Møteinnkalling

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord Eldreråd
Kvæfjord rådhus, møterom 2
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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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Jarle Solheim
Lillian Marie Hessen
Harry Arnesen
Jakob Vaskinn
Patrica Ann Bendiksen
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Medlem
Medlem
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
23/18

05.09.2018
2018/186

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
02.10.2018

Godkjenning av møtebok fra eldrerådets møte 07.06.2018

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord eldreråd godkjenner møtebok fra eldrerådets møte 07.06.2018.
Til å signere møteboka velges:
1
2…
Dokumenter i saken:
Møtebok fra Kvæfjord eldrerådets møte 07.06.2018
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.
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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 overnevnte møte i eldrerådet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

05.09.2018
2018/186

Saksnr
24/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
02.10.2018

Parkeringsmuligheter i Borkenes sentrum for eldre og funksjonshemmede

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Dokumenter i saken:
Brev fra Kvæfjord pensjonistforening 4.juni 2018 «Parkeringsmuligheter i Borkenes sentrum...» med
vedlegg (ELD RS 23/18)
Vedlegg:
Uttalelse vedr. parkering for Kvæfjord Pensjonistforening; brev datert 22.08.2018 til Formannskapet
Saksopplysninger
Det vises til tidligere brev fra Kvæfjord Pensjonistforening vedr reduserte muligheter for parkering etter
salg av en kommunal eiendom i 2016, og senest brev datert 22.08.2018 til Kvæfjord formannskap.
Formannskapet besluttet i møte 17.9.2018 enstemmig å oversende brevet til teknisk utvalg for videre
behandling. Teknisk utvalg (TU) behandler saken i møte 2.10, dvs samme dag som eldrerådet har møte.
TUs saksframlegg vil bli ettersendt medlemmene i Eldrerådet i forkant av møtet. Om ønskelig, kan
eldrerådets vedtak i saken overleveres TU samme dag.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

06.09.2018
2018/720

Saksnr
25/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
02.10.2018

"Innsatsprisen" i Kvæfjord- eldrerådets forslag til rammer og kriterier

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommune oppretter Innsatsprisen.
Eldrerådet er gitt fullmakt til å tildele Innsatsprisen og utforme kriterier for tildeling av prisen.
Kriterier for tildeling:
1. Innsatsprisen deles ut av Kvæfjord eldreråd, og fortrinnsvis i forbindelse med feiring av den
internasjonale eldredagen i oktober.
2. Innsatsprisen kan deles ut hvert år, og første gang i 2018
3. Innsatsprisen består av en gavesjekk på 3000 kroner, diplom og blomster.
4. Innsatsprisen går til personer/organisasjoner som bidrar med særlig innsats som hever livskvalitet
og trygghet for eldre i Kvæfjord

Dokumenter i saken:
ELD 21/18
Planlegging av eldredagen 2018
2018/186 Kvæfjord kommune: den internasjonale eldredagen..» mail 19.juni 2018 14:29 Birger Bjørnstad
Saksopplysninger
I PS-sak 21/18 vedtok Kvæfjord eldreråd: «Eldrerådet ber om at det etableres en «Innsatspris». Prisen deles ut
årlig på kommunens internasjonale eldredag. Det er ønskelig med kriterier for tildeling av denne prisen». Vedtaket
ble deretter oversendt administrasjonssjefen for videre føringer.

Vurderinger
Administrasjonssjefen viser til at Kvæfjord kommune fra tidligere har etablert kulturprisen (beløp 8000kr),
miljøprisen (beløp 4000kr) og næringslivsprisen. I hht vedtatt økonomiplan er bevilgning til eldreråd, drift av
ungdomsrådet og råd for funksjonshemmede økt til kr 50.000, hvorav kr 20.000 foreslås avsatt til særskilt
arrangement eldredag. På kort sikt og for å komme videre i forhold til tidsrammer, vurderer administrasjonssjefen
at reservebevilgningen med 30 000 kr også ses i forhold til «Innsatsprisen», dersom det ikke er tilstrekkelig med de
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avsatte 20 000 til eldredagen. Ut fra tidsaspektet i 2018, slik at prisen kan tildeles og deles ut under Kvæfjord
kommunes eldredag 2018, bør det for i år være tilstrekkelig med eldrerådets behandling av saken. Så vil
administrasjonssjefen ta dette med til politisk behandling ved utarbeidelse av forslag til budsjett/økonomiplan
2019-2022.

Som oppfølging av eldrerådets vedtak i PS-sak 21/18 er eldrerådet også bedt om å komme med forslag til
(økonomiske) rammer og kriterier. Dette er bakgrunnen for denne sak til møtet 2.10.2018. Eldrerådets
forslag/vedtak oversendes administrasjonssjefen for videre behandling i formannskap og/eller som videre
innspill til budsjett og økonomiplanprosessen. Gitt vurdering mot budsjettprosessen, bør forslag til
rammer og kriterier oversendes til administrasjonssjefen for videre oppfølging i etterkant av eldrerådets
møte 2.10.2018.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

19.09.2018
2018/65

Saksnr
26/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Levekårsutvalget

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
02.10.2018
03.10.2018

Helsehus i Kvæfjord- orientering om framdrift

Administrasjonssjefens innstilling
Orientering om framdrift i forhold til bygging av nytt helsehus tas til orientering.

Dokumenter i saken:
K-sak 40/18
Helsehus i Kvæfjord- realiseringsfase
Kontrakt om totalentreprise signert 12.09.2018
Saksopplysninger
Kvæfjord kommune har nå signert kontrakt med Harstadbygg på bygging av nytt helsehus. Byggestart er i
september 2018, og sluttdato er 30.april 2020.
Videre orientering om framdrift i forhold til nytt helsehus vil bli gitt i møtet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

21.09.2018
2018/186

Saksnr
27/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
02.10.2018

Eldredagen 2018 i Kvæfjord- gjennomgang før dagen

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet tar gjennomgang av program og arbeidsoppgavefordeling for arrangementet Eldredagen 2018 i
Kvæfjord til orientering.

Vedlegg:
Arbeidsliste pr 13.09.2018
Saksopplysninger
Forberedelsene og planlegging av eldredagen 2018 har vært gjennomført som to felles planleggingsmøter
med medlemmer og varamedlemmer i eldrerådet og representanter fra Blainnakoret som er årets
samarbeidspart. I tillegg har en stor innsats vært gjort av arbeidsutvalget imellom planleggingsmøtene.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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PS 28/18 Referat sak
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Fra: Line Samuelsen (line.samuelsen@tromsfylke.no)
Sendt: 06.09.2018 10:00:43
Til: Eriksen, Kim Rainer; Astrid.hudo@karlsøys.kommune.no; Unni Edvardsen;
'lisbeth.berg@nordreisa.kommune.no'; ina.engvoll@kafjord.kommune.no; Lillian Larsen;
'Veronica.Davo.Larsen@balsfjord.kommune.no'; 'susanne.knoph@malselv.kommune.no';
'Maria.Simonsen@lenvik.kommune.no'; 'annkristin.evenstad@sorreisa.kommune.no'; Torsken kommune; Linda
Andreassen; 'kine.svendsen@dyroy.kommune.no'; 'grethe.kleppe@salangen.kommune.no'; Hege Olsen Richardsen;
Tonje Sneve Vesterhus; 'Anna-Beth.Fosshaug@ibestad.kommune.no'; May-Unni Ertsås Olsen;
'gel@skanland.kommune.no'; Marit Blekastad
Kopi:
Emne: Deltakerliste og program
Vedlegg: image001.png;Deltakerliste eldrerådskonferanse 2018.docx;Program dag 1.pdf;Program dag 2.pdf
Hei!
Vedlagt følger deltakerliste til årets eldreråds‐ og generasjonskonferanse. Sjekk deltakerne fra din kommune og gi
tilbakemelding hvis noe er feil(navn, overnatting, osv).
Legger også ved programmet for begge dagene.
Så krysser vi fingrene for fint vær og ingen forfall!

