Møteinnkalling

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Råd for funksjonshemmede
Kvæfjord rådhus, møterom 2
16.02.2017
09:30

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

Innkalling er sendt til:
Navn
Randi Owe
Bente Hennie Fritjofsdatter
Berg
Kristin Vonheim Håkonseth
Børre Skoglund
Ler Wah Waw

Funksjon
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
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PS 1/17

Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok 24.11.16

PS 2/17

Helsehus: Status pr dato

PS 3/17

Hvordan skal rådet jobbe?

PS 4/17
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RS 1/17

Orienteringssak: Den nye vergemålsloven og kommunens samarbeid
med verger

RS 2/17

Kopi av vedtak om endringer i vergemål

RS 3/17

Orienteringssak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

RS 4/17

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

RS 5/17

Redegjørelse Om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Kvæfjord

RS 6/17

Samarbeidsavtale - Prosjekt - Dokumentasjon av helsehjelp

PS 5/17

Orienteringssak: Den nye vergemålsloven og kommunens samarbeid
med verger

PS 6/17

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

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

10.02.2017
2016/250

Saksnr
1/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
16.02.2017

Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok 24.11.16

Administrasjonssjefens innstilling
Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra møte i Råd for
funksjonshemmede 24.11.2016. 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 sak 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:

13.02.2017
2016/250

Saksnr
2/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
16.02.2017

Helsehus: Status pr dato

Administrasjonssjefens innstilling
Råd for funksjonshemmede tar saken 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
K-sak 70/16 Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Saksopplysninger
Arbeidet med prosjektering av helsehus er i gang. Det vil i møtet bli gitt en orientering om status pr dato.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

10.02.2017
2016/250

Saksnr
3/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
16.02.2017

Temamøte: Hvordan skal rådet for funksjonshemmede i Kvæfjord arbeide fremover?

Saksopplysninger
Rådet vedtok i forrige møte at de i neste møte ville ha som temasak:
Hvordan skal rådet for funksjonshemmede i Kvæfjord arbeide fremover?

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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PS 4/17 Referatsaker
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Kvæfjord kommune
Helse- og omsorgssjefen

FER,20/
Fylkesmannen i Troms. Postboks 6105, 9291 Tromso
Fylkesrådet for funksjonshemmede,
9291 Tromsø

Var da:o:
Var ref

21 12.2016
2016/250

Postboks 6600,

Deres dato:

Saksbe'l:

Der

Saksbeh.

ref:

June H Gjertsen
tlf:

77 02 33 45

Orienteringssak: Den nye vergemålsloven og kommunens samarbeid med
verger
Nedenfor folger Kvæfjord råd for funksjonshemmedes
19116.
Saksprotokoll i Rad for funksjonshemmede
Administrasjonssjefens

behandling av overnevnte sak PS

- 24.11.2016

innstilling

Saken legges fram uten innstilling.
Den nye vergemålsloven og kommunens samarbeid med verger. Saken ble fremlagt av
førstekonsulcnt Anne Marit Bygdnes.
Omforent forslag til vedtak:
RFF i Kvæfjord ber om at Fylkesmannen etter vcdtak om ny verge, sender vedtak om
endring i vergeforholdet til kommunene som bistår brukeren.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Utskrift av vedtak sendes :
Fylkesmannen som oppnevner verge, og Fylkets råd for funksjonshemmede
RFF i Kvæfiord ber om at også fylkesrådet tar opp saken.

i Troms.

Vedtak: Enstemmig vedtatt
Med hilsen
Pine H Gjertsen
saksbehandler

PoAadresse:
E-post:
Besaksadresse:

Telefon:
Telefaks:

8

Bankgiro:
Org.nu:nmer:

