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Innkalling er sendt til:
Navn
Karin Eriksen
Lars-Jonny Pedersen
Sigrid Mentzen Mathisen
Bente Hennie Fritjofsdatter
Berg
Torstein Hanssen
Terje Sivertsen
Linda Alise Karlsen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
SP
AP
AP
SP

Medlem
Medlem
Medlem

AP
FP
V

I tilknytning til utvalgsmøtet er det, med henvisning til behandlingen av LEV-sak 3/16, lagt opp til befaring ved
Husby barnehage, Kvæfjordheimen og Husby sykehjem.
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Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 17.2.2016

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget i Kvæfjord godkjenner møtebok fra levekårsutvalgets møte 17.2.2016. Til å signere
møteboken velges:
1...
2...
Dokumenter i saken:
Møtebok fra Levekårsutvalget i Kvæfjord sitt møte 17.2.2016
K-sak 68/13 Endring i kommunestyrets reglement – pkt 3 Innkalling til møter
K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement – oppdatering
Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret fastsetter regler om føring av møtebok. Regler for
føring av møtebok er senest behandlet i K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement - oppdatering der det
framgår at reglene for møteavvikling også gjelder for andre kommunale utvalg.
I forarbeider til kommuneloven av 1992 er det gitt prinsipper for hva som bør føres inn i møteboka.
Lovproposisjonen påpekte som vesentlig at berørt organ kan innestå for det som er protokollert og at det
av den grunn sørges for at organet godkjenner møteboka etter hvert møte. Godkjenning kan skje på flere
måter, lokal praksis er at organet selv i neste møte godkjenner (eller forkaster) møteboka samtidig som to
medlemmer som tok del i det aktuelle møte velges til å gjennomgå og underskrive møteboka på organets
vegne, jf § 5 i reglementet.
Bestemmelsen kom inn i reglementet samtidig med vedtak om elektronisk føring av møtebok. Etter dette
skal både utvalgsmedlemmer og andre ha tilgang til møtebok via kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no. Papirversjonen kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.

Behandlingen av saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, tas ikke inn i den del av møteboka som er
åpent tilgjengelig.
Det er påpekt som ulempe at det kan være langt fram til neste møte, og at administrasjonen da kan nøle
med å iverksette et vedtak før man sikkert vet at det som er protokollert vil bli godkjent. En
godkjenningsprosedyre betyr imidlertid ikke at vedkommende organ har fri rådighet når det gjelder
møtebokas innhold. Vedtak som er gjort, kan ikke endres eller justeres kun ved senere endring av
møteboka. Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen sette det ut i livet.
Det er ikke innkommet merknader til møtebok for ovennevnte møte i levekårsutvalget.

Lars Tverseth
kultur- og oppvekstsjef
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Orienteringssak: Økt etterspørsel etter langvarige og omfattende helse- og omsorgstjenester

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget tar orienteringa om økt etterspørsel etter langvarige og omfattende helse- og
omsorgstjenester til etterretning.

Dokumenter i saken:
K-sak 80/15 Kvæfjord kommunes budsjett for 2016
Saksopplysninger
Helse- og omsorgsavdelingen opplever en stadig økende forespørsel om tjenester. Det gjelder ofte
unge/middelaldrende personer med omfattende hjelpebehov som vil være langvarige. Innen mars 2016
var det tilmeldt fem nye brukere, og tre av disse hadde også behov for tilrettelagt bolig med
døgnkontinuerlige tjenester.
Helse- og omsorgsavdelingen har pr i dag ikke økonomiske ressurser til å løse disse utfordringene. Dette
gjelder både midler til tjenesteyting anslått til en merutgift på 500 000 og tilgang til tilpassede boliger.
(Ekstravaktbudsjettet er på kr 200 000)
Vurderinger
Etterspørselen etter helse- og omsorgstjenesten av nye brukergrupper har vært økende over tid. Det er nye
brukergrupper spesielt personer som har kroniske utfordringer innen rus og/eller psykiske lidelser.
Spesialisthelsetjenesten bygger stadig ned antall senger innen psykiatrien og behovet for heldøgns plasser
i den kommunale omsorgen øker.
Sykepleietjenesten, Miljøarbeidertjenesten og Rus- og psykiatritjenesten og institusjonstjenesten dekker
tjenestebehovet for de fleste nye brukerne, og for to av brukerne kan tjenestebehovet løses ved økte
økonomiske ressurser. For 2 – 3 av brukerne kreves mer omfattende tiltak. Kommunen har ikke etablert
botilbud med heldøgns tilsyn for denne gruppen. Disse tiltakene krever både tilrettelagt bolig og økonomi
for å ivareta tjenesteytingen.