Vennlig hilsen
Line Samuelsen
Fylkesordførers sekretær
DU Sekretariat og sentralbord
Troms fylkeskommune
Telefon: +47 77 78 80 11
www.tromsfylke.no
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PS 28/18

Årsmelding

Saksprotokoll

for Kvæfjord

i Kommunestyret

eldreråd

2017

- 21.06.2018

Levekårsutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar årsmelding 2017 for Kvæfjord eldreråd til etterretning.
Votering:
Levekårsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kommunestyret tar årsmelding 2017 for Kvæfjord eldreråd til etterretning.

Rett utskrift:
Borkenes, 22 06.2018

Ruth—Lisel—%lälr
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i
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Til formannskap

og kommunestyre

i Kvæfjord.

lcd/jä»
HENVENDELSE VEDR RENDE LEILIGHETSBYGG FOR GODT
VOKSNE PÅ BORKENES.

i Kvæfjord,

Vi er en stor gruppe godt voksne med lokal tilknytning

i to private

Flere har vært interessert

kommunen,
etablert

som nå er skrinlagt.

initiativ

De behov vi ser for egen del er økende,

lag og foreninger

ut av

og vi ønsker ikke å måtte flytte

noe vi heller ikke tror at kommunen
her, og ønsker fortsatt

i lokalsamfunnet

på Borkenes.

leiligheter

flere år har hatt ønske om å skaffe seg tilrettelagte

som over

med. Vi er alle godt

er tjent

innsats i

å kunne yte frivillig

der vi har våre

og på andre måter i kvæfjordsamfunnet

nettverk.
Hus og eiendom

som vi disponerer

i dag, er ikke tilrettelagt

for den livsfasen vi

går inn i, og delvis med hager vi ikke lenger klarer med. Men de kan være godt
egnet for yngre familier
bosettingen
Generelt

med barn, og gjennom

salg kan de bidra til å styrke

i kommunen.

gjelder at viktige

samfunnshensyn

tilsier at leiligheter

og med lett tilgang til eksisterende

bør ligge sentrumsnært

samsvar med dette ser gruppa det som helt avgjørende
for godt voksne som vi ønsker å realisere,

for godt voksne

l

infrastruktur.

at det leilighetsbygget
Gruppa har

må ligge sentrumsnært.

også sett på betydningen av å kunne ta seg til Borkenes uten å måtte forsere
bakker, særlig vinterstid.
Gruppen

Mulighetene

har festet seg ved arealet

med granrekka

ned mot BUF-etats

for egnede areal er svært begrenset.

mellom

nåværende

bygninger,

ser at denne veien kan være et naturlig

og veien

bibliotekbygg

der sykestua

Heimly lå. Gruppa

skille mot jordvernområder

videre

innover

Området

er særlig godt egnet, med nærhet

sentrumsfunksjoner,

forsamlingslokaler

det være

seg rådhus,

som Fram, Pensjonisten,
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og lett tilgjengelighet
butikker,

til alle

busstopp,

Baptisten,

Menighetshuset

og kirka

på Rå. Det vil også være akseptabel
som er under planlegging
Et prosjekt

avstand til skoler, sykeheim,

helsehuset

og til stell på kirkegården.

slik vi ser for oss, vil helt klart være et viktig bidrag til å styrke

Borkenes som sentrum.
Antallet

eldre i kommunen

kommunens

stiger, og prosjektet

behov for å realisere

egne løsninger.

lden grad beboere i dette leilighetsbygget
hjemmetjenester,

vil sentral

bidrar også til å dempe

lokalisering

får behov for kommunale
bidra til å redusere

kostnadene

for

kommunen.
Det gruppa tenker
Gru

a ber om at formannska

henvendelse
formål

seg, er selveierleiligheter,

o

raskt

starter

o
en

kommunest
rosess

som er skissert.

Med vennlig

gjerne organisert

hilsen
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med

re ser
omre

som borettslag.

ositivt

ulerin

å vår

av arealet

for det

Kvæfjord kommune
Helse- og omsorgsavdelingen

Tjenestebeskrivelse - Helsestasjon for eldre
Formål med tjenesten:
Helsestasjon for eldre skal være et helsefremmende og forebyggende tiltak for eldre i
Kvæfjord.
Tjenesten er gratis.
Målet for tjenesten er å bidra til et godt og selvstendig liv i egen bolig; fremme helse
og trivsel, forebygge ulykker og sykdom, og styrke brukerens mestringsopplevelse.
Målgruppe:
Kommunens hjemmeboende alderspensjonister fra fylte 80 år.
Tjenesten tilbyr:
Tilbud om hjemmebesøk og/eller time på helsestasjonen til alle eldre ved fylte 80 år,
der vi sammen kartlegger forhold som har betydning for hans/hennes helse og miljø.
Informasjon, råd og veiledning.
Hjelp til å avklare problemer og iverksette tiltak for å opprettholde eller forbedre
funksjonsevne, helse og trivsel.
Brukere som har behov for oppfølging får dette.
Eldre under 80 år må selv ta kontakt hvis de ønsker samtale.
Satsningsområder:
 Psykisk og fysisk helse
 Ulykkesforebygging inkl brannforebygging
 Sosialt nettverk
 Fysisk aktivitet
 Syn
 Hørsel
 Kosthold
 Søvn
Hva forventes av bruker?
At bruker selv prøver å gjøre noe med eventuelle problemer. Helsesøsters roller er å
veilede, støtte og være behjelpelig.
At brukere gir tilbakemelding dersom han eller hun ikke tar imot tilbudet.
Lover og retningslinjer
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven)
Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelser av helsehjelp
(Pasientjournalloven)
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Kontaktinformasjon
Helsestasjonen, Hans Egedes vei 5, 9475 Borkenes tlf. 77 02 33 20 kl 09.00-15.00.

Borkenes, 20.09.18

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamänni
Saksbehandler
Kjetil

Trygve

Larsen

(»;r, .;
Telefon

Vår dato

Vår ref.

Arkivkode

776 42143

11.06.2018
Deres dato

2018/112
- 24
Deres ref.

737.0
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Bygdeveien 26
9475 BORKENES
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Innvilgelse av tilskudd kr 960.000 - Tilbud til mennesker med langvarige
og/eller sammensatte
tjenestebehov
over statsbudsjettets
kapittel 765
post 60 2018

Fylkesmannen viser til søknad datert 20.3.18 fra Kvætjord kommune, på tilskudd
innrettet mot tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte
tjenestebehov innen psykisk helse og rusfeltet.
Fylkesmannen innvilger tilskudd til Kvæfjord kommune ved Helse og omsorg for
2018 på kr 960.000.
Tilskuddet fordeles som følger:
Et verdig Iiv — Styrking av tilbud til mennesker med ROP-lidelser kr 300.000.
Tilskuddet er plassert i år 4 etter regelverkets beregningsregler pkt. 4
overgangsregler. 2018 er siste år tiltaket kan motta tilskudd.
Lavterskel forebyggende team — Barn og unge kr 660.000.
år 1 etter regelverkets beregningsregler.