4780 05 00237
972 417 998 MVA

LCb /;),C56

LEV

Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamanni
Saksbehandler
Nils Aadnesen

fF

Telefon
77 64 20 64

Vår dato
30.01.2017
Deres dato
21.12.2016

Vår ref.
2016/603 - 33
Deres ref.
2016/250

Arkivkode
755

Unntatt offentlighet. offl § 13,jf
fv1§ 13 1.1eddnr.I taushetsplikt

Kvæfjord kommune
Helse- og omsorgssjefen
Bygdeveien 26
9475 Borkenes

-

'

t

Kopi av vedtak om endringer i vergemål
Vi viser til brev av 21.12.16 vedrørende Kvæfjord råd for funksjonshemmedes behandling av
sak 19/16. Det ble vedtatt at «RFF i Kvcefjord ber om at FyIkesmannen etter vedtak om ny

verge, sender vedtak om endring i vergeforlwIdet til kommunen som bistår brukeren».
Fylkesmannen har forståelse for dette ønsket. Vi prøver også å følge det opp i saker der
vergen skal ivareta oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Ut over dette,
vil vi imidlertid ikke kunne sende kopi av vedtak, som en fast praksis.
Alle verger får tilsendt en skriftlig fullmakt fra Fylkesmannen. Her fremkommer det konkrete
mandatet som vergen har fått i det aktuelle vergeoppdraget. Kommunen vil kunne be vergen
om å få se denne fullmakten. For øvrig vil Fylkesmannen kunne kontaktes pr telefon eller epost, og Fylkesmannen vil opplyse om hvem som er verge for den enkelte. Disse
opplysningene er ikke taushetsbelagte. Vi sender også kopi av våre vedtak til Folkeregisteret.
For at vi skulle sende kopi av vedtak til «kommunene som bistar brukeren», måtte vi i så fall
undersøke i alle saker hvorvidt den vergetrengende mottar kommunale tjenester. Dette er
ikke opplysninger som vi nødvendigvis trenger i forhold til å få opplyst saken vedrørende
vergemål. Dette kan altså bli et visst merarbeid for oss. Videre er det ikke gitt at vergemålet
har et mandat som er knyttet til ivaretakelse av interesser i forhold til offentlig myndighet.
Rutiner og saksbehandlersystem gitt av sentrale myndigheter, legger heller ikke opp til at
kommunene automatisk skal ha kopi av vedtak ved bytte av verge, endring av mandat mv.
Vi ber om å bli kontaktet dersom det er spørsmål til denne tilbakemeldingen.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Justis- og
kommunalavdelingen

9

fmtrpostmottak@fylkesmannen no
WWW fylkesmannen no/troms
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Med hilsen
Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektor
Nils Aadnesen
fagansvarlig

Kopi til:
Fylkesrådet for funksjonshemmede

Postboks 6600

9291

TROMSØ

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke handskrevne signaturer.
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Kvæfjord kommune
Helse- og omsorgssjefen

Harstad kommune
Postboks 1000
9479 HARSTAD

Vår dato:
Vår ref:

21.12.2016
2016/250

Deres dato:
Deres ref:

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

June Helen Gjertsen
77 02 33 45

Orienteringssak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Kvæfjord råd for funksjonshemmede har behandlet overnevnte sak i PS 18/16. I hht
punkt 2 i vedtaket oversendes vedtaket til Harstad kommune.
Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 24.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Saken tas til orientering.
Omforent forslag :
1. Saken tas til orientering.
2. RFF ber om at administrasjon i Kvæfjord Kommune henvender seg til Harstad
Kommune om behovet for utplassering av benker ved busstasjonen i sentrum.

Vedtak:
-Enstemmig vedtatt.

Med hilsen
June H Gjertsen
saksbehandler

Postadresse:
E-post:
Besøksadresse:

Telefon:
Telefaks:

11

Bankgiro:
Org.nummer:

4780 05 00237
972 417 998 MVA

Kvæfjord kommune
Helse- og omsorgssjefen

Fylkesrådet for funksjonshemmede
Troms fylkeskommune
Postboks 6600
9296 TROMSØ

Vår dato:
Vår ref:

21.12.2016
2016/250

Deres dato:
Deres ref:

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

June H Gjertsen
77 02 33 45

Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med
brukerstyrt assistanse (BPA)
Nedenfor følger Kvæfjord råd for funksjonshemmedes behandling av overnevnte sak i
PS 17/16. Vedlagt følger dokumentasjon som vist i vedtakets punkt 2.
Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 24.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med brukerstyrt personlig assistanse
(BPA) . Saken ble fremlagt av førstekonsulent Anne Marit Bygdnes – slutt 12.30
Forslag til omforent vedtak :
1.