Helse- og omsorgssjefen har igangsatt arbeid med å vurdere bruk av 3 rom i underetasjen på
Kvæfjordheimen, tidligere benyttet som utleiehybler og pasientrom. Det foretas branntekniske
vurderinger med tanke på å sette opp ei dør i gangen som deler disse rommene fra resten av
Kvæfjordheimens underetasje. Det vil da bli felles utgang med Kapellet. Dette vil i tilfelle bli en
midlertidig løsning som kan avhjelpe akutte tilfeller.
Kommunen har vedtatt at Kveldroveien 6, med 4 leiligheter og fellesareal, ved ledighet skal tilbys
personer med psykiske lidelser. Det er imidlertid uvisst når det blir ledige leiligheter her, og i mens må vi
finne løsninger som ivaretar denne brukergruppa. Spesialisthelsetjenesten skriver i dag ut personer med
alvorlige rus- og psykiske lidelser. Kommunen forplikter å gi disse menneskene et forsvarlig tilbud, også
til de som trenger døgnkontinuerlige tjenester.
Helse- og omsorgssjefen har pr dato ikke økonomiske rammer til å dekke utgifter som følger med disse
lovpålagte tiltakene, men har en forhåpning om at det gjennom driftsåret vil kunne bli frigitt midler ved
opphør av enkelttiltak. Tiltakene som nevnes her vurderes som langvarige, og vil sannsynligvis måtte
videreføres i kommende budsjettår.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Helsehus : Orientering om utredning og framdrift Helsehus

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget tar orienteringa om framdrift Helsehus til etterretning.

Dokumenter i saken:
K-sak 14/14 «Morgendagens omsorg i Kvæfjord» Helse- og omsorgsplan, Kvæfjord kommune 20142020 vedtatt 17.juni 2015
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
Lev-sak 8/16 Helsehus: Utvidelse av mandat i utredningsfasen
Saksopplysninger
Arbeidet med utredning av Helsehus går etter planen, og vi vil i møte legge fram foreløpige
arealberegninger og tomtealternativer i forhold til 2 alternativer for helsehus.
Vurderinger
På grunn av knappe tidsrammer forelegges Norconsults arealberegninger og tomtealternativer direkte i
utvalgsmøtet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

PS16/16Referatsaker

Det kongelige helse-og omsorgsdepartement
Det kongelige kommunal- ogmoderniseringsdepartement
Statsrådene