Tilskuddet er plassert i

Kommunen har ikke ubenyttede midler som kommer til fratrekk i beløpet.
utbetaling

for 2018 blir dermed

kr 960.000.

Utbetaling og krav til bekreftelse
Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte
bekreftelsen på aksept av vilkåri utfylt og signert stand. Frist: 3 uker etter mottatt
tilsagnsbrev.
Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal uten unødig opphold returneres til
Fylkesmannen med referanse til kapittel, post og ordning.

Fylkeshuset. Strandvegen
13
Postboks 6105. 9291 Tromsø

J(~LL/

L: Hut «' ul

Kx'ætjor 'ommune

Samlet

1757-)

Telefon:
Telefaks:

77 64 20 00
77 64 21 39

Avdeling
Helse— og
omsorgsavdelingen
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fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/lroms

.7 ‘:
Nm

Fylkesmannens

merknad

til tildelingen:

Økning i rammeoverføring
til Kvæfjord kommune knyttet til Opptrappingsplan
for
rusfeltet 2016 — 2020 for 2018, er etter delkostnadsnøkkel
for sosialhjelp for 2018

oppgitt fra HOD å være kr 210.754.
Kvæfjord kommune har gjennom rapporteringen
lS-24/8 registrert en økning på
2,0 årsverk innen rus- og psykisk helsetjenester totalt i 2017. Dette er i tråd med
tilskuddsordningens
og opptrappingsplanens
intensjoner om kapasitetsvekst.
Opptrappingsplan
rus fremhever BrukerPlan som verktøy for å kartlegge omfang
og karakteren av kommunens rus- og psykisk helseproblematikk,
samt brukernes
livsvilkår, tjenestetilbud og tjenestebehov.
BrukerPlan kan brukes til kartlegging, kvalitetssikring,
utvikling og planlegging av
tjenester. Fylkesmannen
stiller seg svært positiv til at Kvæfjord kommune har
gjennomført BrukerPlan kartlegging.

Vi ber Kvæford
kommune
ved rådmann
i merknad o førin er for tildelin
en.

Fylkesmannen

legger

følgende

føringer

o

ansvarli

t'enesteleder

for arbeidet

sette se

odt inn

som skal utføres:

Mål for ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte
tjenestebehov
gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra
ulike nivåer og sektorer. Ordningen skal også bidra til utvikling av helhetlige og
samtidige tilbud til utsatte barn og unge.
Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens
regelverk med særlig vekt på
tildelingskriterier,
søknadens budsjett, forventet måloppnåelse
og eventuell
fremdriftsplan.
Fylkesmannen
ber om at dere spesielt prioriterer aktivitet som retter

seg mot målene og målgruppen.
Tilskuddet gis i inntil fire år, med en gradvis skjønnsbasert
nedtrapping og økt grad
av egenfinansiering.
Kommunens egenfinansiering
må økes i takt med at
tilskuddsmidlene
avkortes. Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av
stillinger i økonomiplanen
slik at økt kapasitet i tjenestene blir av varig karakter.
Hvordan dette løses må framkomme i rapportering for tilskuddet for 2018 og i ev. ny
søknad for 2019.
Det forventes at kommunene benytter økte rammeoverføringer
i
opptrappingsplanperioden
til å styrke tjenestetilbudet
til målgruppen.
Tilskuddet

er gitt til formålet

som er beskrevet

hovedregel ikke omdisponeres
i dette brevet.

i dette

brevet.

Midlene

kan som

eller brukes til andre formål enn det som er beskrevet
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Brukermedvirkning
Brukerorganisasjonene
Rio og Marborg samarbeider med Fylkesmennene
i
Nordland, Troms og Finnmark om prosjektet «Brukerstemmen
i Nord». Prosjektet

tar

sikte på å styrke systematisk brukermedvirkning på rusfeltet i kommunene, og bidra
til å styrke lokale brukermedvirkere.

Kommunen oppfordres til å ta kontakt med RlO/MARBORG for å få bistand til å
etablere

mer treffsikre

tjenester

gjennom

styrket systematisk

brukermedvirkning.

Prosjektet skal også hjelpe med å få frem lokale brukermedvirkere. For mer
informasjon om prosjektet se: htt ://www.marbor
content/u
loads/2016/08/2016
BSN-Bros'
re-2.

.no/w
df

-

Gi beskjed om endringer
Fylkesmannen
må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer
adresse, kontonummer og kontaktperson.
Ubrukt tilskudd
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret.
fullt ut, finnes det følgende alternativer:

i mottakers

Dersom midlene

ikke brukes

1. Dersom dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten,
må tilskuddet
tilbakebetales
snarest til Fylkesmannens
kontonummer
4714.10.01430
merket med
kapittel, post og vårt saksnummer.
Fylkesmannen
skal informeres skriftlig om dette.
2. Midler som ikke bruke fullt ut i år, kan overføres

til neste år for bruk til samme

formål som gitt i tilskuddsbrevet.
Overføring
Endrin

av tilskudd

er i re elverket

til bruk neste år
for 2018

kn ttet til overførin

av uben

ttede

midler:

Dersom det ved utgangen av året gjenstår tilskuddsmidler
som skulle vært brukt i
2018, kan disse settes av på bundet fond i kommuneregnskapet
for bruk til samme
formål i 2019.
Det er ikke nødvendig å søke Fylkesmannen
om slik overføring av midler til
påfølgende år, men det må fremgå av årsrapporteringen
til Fylkesmannen.
Tilskuddsmottaker
skal i skriftli
form informere
F lkesmannen
overført til fond for bruk i 2019 innen 15. desember
2018.

Overført

beløp må også framkomme

i ny søknad om tilskudd

om estimert

belø

for 2019.

Rapportering
på måloppnåelse
Det skal rapporteres i henhold til kriteriene for måloppnåelse fastsatt i regelverket
tilskuddet, viser her til ovennevnte regelverk på Helsedirektoratets
hjemmeside
(pkt. 6).
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for

Rapporteringen
skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er
oppnådd. Tilskuddsmottakers
vurdering av måloppnåelsen
og effekt av tiltaket skal
settes opp mot målsettinger i prosjektplan/søknad,
og undersøkelser/vurdering
av
brukertilfredshet.
Kommunen
ben
Helsedirektoratets

ttere
et ra
orterin
h'emmeside.

ssk'ema

for tilskuddet

som lastes

ned fra

Frist for årsrapportering
Mottaker av tilskuddet skal rapportere i henhold til kravene oppført i dette brevet. For
prosjekter/tiltak/aktiviteter
som går over flere år, skal det rapporteres hvert år
kommunen

mottar

tilskudd.

Frist for årsrapport/sluttrapport

pr. 31.12.2018

er 1. februar

2019.

Regnskapsrapportering
og revisorkontroll
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet i kommunens økonomisystem,
skilt fra
det øvrige regnskapet med for eksempel en prosjektkode.
Budsjett og regnskap fra
tilskuddsmottaker
skal kunne sammenlignes
på samme nivå.
Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet,
atskilt fra regnskap for egne midler og/eller midler finansiert av andre.

og skal være

Revisor
skal
motta
en kopi
av dette
kontrollhandlinger
knyttet til dette tilskuddet.

eller

brevet

ved

revisjon

avtalte

Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforenings
standard
ISA 805 ”Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående
regnskapsoppstillinger
og
spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling”.
Avhengig av mottakerens organisasjonstype
og tilskuddets størrelse, bortfaller i noen
tilfeller krav om revisorbekreftelse
på regnskap. Krav til revisorbekreftelse
gjelder
ikke for tilskudd mindre enn kr 100.000.
Frist for regnskapsrapportering
og revisorattest
Frist for oversendelse av regnskap pr. 31.12.2017

er 1. februar

Revisorkontroll
og attestasjon skal oversendes
Fylkesmannen
etter lukket regnskap, og senest innen 1. mars 2019.