RFF /administrasjon fremskaffer dokumentasjon på kvæfjord kommune
tolkning og praktisering av BPA ordninga og tjenester i hjemmet.

2.

RRF oversender denne dokumentasjonen til fylkesnivå og ber om at Kvæfjord
kommunes praksis sammenlignes med andre kommuner.

3.

RFF er positive til dialog med NFU, Kvæfjord lokallag også i fremtiden.

Vedtak:
-Enstemmig vedtatt.
Med hilsen
June H Gjertsen
saksbehandler

Postadresse:
E-post:
Besøksadresse:

Telefon:
Telefaks:

12

Bankgiro:
Org.nummer:

4780 05 00237
972 417 998 MVA
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Notat

Kvæfjord kommune
Helse- og omsorgssjefen

Deres dato:
Deres ref:

Vår dato:
Vår ref:

30.11.2016
2016/250-0 / 033

Anne Marit Bygdnes
77 02 33 42

Til:
PS 17/16 Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med
brukerstyrt assistanse (BPA
Om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Kvæfjord
Formålet med BPA er at personer med funksjonshemning, heretter kalt bruker, skal kunne
ivareta et selvstendig liv i og utenfor hjemmet. Metoden går ut på at bruker skal være
arbeidsleder og organisere den daglige driften av tjenester som vedkommende trenger for å
ivareta selvstendigheten. Dette omhandler å legge til rette for at assistenter skal kunne være
behjelpelig til at selvstendigheten blir ivaretatt. Bruker kan få hjelp til arbeidslederoppgavene.
Arbeidsmiljøloven skal følges for assistenter og det gis ikke honorar for arbeidslederrollen. De
som har langvarig behov for tjenester og tjenestens omfang er mer enn 32 timer pr. uke har rett
på BPA.
BPA omfatter ikke helsetjenester, nattevakt eller tjenester som krever mer enn en assistent
tilstede. Kvæfjord kommune har i samarbeid med Harstad, tjenestekonsesjoner fra 7 tilbydere på
BPA. Mottakere av BPA har selv fått velge leverandør hvis ikke kommunen selv er
arbeidsgiver.
Kvæfjord fikk sine første to vedtak om BPA i 2004. Totalt har det vært 6 personer som har hatt
BPA, i dag er det to aktive tiltak. BPA er blitt avviklet av ulike årsaker bl.a. flytting og endrende
hjelpebehov. I 2012 hadde fylkesmannen tilsyn med kommunens BPA-organisering.
Kommunen fikk en merknad etter tilsynet, det var manglende evaluering av tjenester når
kommunen ikke selv var arbeidsgiver.
Kommunen har gått aktivt inn og tilbydd BPA ved et par situasjoner hvor vi har ment at det ville
gitt de beste tjenestene, tjenestemottaker har avslått med begrunnelse at de ikke ønsket
merarbeidet som arbeidslederrollen medførte. Ved flere anledninger har kommunen fått
tilbakebetalt midler fra Uloba, da arbeidsleder ikke har klart å skaffe vikar.
Med hilsen
Anne Marit Bygdnes
konsulent

14

Virksomhetens navn
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SAMARBEIDSAVTALE
mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms og
Kvæfjord kommune om deltagelse i prosjektet Dokumentasjon av helsehjelp -

et kompetanse- og kvalitetsforbedringsprogram for kommunene i Troms

Bakgrunn
Dokumentasjon

av helsehjelp

behov» gjennomførte
Sammendraget
kommunene,

KS og helsedirektoratet

og konklusjonen

en del kartlegginger

i omsorgstjenesten.

i 2014. En sammensatt

her gir et godt og oppdatert

I

bilde på hvordan

rapport fra

oktober

2014.

situasjonen

er i

og hva som bør gjøres videre.