Landetsordførere

Deres ref

Vår ref

Dato

15/3976-

18.12.2015

Til landets ordførere- Midlertil oppbyggingavhelsetjenestertilbarnog unge i
kommunene
Viviser til tidligere utsendt brev av24. november2015,derregjeringensforslagi Prop.
1 S (2015-2016)tiløkningikommunerammen med mål om å styrke helsestasjons-og
skolehelsetjenesten
og det kommunalerusfeltet oppsummeres.Gjennombudsjettforliketmellom Venstre,Kristelig Folkeparti og regjeringspartieneHøyre og Fremskrittspartiet ble det, 23.november2015,vedtatt å styrke bemanningenihelsestasjonsog skolehelsetjenesten
ytterligere med et øremerket tilskudd på 100mill. kroner.
Helse-og omsorgstjenestertilbarn og unge er, som beskreveti forrige brev, etviktig
satsningsområdefor regjeringen.Å leggetilrette forgode oppvekstsvilkårer blant de
viktigste oppgavenei et samfunn.Regjeringenvilderfor bedre det forebyggendeog
helsefremmendehelsetilbudettilbarn ogunge ikommunene.Vi
vilathelsestasjons-og
skolehelsetjenesten
skal styrkes ogvidereutvikles, bådegjennom økt bemanningog
ved bedre organiseringav tjenestene.I 2014ble kommunenesfrie inntekter øktmed
180mill.kroner begrunnetmed behovetfor å styrke helsestasjons-og skolehelsetjenesten.Dette førte til et taktskifte iveksten i antallårsverk idenne tjenesten,men
vekstenvar ikke i samsvarmed vekstenim idlene.For kommunenekan det væreen
utfordring hvis statenkommer med satsinger somkrever ansettelserog dette er
engangssatsinger
i statsbudsjettet.Det er ikke tilfelleher. I 2015ble rammenytterligere styrket med 270mill. kroner, medsamme begrunnelse.I Prop. 1 S (2015-2016)er
det foreslåtten ytterligere økning med 200mill,kroner gjennomvekst ikommunenes
frie inntekter.
I tillegg tiløkningen på 200millkr overkommunerammen,ble regjeringenog samarbeidspartieneibudsjettforliket enigeom åøremerkeytterligere 100mill. kr for åøke
Postadresse:Postboks8
011Dep,0030Oslo
Kontoradresse:Teatergt.9
Telefon:22249090
Org.nr.:983887406

bemanningen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. De øremerkede midlene innføres
som en belønningsordning, og vil kunne tildeles kommuner som kan dokumentere at
veksten i rammen begrunnet i formålet er brukt på helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men ønsker å styrke denne ytterligere. Med denne ordningen legges det til
rette for en ytterligere styrking av tjenestene, samlidig som vi belønner kommuner som
gir et løft til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Dette betyr at alt nå ligger til rette for at kommuner som vil, kan satse på helsestasjonsog skolehelsetjenesten, i tråd med føringer fra et bredt flertall i Stortinget. Det vises for
øvrig til tiltak for å utvikle de kommunale helse- og omsorgstjenestene til barn, unge og
deres familier i Meld. St. 26 (2014-2015)- Fremtidens primærhelsetjeneste.

Med hilsen
Bent Høie
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Redd Barna
Redd Barnas landsmøte

ber alle ordførere

mot seksuelle

i alle skoler og barnehager

overgrep

sikre beredskapsplaner

Barns rett til beskyttelse mot seksuelle overgrep er nedfelt i FNs konvensjon om barnets
rettigheter.

Både gjennom barnekonvensjonen

og barneloven forplikter

myndighetene å

beskytte alle barn og unge i Norge. Likevel er det altfor mange barn og unge som blir utsatt
for overgrep. Vi må ta innover oss at seksuelle overgrep skjer oftere, nærmere og kan være
mer skadelig enn vi tror. Det er viktig å skape trygge arenaer for barn der de bor.
Barn trenger voksne som spør hvordan de har det, og som har mot og trygghet til å være en
samtalepartner som kan avdekke overgrep. For at barn skal være trygge må voksne være sin
rolle og sitt ansvar bevisst. Lærere i skolen og ansatte i barnehagen møter barna daglig over
tid og er i en posisjon til å avdekke overgrep mot barn. Derfor er det svært viktig at disse
har handlingskompetanse om seksuelle overgrep mot barn og unge. De må ha trygghet og
mot til å snakke med barna de er bekymret for, de må vite hva som er deres rolle og ansvar,
hva de skal gjøre når de er bekymret og hvem som er sentrale samarbeidspartnere

for å

sikre barn trygghet. Det er behov for kunnskap hos de voksne, konkrete beredskapsplaner
og handlingsplaner som tydeliggjør hva en skole eller barnehage skal gjøre når det er
mistanke om at et barn blir utsatt for seksuelle overgrep.
Gjennom kampanjen Jeger her har Redd Barna bidratt til å sette temaet seksuelle overgrep
på dagsorden og utfordret