2019.
så snart

som

mulig

Oppfølging
og kontroll
Fylkesmannen
kan føre kontroll med:
at bevilgningen brukes etter kravene i regelverk og tilskuddsbrev
at opplysninger som legges til grunn for tildeling og som inngår i den
etterfølgende rapporteringen
er korrekte, jf. Bevilgningsreglementet
§10, annet
ledd.
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Fylkesmannen
kan gi myndighet til en annen virksomhet for å føre denne kontrollen.
Tilskuddsmottakere
skal legge frem opplysninger ved forespørsel og bidra på andre

måter til å muliggjøre og lette kontrollarbeidet.
Fylkesmannen

kan iverksette

nødvendige

og hensiktsmessige

kontroller.

Klagerett
Det kan ikke klages på avgjørelsen om tilskuddet og vilkår i dette brevet ettersom
Fylkesmannens
avgjørelse i saken ikke er å regne som et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven
(fvl) § 2 bokstav b jfr. fvl. § 28.
Søknadsfrist
for neste års tilskudd
Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Søknadsfrist for tilskudd til
prosjekter/aktiviteter
som planlegges videreført neste år vil bli publisert på
hjemmesiden til Helsedirektoratet
og Fylkesmannen
iTroms. Det tas forbehold

Stortingets bevilgning kommende år.
Vennligst

påfør all korrespondanse

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet

vårt saksnummer

2018/112—24.

og ser fram til å høre om resultatene!

Med hilsen

Svein R. Steinert e.f.
fylkeslege
Anette M. Thyrhaug
fagansvarlig

Vedlegg:

Dokumentet

Bekreftelse / aksept av vilkår

er elektronisk

godkjent

og har ikke håndskrevne
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signaturer.

om

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamänni

.aollo

Saksbehandler

Telefon

Vår dato

Vår ref.

Arkivkode

Karina Kolflaath

77 64 20 50

25.06.2018
Deres dato

2018/242
Deres ref.

733.0

20.03.2018

Anne

Kvæfjord

Marit B

-

—»

-~ ---

;

3
-—--————
—« 4

dnes

kommune

.

Bygdeveien 26
9475

Akolö
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Borkenes

Innvilget tilskudd - tilsagnsbrev Kompetanse- og innovasjonsmidler

2018

Vi viser til deres søknad om midler fra «Kommunalt kompetanse— og innovasjonstilskudd» for
2018 fra kapittel 0761 post 68 i statsbudsjettet for 2018.
«Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2018»

er et tilskudd som skal stimulere

kommunene til å møte fremtidens utfordringer på helse—og omsorgsfeltet. Tilskuddet inngår
i regjeringens strategier «Omsorg 2020»og «Kompetanseløftet
Tilskuddsmottaker

2020».

finner lenke til regelverket for tilskuddsordningen

her:

4,,
btLQS;«L//,hf:i,5€difektgiitfi-”OX/WWWdz/EOLQEBWEWKOmpfitaflSE—OEJWDQEQSOUSU1SEEM;

Tildelingskriterier
Fylkesmannen har i 2018 fordelt tilskuddet ut fra kvantifiserbare tildelingskriterier

og en

skjønnsmessig vurdering, jf regelverket for ordningen punkt 7, som ble tilsendt sammen med
utlysningsbrevet.
Fylkesmannen gir tilskudd til kompetansetiltak

og innovasjonsprosjekter

etter følgende

prioriteringer fra Helsedirektoratet:
'

Kompetansetiltak:
Grunn-, videre og etterutdanning,
omsorgstjenestenes

.

herunder opplæringstiltak for å styrke helse- og

kompetanse om rus og psykisk helse.

Opplæring knyttet til BPA med følgende prioriteringsrekkefølge:

.

1.

Opplæringstilskudd for nye og etablerte brukere/arbeidsledere.

2.

Opplæringstilskudd for kommunenes saksbehandlere.

3.

Opplæringstilskudd for assistenter.

Nye innovasjons— og kompetansetiltak:
Innenfor innovasjon prioriteres midler til nye tiltak og metoder som kan bidra til:

-

Forebygging, tidlig innsats og egenmestring

Fylkeshuset. Strandvegen
13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Helse- og omsorgsavdelingen
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fmlrpostmottakylkesmannenno
www.fylkesmannen.no/troms

-

Habilitering

og rehabilitering

-

Samspill med pårørende

-

Legemiddelhåndtering

-

Ernæring

-

Fritidsaktivitet

og frivillige

generelt

og demensomsorgen

spesielt

med assistanse

-

Kulturopplevelser

-

Andre nyskapende

løsninger av stor betydning

for brukerne

av de kommunale

helse- og omsorgstjenestene
-

Fylkesmannen
tidligere,

vil i tillegg prioritere

og som ikke er avsluttet

Tiltak som har innovasjonsfellesskap
forskningsinstitusjoner,
prosjekter

Helsedirektoratet

2018. Rammen inkluderer
innovasjonsprosjekter

i de begrensede

l tilknytning

i kommunen.

til Kompetanseløft

2020, BPA og
i regi av Nasjonalt

og separat tildeling).

søknadene

utgjør i overkant

Det er kommet

av 41 millioner

har til fordeling,

i samsvar med de føringer

i

inn søknader

kroner. Med

er det også i år

vi har fått fra Helsedirektoratet.

for helse- og omsorgssektoren

den 08.02.2018

rapportering

alle kommunene

rapporteringsskjema

for midler tildelt

om følgende:

fra tilskuddsmottaker

har utarbeidet

den gje/derfor

og

ikke gis støtte til

en ramme på kr 16.448 000,—til fordeling

midlene som Fylkesmannen

til kommunenes

kommunene

utdannings-

utviklingsarbeidet

midler til prosjekter

(eget regelverk

rammen,

en streng prioritering

Kompetanseplan

og/eller

Det skal ifølge regelverket

iTroms

midler knyttet

og øremerkede

velferdsteknologiprogram
bakgrunn

som har fått tilskudd

velferdsteknologi

i Troms

har gitt Fylkesmannen

som langt overstiger

av tiltak

med næringsliv

skal gis fortrinn.

som er en del av det ordinære

Ramme til fordeling

foretatt

fullføring
på området

i 2017, anmodet

«! oversendelsesbrevet

til Fylkesmannen,

kompetanseplan

Fylkesmannen

med utfylt

ber vi kommunen

for helse- og omsorgssektoren,

og om den er politisk behand/et. » Svært få kommuner

opplyse om

hvi/ken periode

har respondert

på

dette.
Fra og med 2019 anmoder
og godkjent

kompetanseplan

midler fra denne ordningen.
tilknytning

Fylkesmannen
Fylkesmannen

En god kompetanseplan

for sektoren

omsorgstjenesten.

kan bidra til å heve kvaliteten

og stabilisering

og kommunene

med effekten

av dette i

for sektoren —«Kompetanseløft

av personell

Den vil også gi politisk og administrativ

over utfordringene,

leverer en politisk behandlet
sammen med en søknad om

hadde gode erfaringer

til den forrige statlige personellsatsingen

være et verktøy for rekruttering
oversikt

om at kommunene

for helse- og omsorgssektoren

på tjenestene,

i den kommunale

ledelse i kommunen

2015».
og kan

helse- og
en god

vil stå bedre rustet til å møte framtidens

kompetansebehov.
Fylkesmannens

anmodning

om en kompetanseplan

Helse- og omsorgsdepartementet

i tilknytning

er i tråd med de signaler som er gitt fra

til Stortingsmelding
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15 (2017-2018):

«Leve

hele livet». En kompetanseplan
som igjen knyttets

bør inngå som en del av en helhetlig

til kommunens

arbeid med kommuneplanens

helse- og omsorgsplan,

samfunnsdel.1

TILSAGN

Samlet tilsagn til deres kommune

for 2018 blir: 358 843,- inkl. overførte

midler

(23 843,-)

fra 2017.