«Dokumentasjon

Helsehjelp»

kunnskapen knyttet til dokumentasjon
både juridiske-,

pleiefaglige-

i Tromsø

På bakgrunn

av dette

Den praktiske gjennomføringen

for sykehjem

fra Fylkesmannen

Prosjektet er gjennomført
kommunene

avdekket

svikt

i

og for det andre omfatter

og hjemmetjenester

i Troms for å gjennomføre

i Troms fått tildelt
prosjektet

i Troms.

skjer regionvis i fylket, og bygger på læringsnettverk

i kommunene

i Midt-Troms

deltok også kommunene

samt Balsfjord

det alle

uten helsefaglig utdanning.

av prosjektet

juni 2016. I dette læringsnettverket

(2012 — 2013)

av helsehjelp på flere nivå. For det første gjelder det innenfor

har Utviklingssenter

Kompetanse og innovasjonsmidler

som metode.

kommune

og etiske krav til pasientjournaler,

ledd i tjenesten fra ledere til helsepersonell

Nord-Troms

for ansatte

«Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten» og ble publisert

disse er kalt

Prosjektet

har vist seg å være utfordrende

med «Prosjekt Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten, status, utfordringer og

forbindelse

kommune.

og ble i denne region avsluttet

Karlsøy og Tromsø. I nord deltar alle

Prosjektet

er pågående i denne regionen

og

avsluttes her i 2017.

Formål
Prosjektets hovedmål er at dokumentasjon
kommuner

av helsehjelp knyttet til omsorgstjenester

skal følge lover og regler både i forhold

til struktur,

ansatte som yter selvstendig helsehjelp skal ha tilstrekkelig
og

bruk

av

kommunens

Kompetansehevingen

journalsystem,

til

å

kunne

ivareta

og tjenestefunksjon.

i Sør-Troms er fra desember 2016 —desember 2017.
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sitt

Alle

generelt,

dokumentasjonsansvar.

metode, og tilpasses i forhold til de

Varighet
Prosjektperioden

og faglig innhold.

kunnskap om dokumentasjon

skal skje med bruk av læringsnettverksom

ulike ansattes grunnkompetanse

utførelse

i de deltagende

Mål for samarbeidet
Deltakelse i læringsnettverk.
Tverrfaglig samarbeid mellom helsepersonell
Oppdatere tiltaksplaner

i journalsystemet

for opprettelse

av tiltaksplaner.

Profil i forhold til ernæring og legemidler

Styrke faglig kompetanse på dokumentasjon
Oppdatere rutiner og ansvarsbeskrivelser

av observasjoner

for dokumentasjon

og tiltak i Profil.
av helsehjelp

Organisering
Dette

prosjektet

Prosjektleder

er et samarbeidsprosjekt

mellom

USHT Troms

I hver kommune

skal det etableres en arbeidsgruppe

bestå av en sykepleier

eller tilsvarende,

som skal drive prosjektet

en helsefagarbeider

eller tilsvarende,

Profil og en leder. En av deltagerne i gruppa skal være prosjektkontakt,
for å være pådriver for gjennomføringen
Arbeidsgruppene
samlingene

vil

arbeidsgruppa

og kommunene

i Sør-Troms.

i USHT Troms er Lisbeth Remlo.

teori,

Gruppa skal

systemansvarlig

som har et overordnet

for

ansvar

av prosjektet.

deltar i læringsnettverket
være

lokalt.

og det vil bli holdt tre til fire dagssamlinger.

erfaringsdeling

deltar på alle samlingene,

samt

arbeid

og arbeider

med

eget

prosjekt

lokalt med iverksetting

Innhold på

lokalt.

Samme

av tiltakene

mellom

samlingene. Gruppene har også ansvar for utarbeides en lokal tiltaks- og framdriftsplan.

Prosjektet vil

også tilby opplæring for alle aktuelle ansatte lokalt i hver kommune.