10ordførere

til å ha beredskap, systemer og handlingsplaner for

hvordan forhindre, hvordan avdekke og hvordan reagere dersom det er mistanke om at et
barn er utsatt for seksuelle overgrep. Alle disse ordførerne

har tatt sitt ansvar og kommet

med løfter om at de skal sikre dette.
Redd Barnas landsmøte ber alle landets ordførere

om å

sikre at alle skoler og barnehager har utarbeidet beredskapsplaner for hva man skal gjøre
om man er bekymret for at et barn er utsatt for seksuelle overgrep,
ta ansvar for at beredskapsplanene er kjent for de som jobber på skolene og i
barnehagene, og
gi ansatte i skolen og barnehager, samt helsesøstre, nødvendig kompetanse for å kunne
forebygge og avdekke seksuelle overgrep.

Med vennlig hilsen
Redd Barna

Nils Øveraas
hovedstyrets leder
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Til info:
I dette prosjektet vi har fått tildelt 150 000,- fra Helsedirektoratet.
Målet er å motvirke ensomhet, passitivitet og sosial tilbaketrekking og skape aktivitet, deltagelse, sosialt
felleskap og møteplasser.
Prosjektet/tiltaket må ha egen- eller del-finansiering Og i den forbindelse vil jeg forespørre om vi har mulighet til å «leie» kommunale møterom, datarom
o.lign som kan gå inn under en del av egenfinansieringen.
Har forspurt ITavd, om hva satser på dette er da jeg jobber med en detaljert budsjett for prosjektet.
Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen
thinmarkussen

Hanne Thin Markussen
Daglig Leder
Kvæfjord Frivilligsentral
Tlf 41569942
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T I LTA K S P L A N 2 0 1 6
SUNN ALDRING OG AKTIVE ELDRE

Et prosjekt for å forbedre helse og trivsel for eldre mennesker som bor
hjemme eller i omsorgsbolig. Ved å samle frivillig virksomhet som
angår eldre, vil det bedre deres aldring generelt og hverdag spesielt.

KVÆFJORD FRIVILLIGSENTRAL
PROSJEKTFASE

STARTER

SLUTTER

SENIOR SURF

01.02.2016

01.06.2016

Grunnlegende datakunnskaper

KULTURKALENDER

01.02.2016

29.02.2016

Lære lag og foreninger å legge inn aktiviteter på
kommunens aktivitetskalender

FYSISK FOSTRING

01.02.2016

30.11.2016

NÆRMILJØKAFE

11.01.2016

19.12.2016

Kafe hver mandag hos frivilligsentralen

PENSJONISTKAFE

06.01.2016

15.12.2016

Kafe hver onsdag og torsdag

TEMADAGER

01.02.2016

30.11.2016

Månedlig temadag på pensjonisten – 9 dager

SENIORDANS
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31.10.2016

Kurs i tradisjonel dans og linedance
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For å kunngjøre prosjektet vil vi før prosjektets start kontakte lokalavisene og få en reportasje om prosjektet.
Det så bli lagd foldere/infobrev ang de forskjellige aktivitetene vi ønsker å tilby de eldre.
Hjemmesykepleien vil hjelpe å dele ut disse folderne til de hjemmeboende.
Kommunens hjemmeside og aktuelle sider på facebook vil bli brukt.
Ellers vil vi bruke oppslagstavler rundt om i bygda.
Dele ut foldere på sykehjemmet, aldershjemmet, Psykiatritjenesten og Møteplassen.
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Kvæfjord kommune, Ikt avdeling, fysioterapi, dementkoordinator, bibliotek
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Den Norske kirken
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