Midlene

skal nyttes til delfinansiering

av kommunens

utgifter

til de tiltak det er gitt tilsagn til

i dette brevet.
KOMPETANSEHEVING
Kommunen
relevant

har ifølge sist tilgjengelig

utdanning

tilsvarende

SUM: 278 843, -(inkl overførte

i brukerrettet

75 prosent.

Utdanninger

Midlene

statistikk

fra SSB 82 prosent

omsorgstjeneste.
tildeles

på videregående

følgende

ansatte uten formell

med

for landet er

tiltak:

herunder

kvalifisering

av

fagutdanning

Antatt

til

(2017) ansatte

Gjennomsnittet

skolenivå/fagbrev,

Type kvalifisering

Utdanning

midler 23 843,—fra 2017)

Antall

Tidsrom

kostnad

5

2018-2019

120 000

Søknadsbeløp

Tildeling

30 000

60 000

helsefagarbeider

Bachelorutdanninger

helse- og sosialfag

Type kval/fisering

Bachelor

—heltid/deltid

Antatt

i sykepleie

Videreutdanning

Antall

Tidsrom

kostnad

1

2018—2021

40 000

og mastergradsutdanning

Type kvalifisering
Tidsrom

kostnad

Tildeling

10 000

20 000

(påbygg bachelornivå)

Antatt
Antall

Søknadsbeløp

**

Søknadsbeløp

Tildeling

Psykisk helsearbeid

2

2017-2019

80 000

40 000

63 843

Rusarbeid

1

2017-2018

20 000

10 000

10 000

Aldring

1

2018-2019

20 000

10 000

1

2018

10 000

og helse

(eldreomsorg)
Annen lederutdanning

—

5 000

5 000

beskriv:

1 «Veileder

for kommunal

Fylkesmannen

i Troms

kompetanseplanlegging

i 2010 kan være et verktøy

helse- og omsorgstjenestene»
i dette

arbeidet
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som ble utgitt

av

1

Annen videreutdanning/
mastergradsutdanning

2017-2018 50 000

25 000

25 000

90 000

113 843

—

beskriv:
Sum

6

”Videreutdanning

må tilsvare minimum et halvt års studium på fulltid tilsvarende

lverksetting av opplæring/kurs for personell
Type

som arbeider i omsorgstjenesten

Antatt

studiegruppe/opplæring

Antall

Demensomsorgens

10

ABC

30 studiepoeng.

Søknadsbeløp

Tildeling

40 000

20 000

20 000

Tidsrom

kostnad

2017—
208

20172018

40 000

20 000

20 000

ABC
Annen ABC utdanning — 10

2018-

40 000

20 000

20 000

beskriv: Mitt livs

2019

50 000

25 000

25 000

85 000

85 000

Velferdsteknologiens

9

ABC/demensoms
miljøarbeid
Kompetanseheving

30

2018

innen
legemiddelhåndtering
Sum

59

***Oppdrag

fra Kompetanseløftet

2015 til Høgskolen

i Telemark

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at kommunen i sin rapportering for tilskudd tildelt i

2017oppgir at alle midler er benyttet. Ved vår gjennomgang av rapporteringen finner vi at
kommunen ikke har redegjort for bruk av hele tildelingen i 2017.l korrigert rapportering fra
kommunen av 11.6.2018
fremkommer et ubenyttet beløp på 23 843,-. Dette kan benyttes på
videreutdanning av 2 ansatte som tar utdanning i psykisk helsearbeid i tillegg til
søknadssummen.
NYE INNOVASJONS- OG KOMPETANSETILTAK SUM:
Fylkesmannen skal ifølge regelverket prioritere søknader som har innovasjonsfelleskap med
næringsliv og/eller utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Det skal ikke gis støtte til

prosjekter som er den del av det ordinære utviklingsarbeidet
innovasjonsprosjekter
tilskuddsordningen,

vi kan gi midler til, fremkommer

i kommunen. Hvilke typer

av regelverket for

punkt 7. Vi har vurdert kommunens søknad og har konkludert med

følgende:

Samspill med pårørende og frivillige generelt og demensomsorgen
for prosjektet: «Meningsfulle
90

000,—.
Tildeling:

dager med VIPS som verktøy».

80.000,-
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spesielt. Tittel

søknadssum:

Fylkesmannen

finner prosjektet

å dele sine erfaringer
kunne komme tilbake
Fylkesmannen.

av stor interesse.

fra dette prosjektet
med invitasjon

Fylkesmannen

Fylkesmannen

vil kunne be kommunen

med andre kommuner.

I den forbindelse

til å bidra på ulike kurs/konferanseri

har ikke økonomiske

om

vil vi

regi av

rammer som muliggjør

full finansiering

av prosjektet
I tillegg til ordinær

rapportering

forskningsrapporter

til Fylkesmannen,

og annen dokumentasjon

Senter for omsorgsforskning,

skal kommunen

vedrørende

postmottak@hig.no,

sende

innovasjonsprosjekter

direkte til

Høgskolen i Gjøvik, Postboks 191, 2802

Gjøvik.
Utstyr

og investeringer

Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til innkjøp av utstyr eller investeringer.
Klageadgang
Ifølge Helsedirektoratets
tilskuddsordningen

regelverk

er tildeling

ikke et enkeltvedtak.

eller avslag på tilskudd

I henhold

under denne

til forvaltningsloven

§ 28 er det derfor

ikke klagerett.
Utbetaling

og krav til bekreftelse

Fylkesmannen
vedlagte

vil anvise beløpet kort tid etter at kommunen

bekreftelse

Tilskuddet

på at tilskuddsmottaker

skal benyttes

innenfor

aksepterer

budsjettåret.

benyttes

etter forutsetningene,

og mislighold

av tilskuddet

kan ikke omdisponeres,

i tilsagnsbrevet.

skal de tilbakebetales

vil kunne medføre

og returnert

vilkårene.

Tilskuddet

brukes til andre formål enn det som er beskrevet

har underskrevet

til Fylkesmannen.

inndragning

eller

Dersom midlene

ikke

Eventuelt

feil bruk

av midler, samt rettslige

forføyninger.
Departementet,

Fylkesmannen

nyttes til formålet,
Ubrukt

og Riksrevisjonen

jf. Stortingets

kan iverksette

bevilgningsreglement

kontroll

med at midlene

§ 10.

tilskudd

Tilskuddet

skal brukes innevaerende

fullt ut, finnes det følgende
1. Dersom tilskuddsmottaker
tilskuddet

tilbakebetales

med kapittel,

budsjett-

og kalenderår.

ikke trenger

hele tilskuddet

snarest til Fylkesmannens

Dette såfremt

midlene

til aktiviteten/prosjektet,

kontonummer

Fylkesmannen

2. Midler som ikke brukes fullt ut i år, kan overføres

4714.10.01430

skal informeres

skriftlig

er innvilget

Overføring av tilskudd til bruk neste år
er i re elverket

for 2018

kn ttet

til overførin
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må
merket
om dette.

til neste år for bruk til samme formål

ikke tidligere

gang.