Ressurser
Erfaringer

fra prosjekter

av denne typen viser at et godt resultat

er avhengig av at ledelsen

i

virksomheten

engasjerer

arbeidsgruppa

som skal drive prosessen lokalt. Gruppa må få avsatt tid til å planlegge, innføre og

seg i gjennomføringen

av prosjektet,

blant annet ved å støtte opp om

følge opp tiltakene som besluttes å settes i gang lokalt.
Prosjektet
tilrettelegger

er forankret

sentralt

i alle deltagende

slik at medlemmer

i prosjekt

kommuner.

Kommunen

og arbeidsgruppe

bidrar med ressurser og

kan frikjøpes

for

deltakelse

samlingene samt å utføre av arbeid lokalt. USHT Troms gir hver kommune et stimuleringstilskudd
kr 20. 000,- til prosjektgjennomføring.

Videre tilbys faglig og organisatorisk

på
på

veiledning og oppfølging i

hele prosjektperioden.

Sted/dato:

Zi-e‘-kt.L4L)

1S7itt

Sted/dato:

i.. <-7--)

\-

Part:

—

i6)
;

C
Kvæfjord kommune

Utviklingssenter for
sykehjem og hjemmetjenester
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Troms
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Kvæfjord kommune
Helse- og omsorgssjefen

FER,20/
Fylkesmannen i Troms. Postboks 6105, 9291 Tromso
Fylkesrådet for funksjonshemmede,
9291 Tromsø

Var da:o:
Var ref

21 12.2016
2016/250

Postboks 6600,

Deres dato:

Saksbe'l:

Der

Saksbeh.

ref:

June H Gjertsen
tlf:

77 02 33 45

Orienteringssak: Den nye vergemålsloven og kommunens samarbeid med
verger
Nedenfor folger Kvæfjord råd for funksjonshemmedes
19116.
Saksprotokoll i Rad for funksjonshemmede
Administrasjonssjefens

behandling av overnevnte sak PS

- 24.11.2016

innstilling

Saken legges fram uten innstilling.
Den nye vergemålsloven og kommunens samarbeid med verger. Saken ble fremlagt av
førstekonsulcnt Anne Marit Bygdnes.
Omforent forslag til vedtak:
RFF i Kvæfjord ber om at Fylkesmannen etter vcdtak om ny verge, sender vedtak om
endring i vergeforholdet til kommunene som bistår brukeren.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Utskrift av vedtak sendes :
Fylkesmannen som oppnevner verge, og Fylkets råd for funksjonshemmede
RFF i Kvæfiord ber om at også fylkesrådet tar opp saken.

i Troms.

Vedtak: Enstemmig vedtatt
Med hilsen
Pine H Gjertsen
saksbehandler

PoAadresse:
E-post:
Besaksadresse:

Telefon:
Telefaks:

18

Bankgiro:
Org.nu:nmer:

4780 05 00237
972 417 998 MVA

Kvæfjord kommune
Helse- og omsorgssjefen

Fylkesrådet for funksjonshemmede
Troms fylkeskommune
Postboks 6600
9296 TROMSØ

Vår dato:
Vår ref:

21.12.2016
2016/250

Deres dato:
Deres ref:

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

June H Gjertsen
77 02 33 45

Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med
brukerstyrt assistanse (BPA)
Nedenfor følger Kvæfjord råd for funksjonshemmedes behandling av overnevnte sak i
PS 17/16. Vedlagt følger dokumentasjon som vist i vedtakets punkt 2.
Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 24.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med brukerstyrt personlig assistanse
(BPA) . Saken ble fremlagt av førstekonsulent Anne Marit Bygdnes – slutt 12.30
Forslag til omforent vedtak :
1.

RFF /administrasjon fremskaffer dokumentasjon på kvæfjord kommune
tolkning og praktisering av BPA ordninga og tjenester i hjemmet.

2.

RRF oversender denne dokumentasjonen til fylkesnivå og ber om at Kvæfjord
kommunes praksis sammenlignes med andre kommuner.

3.

RFF er positive til dialog med NFU, Kvæfjord lokallag også i fremtiden.

Vedtak:
-Enstemmig vedtatt.
Med hilsen
June H Gjertsen
saksbehandler
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