
vedtaket oversendes klagen til Fylkesmannen i Troms.
Kontaktinformasjon:
Kvæfjord kommune www. kvaf ord.kommune. no . Servicekontoret tele fon 77023000 henviser
videre til riktig instans.
Tjenestebeskrivelse
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Kvæfj ord kommune
Helse- og omsorgsavdelingen

Hjemmesykepleie / personrettet praktisk bistand
Tjenesten er bygd opp for å gi bruker nødvendige helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Bruker
skal kunne bo lengst mulig i eget hjem ved langvarig hjelp, eller gjenvinne muligheten til å
ivareta egen omsorg ved at man får midlertidig hjelp. Hjelp kan ytes i form av helsetjenester i
hjemmet og/eller personrettet praktisk bistand. Tjenesten er hjemlet i helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6 a og b og ytes av sykepleietjenesten eller omsorgsgruppene.
Målgruppe:
Tjenesten yter hjelp til personer som trenger pleie og omsorg i hjemmet. Dette gjelder både
kommunens innbyggere og personer som oppholder seg midlertidig i kommunen.
Tjenesten omfatter:
Dette kan for eksempel være:
personlig hygiene
toalettfunksjoner
av- og påkledning
kartlegging av ernæringsstatus og kostveiledning
sykepleie og oppfølging og observasjon av forordnet medisinsk behandling som må
utføres i hjemmet som for eksempel medisiner, sårbehandling, surstoff, administrering
av medisinskiteknisk utstyr
råd, hjelp og veiledning som bidrar til aktivitet, slik at du klarer mer selv
lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
Tjenesten utføres av utdannet helsepersonell og er en døgnbasert tjeneste.
I forbindelse med hoytider og ferieavvikling

kan det bli avvik på faste rutiner.

Tjenesten omfatter ikke:
Personer som uten videre problemer kan få utført tjenesten ved legekontor. Dette gjelder
for eksempel sårskift, injeksjoner og blodprøver
Følgetjeneste til lege/spesialisthelsetjenesten med mindre det er tungtveiende årsaker til
at dette må gjøres
Vask og fortløpende renhold i hjemmet (se tjenestebeskrivelse for praktisk bistand/
hjemmehjelp for slike tjenester)

Tjenestebeskrivelse
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Brukers ansvar:
Bruker er pliktig å holde avkjørsel/adkomstvei måket for snø og sørge for at det blir
strødd
Bruker eller pårørende plikter å gi beskjed dersom bruker innlegges i sykehus, reiser bort
etc.
Bruker må være forberedt på å få montert nøkkelboks dersom bruker ikke kan låse opp
selv
Bruker har plikt til å legge forholdene til rette for hjemmetjenesten slik at vi kan utføre
arbeidet i tråd med Arbeidsmiljøloven
Søknadsskj ema
Kommunen har eget søknadsskjema som må fylles ut og underskrives av søkeren, dette finner du
på kommunens hjemmeside. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten har taushetsplikt om alle
forhold de blir kjent med og skal sikre at opplysningene ikke kommer uvedkommende for øre
(jfr. Forvaltningsloven § 13.)
Søker vil få besøk av ansatt i sykepleietjenesten eller omsorgsgruppe for å vurdere behov. Etter
hjemmebesøket får søker utskrift av vedtak om hvilke oppgaver han/hun har fått innvilget hjelp
til. Vedtaket er tidsbegrenset, og før fristen går ut blir det foretatt en ny vurdering om man
fortsatt har behov for hjelp (redusert, uforandret eller økt behov).
Søkerens underskrift på søknaden gir kommunen rett til å innhente opplysninger om søkerens
helse samt inntektsforhold. Søknaden behandles konfidensielt (jfr. Lov om personvern).
Klagemulighet:
Klage på vedtak må fremmes innen 3 uker fra du har mottatt det. Klagen kan rettes muntlig eller
skriftlig til Helse- og omsorgssjefens kontor hvor klagen vil bli behandlet. Opprettholdes
vedtaket oversendes klagen til Fylkesmannen i Troms.
Kontaktinformasjon:
Kvæfiord kommune www.kvaf ord.kommune.no.
videre til riktig instans.

Tjenestebeskrivelse
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