Endrin

ikke brukes

alternativer:

post og vårt saksnummer.

som gitt i tilsagnsbrevet.

Dersom midlene

av ben

ttede

midler:

overføring

for 2.

Dersom det ved utgangen av året gjenstår tilskuddsmidler
disse avsettes på bundet fond i kommuneregnskapet
er ikke nødvendig

å søke Fylkesmannen

det må fremgå av årsrapporteringen
Tilskuddsmottaker

skal skriftli

i 2019 innen 15. desember
Overført

som skulle vært brukt i 2018, kan

for bruk til samme formål

om slik overføring

i 2019. Det

av midler til påfølgende

år, men

til Fylkesmannen.

informere

F lkesmannen

om estimert

belø

overført

til fond

2018.

beløp må også framkomme

i ny søknad om tilskudd

for 2019.

Rapportering
Det stilles krav om rapportering
henhold

til kriteriene

for måloppnåelse

krav til rapportering
Tildelte

på tilskuddet

jf regelverket

fastsatt i regelverket

for tilskuddet.

i

Skjemaet med

blir sendt ut mot slutten av 2018.

midler skal føres på eget prosjektregnskap

«Kompetanseutvikling»,
regnskap

punkt 11. Det skal rapporteres

og måloppnåelse

for hver av de tre ordningene:

«BPA» og «Innovasjonstilskudd».
er 1. februar

Frist for rapportering

på

2019 dersom ikke annen dato blir besluttet

på et

senere tidspunkt.
Krav til revisorattesterte
I gjeldende
tildelinger

regnskap

regelverk for tilskudd gitt i 2018 er det krav til revisorattesterte
som samlet utgjør mer enn kr 200 000,-.

Det skal føres separat regnskap for tilskuddet

i kommunens

øvrige regnskapet

med for eksempel en prosjektkode.

tilskuddsmottaker

skal kunne sammenlignes

Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter
regnskap for egne midler og/eller

økonomisystem,

skilt fra det

Budsjett og regnskap fra

på samme nivå.

som er dekket av tilskuddet,

midler finansiert

og skal være atskilt fra

av andre.

Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte
knyttet

regnskap for

kontrollhandlinger

til dette tilskuddet.
ISA 805 -

Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforenings
standard
«Særlig hensyn ved revisjon av enkeltstående
regnskapsoppstillinger
og spesifikke
elementer,
Dersom
tilskuddet,

kontoer

kommunen

eller poster i en regnskapsoppstilling.»
samarbeider

er kommunen

gjennomføring

med andre

økonomisk

aktører

og administrativt

og rapportering.
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om tiltak
ansvarlig,

med

midler

fra dette

og skal ta ansvar

for

<13)?

Vi ønsker kommunen
fremtidens
Vennligst

Med

lykke til med det videre arbeidet

utfordringer

for å imøtekomme

på helse- og omsorgsfeltet.

påfør all korrespondanse

vårt saksnummer

18/242.

hilsen

Cathrine Ditlefsen e.f.
fungerende

fylkeslege
Anette M. Thyrhaug
fagansvarlig

Vedlegg: akseptbrev

Dokumentet

for signering og retur

er elektronisk

godkjent

og har ikke håndskrevne

signaturer

Tenk miljø —velg digital postkasse fra Digipost eller e-Boks på www.norge.no
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Fra: Marit Blekastad (Marit.Blekastad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 12.09.2018 09:18:05
Til: Ågot Hammari
Kopi:
Emne: VS: Til alle landets kommuner - Invitasjon til gjennomføringskonferanser for Leve Hele Livet – en
kvalitetsreform for eldre!
Vedlegg: Invitasjon til gjennomføringskonferanser høsten 2018.pdf

Med hilsen
Marit
_______________________________
Marit Blekastad,
Helsefaglig rådgiver
Kvæfjord kommune
Mail: marit.blekastad@kvafjord.kommune.no
Tlf 77023336/ 99216980

Fra: Postmottak
Sendt: 10. september 2018 12:21
Til: Marit Blekastad
Emne: VS: Til alle landets kommuner - Invitasjon til gjennomføringskonferanser for Leve Hele Livet – en kvalitetsreform for
eldre!

Fra: Postmottak HOD [mailto:postmottak@hod.dep.no]
Sendt: 10. september 2018 12:16
Emne: Til alle landets kommuner - Invitasjon til gjennomføringskonferanser for Leve Hele Livet – en kvalitetsreform for
eldre!

Velkommen til gjennomføringskonferanser for Leve Hele Livet – en
kvalitetsreform for eldre!
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til gjennomføringskonferanser
høsten 2018.
Leve hele livet løfter fram 25 gode løsninger og hundrevis av eksempler på hvordan
kommunene kan sørge for god mat og gode måltider, aktivitet og fellesskap,
helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Reformen handler også om hvordan vi kan
bygge et mer aldersvennlig samfunn.
Høsten 2018 arrangeres det fem gjennomføringskonferanser. Målet med
konferansene er å spre kunnskap om reformen og skape oppslutning og engasjement
for å iverksette Leve hele livet lokalt. På konferansene vil kommunene og øvrige
aktørene gjøres kjent med hvordan reformen kan gjennomføres og det gis
informasjon om blant annet det nasjonale og regionale støtteapparatet.
Målgruppen for konferansen er ledere (administrativ og politisk) og ansatte i
kommunene, fag- og kompetansemiljøer, brukere, pårørende og frivillige mv.
30

Mer informasjon og praktiske detaljer finner du i vedlagte brev.
Påmelding gjøres via nett: http://regjeringen.no/id2610279 - merk at det er ulike
påmeldingsfrister til de ulike konferansene.
Spørsmål rettes til arrangementsansvarlig Hege Runge Johansen, hbrj@hod.dep.no

Vennlig hilsen
Helse- og omsorgsdepartementet
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Å ot Hammari

Plassering:

Tilsynslegefunksjonen i Kvæfjord
HO møterom

Start:
Slutt:
Vis tid som:

ons. 29.08.2018 12:30
ons. 29.08.2018 14:00
Foreløpig

Regelmessighet:

(ingen)

Møtestatus:

Ikke svart ennå

Emne:

;—

, .. .czilffllTl

Arrangør:

Marit

Obligatoriske deltakere:

Vera Johnsen; Veronica Sollund; Guri H. Bjørback; Lisbeth Haugland; Tanja

Blekastad

Hakola;

Sidsel

M. Andreassen;

eirin.holte@borkenes.nhn.no;

Heidi

Mørk;

Ågot Hammari

Tilsynslegefunksjonen

i Kvæfjord

Fra høsten starter en prøveordning
institusjonene,-

med utvidet tilsynslegefunksjon

se referat fra sak1/18

fra samarbeidsutvalgsmøte

Det er ønskelig med et møte med enhetsledere
vi sammen

kan øke kvaliteten

i Kvæfjord.

Eirin Holte blir fast tilsynslege

for alle

med legene under.

og avdelingsledere

på enhetene

som er involvert for å se på hvordan

på tilsynslegearbeidet.

Se også vedtatt stillingsinstruks

for sykehjemsleger

i Kvæfjord...som

vi nok bør oppdatere

samtidig.

Stillingsbeskrivel...

Marit

Referat møte i Samarbeidsutvalget
Tilstede: Ågot Hammari,
Sak 1/18:

Marit

Blekastad,

Eirin Holte, Sidsel Andreassen

Økning i stilling for sykehjemslege

l Kvæfjord kommune,

22.06.18

-et prøveprosjekt

som i resten av landet, ser man økt behov for sammensatte

og mer avanserte

tjenester

på

sykehjem og rehabiliteringsavdeling . Det henger sammen med blant annet samhandlingsreformen som kom i 2012,
og at antallet eldre med helsetjenestebehov øker. Det er forventet at kommunene skal være i stand til å håndtere
stadig sykere og mer pleietrengende

pasienter.

l Kvæfjord kommune

har det vært en økning i antall timer lege per

beboer på sykehjem, men vi ligger fortsatt under landsgjennomsnittet.
Vedrørende

legetjenester

ivaretas av turnuslege.

på Kvæfjordheimen
Skjermet

sykehjem,

er det per i dag beregnet

avdeling og rehabiliteringsplassene

18,75 timer (50%).

1
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ca 13 timer,

hvorav 7,5 timer

er tildelt 5,6 timer. Til sammen

utgjør dette

Generell tilbakemelding
med strukturert
oppleves

tidvis

fra legene er at de kun rekker å ivareta de oppgavene som haster. Det er ikke tid til å jobbe

sykehjemsarbeid,

kvalitetsforbedrende

på at det er ønsket

mer tilstedeværelse

Eirin Holte har søkt permisjon fra sin fastlegehjemmel
kommet

med forslag

avdeling

om å ivareta

og Boas/ rehabiliteringsavdelingen

utdannelse som fysioterapeut,

institusjonene.

i denne

—

perioden.

sykehjem,

funksjoner.

Husby sykehjem/

Hun har en solid faglig bakgrunn

fra hun ble tilsatt i kommunen

har sett dette

overnevnte

som en god anledning

skjermet

da hun også har

i mange år på Rehabiliteringsavdelingen

Det vil gi en total kommunal tilsynslegestilling

med 7,5 timer

Fordelene

Tjenestene

i perioden 01.10.18 —30.04.19. Hun har selv

på Kvæfjordheimen

samt at hun harjobbet

Husby og BOAS. Kommunen

av lege for å ivareta

i kommunen

tilsynsfunksjonene

har i tillegg vært tilsynslege ved Kvæfjordheimen

økning

helsetjeneste.

fragmentert.

Det er tilbakemeldinger

overtok

tiltak, eller forebyggende

på UNN Harstad. Hun

i 2014 og frem til 2016 hvor hun

til å prøve ut økt legetjeneste

på 70% (turnuslegen fortsetter

på

med sine 20%), altså en

til 26,25 timer.

med dette:

En lege med felles ansvar for institusjonsplassene
tjenesten

der behovet

i kommunen gir bedre oversikt, og mulighet til å fordele

er størst.

-

lVler tid gir anledning

-

Mer tid gir mulighet til å ha fokus på kvalitetsforbedrende

til å forbedre

struktur

på tjenestene.

arbeid, for eksempel utarbeidelse av prosedyrer

og rutiner.

— Turnuslegen vil få tettere oppfølging, og opparbeide seg kvalitetsmessig god kunnskap om sykehjemsfaget.
Den medisinske ivaretakelsen av pasientene vil bli mer stabil og forutsigbar,
kvalitet. Spesielt viktig er dette for pasienter som trenger palliativ oppfølging/

-

Tilsynslegen

vil kunne fungere

tildelingsmøtene,

som rådgiver

og faglig utvikling

for kommunen

av sykehjemstjenesten

og inneha høy medisinskfaglig
behandling

i flere sammenhenger,

bl.a. ved deltakelse

i

og rehabiliteringsplassene.

Det kan være en ulempe når tilsynslege skal ha ferie, men den anses ikke som større enn ved eksisterende ordning.
Når man har en helhetlig funksjon, er det større anledning til å planlegge for legefravær. Leger ved legekontoret
overta tjenesten midlertidig

ved langvarig fravær.

Det planlegges oppstart senest 01.10.18, men med mulighet for fremskyndelse
Ordningen

er i første

kan

omgang

en prøveordning

og evalueres

ved avslutning

til første halvdel av september.

av permisjonen

til Eirin.

Det blir sendt ut innkalling til et møte onsdag 29.08.18 hvor følgende vil bli invitert:
Enhetsledere
Bjørback,

informere

og avdelingsledere

Veronica

Sollund,

på de aktuelle

institusjonene;

Heidi lVlørk, Eirin Holte,

Vera Johnsen,

lVlarit Blekastad,

Lisbeth

Haugland,

og Sidsel Andreassen.

Tanja Hakola,

Formålet

Guri

med møtet

om økt legetjeneste, og få oversikt over ønsker og behov på de ulike enhetene. Det vil være veiledende

for Eirin når hun skal starte opp.

2
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er å

Evaluering 2018 helse- og omsorgsplanens tiltaksdel (behandles i levekårsutvalget

3.10.2018)

HOnr

Tiltak

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

Ansv.
*)

Evaluering pr 15.09.2018

HO-1

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

x

x

x

x

x

x

x

KO

Ny folkehelseoversikt publiseres hvert fjerde år.
Folkehelseoversikt 2018-21 fremlegges LEV 21.11.18/Kstyret 13.12.18. Publiseres medio desember 2018.

HO-2

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

x

x

x

x

x

x

x

KO

All aktivitet fra frivillige lag og foreninger publiseres via
frivilligsentralens hjemmeside. Ekstraordinære prosjekt
med KK som deltaker kan publiseres via KK hjemmeside.

HO-3

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

x

x

x

x

x

x

x

KO

Kommunal engasjement gjennom direkte kontakt med
lag/foreninger eller råd, rundt enkeltstående prosjekt.
Alternativt i samarbeid med frivilligsentral/
frisklivsarbeidet.

HO-4

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

x

x

KO

Ikke i egen plan, men funn fra Ungdataundersøkelsen
følges opp av helsesøstertjenesten, skoleverket mm
Ny Ungdataundersøkelse gjort i 2018. Denne skal bearbeid som
grunnlag for videre arbeid.

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

Prosjekt startet opp mars 2015. Avsluttet juni 2015 (12
ukers oppfølging).
Videreført i ordinær drift i regi av Frisklivssentralen med
fri fra jobb inntil 2t/ uke i 12 uker for å delta.

HO-6

Økt stillingsressurs i Frisklivsentralen- 50
% stilling

x

HO

30% stillingsressurs vedtatt f.o.m. 01.01.16, med økning til
50% stillingsressurs 01.01.17. Stillingen er besatt.
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HO-7

Vurdere samlokalisering fysio/
ergo/rehabtilbud og evt lege

x

x

HO

«Helsehus» - nybygg
- Utredning desember 2015
- Program- og skisseprosjekt 05.12.16- 31.07.17-OK
- Forprosjekt 26.06.17- 22.12.17 – OK
- Anbud og kontrahering 08.12.17- 27.03.18
- Signert kontrakt september 2018
- Planlagt ferdigstilt april 2020

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 dette 24/7.
23.02.16 var dato for innfasing av de nye
radioterminalene i Troms, og AMK-Tromsø er klar for å ta
i bruk det nye nødnettet. Alle legene i Kvæfjord, samt
hjelpepersonell vil på dette tidspunkt ha gjennomgått
opplæring.
Nødnett i drift fra våren 2016. Go-live for kontrollrom ved
legevaktsentralen i Harstad fra januar 2017.

HO-9

Etablere et rehabiliteringsteam og øke
fokus på hverdagsrehabilitering.

x

x

HO

Vurdere tilsetting av andre yrkesgrupper
som ergoterapeut i direkte pleie

x

Systematiske fallforebyggende tiltak hos

x

Rehabteam er etablert med fysioterapeut, ergoterapeut
og personale på Boas. Utarbeidet mal for hab/ rehabplan
som er lagt i Profil og er tatt i bruk i 2016- jfr krav om
rapportering ift rehabilitering i og utenfor institusjon i
KOSTRA-rapportering.
Eget Frie Midler-prosjekt om hverdagsmestring i 2017
Ikke opprettet ny ergoterapeutstilling,- foreslås i budsjett
2019

Fokus på fallforebyggende arbeid planlagt 18-2019 ifm
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eldre

deltakelse i KS-læringsnettverket «Gode pasientforløp»

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

HO13

Etablere kreft- og smerteteam

x

x

x

x

HO

Funksjonen koordinerende enhet (KE) er etablert i Helseog omsorgsadministrasjonen. Helse- og omsorg er i gang
med en organisasjonsutvikling i 2018 der KE skal
tydeliggjøres bedre.

HO

Etableres i nytt Helsehus ( se HO-7 «Helsehus»-utredning

HO

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

HO

Kreftsykepleier med 20% stilling som koordinator ble
tilsatt i sykepleietjenesten i 2015. Det er også etablert
kreftteam og ressursgruppe kreft fra høsten 2015.
Ny sykepleier ansatt fra vår 2017 som kreftkoordinator.

x

Kreftkoordinator i 20% stilling
HO14

Utarbeide egen Boligsosial plan for utsatte
grupper

x

HO/KO
/ØK/KE

Boligsosial plan er naturlig del av boligpolitisk plan. Egen
arbeidsgruppe ble nedsatt av kommunestyret i PS 33/17.
De hadde 1. møte 27.2.2018

HO15

Opprette akuttplasser ift personer med
psykiske lidelser

x

HO

KAD-avtalen med Harstad kommune m. flere dekker også
rus og psykiatri-plasser fra 2017. (se også HO-20)

HO16

Videreføre samarbeidsarenaer mellom
kommunale enheter og
spesialisthelsetjenesten

HO

Deltar i Samarbeidsforum mellom UNN Harstad og
lokalsykehuskommuner (somatikk) og Samarbeidsforum
rus og psykisk helse. Møter 2 ganger årlig.

x

x

x

x

x

x

x

Pårørendeskole demens i samarbeid UNN og Harstad
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kommune
Deltar i prosjekt om etablering av FACT-team med Harstad
og Skånland kommuner og UNN Harstad ved SPHR fra
2017.
Representanter i hhv utvalg for habilitering, og i
referansegruppa for «Samhandlingsbarometeret» fra
2015.
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

HO20

Etablere døgntilbud øyeblikkelig hjelp

HO21

Etablere bo-treningstilbud/
overgangsbolig til unge med spesielle
behov

x

HO

Fast i budsjettet fra 2016..
Årlig fått tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid som
dekker prosjektstillinger i tillegg pga økt arbeidsomfang/
behov.

x

x

x

x

x

x
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HO

.. jfr utredning «Helsehus». Som vil gi flere korttidsplasser,
( inkl. økt mulighet for rullerende avlastning) og «frigjøre»
langtidsplasser på sykehjemmene som også kan benyttes
av personer med demenssykdom.

HO/KK

Individuelle behov krever individuelle vurderinger og
tilbud til vertskommuneinnbyggerne ettersom de blir
eldre og mer hjelpetrengende.
Planlegger å søke om omstillingsmidler i 2019.

HO

Etablert i hht inngått avtale med Harstad kommune fra
juni 2014. Tilskudd for KAD-senger ligger inne i kommunal
ramme fra 2016.
Kvæfjord har avtale om 162 liggedøgn pr år i Harstad.

HO

Ikke hatt etterspørsel, unge velger annerledes. Mange har
fått bo-treningstilbud ifm internatopphold på Rå vgs, og
velger å flytte til egen bolig etter dette.

HO22

Styrke bruker- og pårørendearbeidet for
ulike grupper

x

x

x

HO23

Ta i bruk Mobil Omsorg – egen
prosjektleder

x

x

Styrke IT-kompetansen i helse- og
omsorgsavdelinga

x

x

x

x

x

x

x

x

HO

-Pårørendeskole i samarbeid med Harstad
-Samtalegruppe pårørende til personer med demens v.
demenskoordinator
- interkommunalt prosjekt i 2017 med Harstad ift
«Demensskole» for personer med demens
-Møteplassen AS for unge med Asperger syndrom i
samarbeid med Harstad kommune
-Pårørende Møteplass i samarbeid med Harstad, LMS og
brukerorganisasjoner ift personer med psykiske lidelser

HO/IT

Mobil Omsorg tatt i bruk i sykepleietjenesten og natttjenesten fra 1.12.2015.
Kvæfjord har deltatt i “Dokumentasjonsprosjektet” i regi
av USHT for å bedre kvalitet på elektronisk pasientjournal
i 2017

x

Velferdsteknologiprosjekt sammen med Harstad og
Skånland, Tjeldsund og Evenes fra 2017. Fra 2018 utvidet
til samarbeid med Vågan med andre Lofotenkommuner.
Velferdsteknologi er også sentralt ved bygging av nytt
Helsehus

Egen IT-ressurs og økt satsning på
velferdsteknologi

HO24

Nytt elektronisk pasientjournalsystem
(EPJ) legekontoret

HO25

Systematisk avvikshandtering på systemog organisasjonsnivå

HO26

Ta i bruk trådløst nettverk i kommunale
bygg

x
x

x

x

x

x

x

x
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x

HO/ IT

Tatt i bruk System-X mars 2017.

HO

Etablert avvikssystem med melding via epost til
arbeidsgruppe som fanger opp avvik og sender videre.
Utarbeidet rutine for systemavvik i 2015.

HO/IT

Vi har foreløpig trådløs sone på BOAS i fellesareal og i
fellesareal på Kvæfjordheimen. Begge med
publikumstilgang.
Er i starten på et ganske omfattende trådløsprosjekt og

HO27

Videre satsing på ulike
arbeidstidsordninger og heltidsstillinger

HO28

Oppdatere kompetanseplan for helse- og
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

x

x

x

x

x

x

x

HO/ PK

kommer til å utvide tilgang til alle bygg innen rimelig tid.
Det er imidlertid enda noen investeringer som må gjøres i
fht kabling og annen infrastruktur som antageligvis gjør at
noe av dette må skyves over til neste budsjettår.
Prøvd ut ulike arbeidstidsordninger i prosjekt «Saman for
ein betre kommune» på Kvæfjordheimen. Prosjektet
avslutta 2015.. Fokus på «Heltidsvalget», bruk av «Fast
vikar-ordninga» for å kunne tilby større stillinger,- dette
videreføres i 2019.

HO

Oppdatert Kompetanse- og innovasjonsplan 2015 -2035,
med fokus på 2015-2019.

HO

Fortløpende arbeid.
Har pt 2 BPA-avtaler med private tjenesteleverandører.
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