Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteinnkalling

Eldrerådet
Kvæfjord rådhus, møterom 2
24.09.2019
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
Jarle Solheim
Lillian Marie Hessen
Jakob Vaskinn
Patrica Ann Bendiksen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer

Saksnr

Innhold

PS 21/19

Godkjenning av møtebok fra møte 06.06.2019

PS 22/19

Forslag om reetablering av felles råd for eldre og for mennesker med
nedsatt funksjonsevne

PS 23/19

Innsatsprisen 2019

PS 24/19

Referatsaker

RS 19/19

Innv. tilskudd til etablering og videreutv. frisklivs...

RS 20/19

Innvilgelse tilskudd komp. hevende, lindrende behandling

RS 21/19

Skrankeslynge for hørselshemmede

RS 22/19

PS 32/19 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018

RS 23/19

PS 45/19 Innsatspris - forslag fra eldrerådet

RS 24/19

Invitasjon til regionale dialogmøter om eldrereformen Leve hele livet

RS 25/19

Høring - Lov om Eldreombudet

RS 26/19

Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om en eldreomsorg samboergaranti

RS 27/19

Rapport: Ungdom under 18 år og jobb sommer 2019.

RS 28/19

Eldrerådskonferansen 2019

RS 29/19

Høringssvar fra kvæfjord kommune - Nasjonal veileder for
akutthjelpere

Med hilsen
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

09.09.2019
2018/186

Saksnr
21/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
24.09.2019

Godkjenning av møtebok fra møte 06.06.2019

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 06.06.2019. Til å signere
møteboka velges:
1. ...............
2. ...............

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 andre kommunale utvalg.
Det er ikke innkommet merknader til foreliggende møtebok fra eldrerådets 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 rettinger i møteboka, men må eventuelt ta form av at en sak tas opp til
ny behandling. Godkjenning må avgrenses til endring av åpenbare feil og mangler i møtebokas
framstilling.
Møtebok kan lastes ned fra kommunens hjemmeside eller bestilles i papirformat ved henvendelse til
servicekontoret på tlf 77023000.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.07.2019
2019/6

Saksnr
65/19
22/19
12/19
56/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
23.09.2019
24.09.2019
24.09.2019
03.10.2019

Forslag om reetablering av felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar med virkning fra kommende valgperiode opprettelse av ett felles
råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Felles råd trer i stedet for tidligere
eldreråd og råd for funksjonshemmede, jf § 4 i forskrift om medvirkningsordninger.
2. Valg til felles råd blir å skje i henhold til bestemmelser gitt i forskrift med tillegg av de
retningslinjer for felles råd som følger saken, herunder valg av fem rådsmedlemmer og like mange
varamedlemmer for to år om gangen. Felles råd velger selv leder og nestleder.
3. Organisasjoner som representerer eldre eller mennesker med nedsatt funksjonsevne har
forslagsrett ved valg til felles råd.

Vedlegg:
Forslag til retningslinjer for felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Gjeldende retningslinjer for eldreråd.
Gjeldende retningslinjer for råd for funksjonshemmede.
Dokumenter i saken:
K-sak 32/19 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018
K-sak 5/12 Retningslinjer for eldreråd og råd for funksjonshemmede
F-sak 54/19 Tilskudd til arrangement eldredagen 2019
Råd for funksjonshemmede sak 7/19 Vedr mulighet for felles råd for eldre og personer med funksjonsned
Eldrerådet sak 17/19 Vedr mulighet for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Forskrift om medvirkningsordninger https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727?q=funksjonsnedsettelse
Saksopplysninger
Det fremmes i denne saken forslag om etablering av felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, med virkning fra og med valgperioden 2019-2023. Det foreslås nye retningslinjer for ett

felles råd, som også trer i stedet for de gjeldende retningslinjer for henholdsvis eldreråd og råd for
funksjonshemmede. Vedlagt saken er forslag til nye retningslinjer og gjeldende retningslinjer.
Kvæfjord kommune etablerte et særskilt eldreråd i 1988, fra 1997 også råd for funksjonshemmede
hvoretter disse i 2007 ble slått sammen til felles råd for eldre og funksjonshemmede. Kommunestyret
vedtok i 2011 opprettelse av særskilte ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemmede, i 2012 også
retningslinjer for rådene, med møte- og talerett i kommunestyret og andre lokalpolitiske utvalg.
Rådene er fra 2005 lovfestede organer, jf eldrerådsloven § 1 første punktum: «I kvar kommune skal det vere
eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden» og videre i lov om råd eller annen
representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne § 2 første punktum: «Kommunane skal
for det formålet som er nemnd i § 1, opprette råd eller anna representasjonsordning for menneske med nedsett
funksjonsevne». Det følger av § 4 i begge lovene at kommunen kan opprette ett felles råd, kommunestyret

vedtar da også mandat og sammensetning.
Disse lovene oppheves fra konstituerende møte i det enkelte kommunestyre ved oppstart av valgperioden
2019-2023. Fra samme tidspunkt gjelder i stedet forskrift av 17.6.2019 nr 727 om kommunale og
fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om
medvirkningsordninger). Denne har til formål å sikre medvirkning fra ungdom, eldre og personer med
funksjonsnedsettelse i saker som vedrører disse grupper, via rådgivende organer for kommunen.
Retten til medvirkning innebærer ut fra forskriften § 3 femte ledd at rådene har rett til å uttale seg før
kommunestyret setter ned et sekretariat, fastsetter saksbehandlingsregler og vedtar budsjett. Forskriften
legger i § 4 første ledd til grunn at kommunestyret «kan opprette ett felles råd for eldre og personer med
funksjonsnedsettelse dersom det ut fra lokale forhold er nødvendig», dvs omtrent den samme regel som gitt i
nåværende lover § 4, men i andre ledd også betinget i at etablerte råd så vel som organisasjoner for eldre
og for personer med funksjonsnedsettelse skal bli hørt før kommunestyret avgjør om det skal opprettes
felles råd.
Eldrerådet under sak 17/19 og råd for funksjonshemmede under sak 7/19 har i møte 6.6.2019 fattet
sammenfallende vedtak slik:
1. Kvæfjord kommune etablerte Eldrerådet i 1988. I 1997 ble Råd for funksjonshemmede etablert. I
2007 ble rådene erstattet av et felles råd for eldre og funksjonshemmede. Rådene ble igjen delt i
2011, og Kvæfjord har siden hatt to adskilte råd. Et argument for deling var at dette kunne skape mer
interesse for politikk.
2. Rådet for funksjonshemmede vedtok i forbindelsen med budsjettbehandlingen for 2019 at rådet «vil
råde kommunestyret til å slå sammen Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet. Foreslår at et felles
råd skal ha 7 medlemmer.»
3. Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede har drøftet denne saken i felles møte 6.juni d.å.
4. Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede viser til at forslag til ny «forskrift om råd for eldre, for
personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom» (med høringsfrist 1.april 2019) åpner for at
mindre kommuner som ønsker ett felles råd for eldre og funksjonshemmede gis anledning til det.
5. Ut fra helhetsvurdering vil også Eldrerådet gå inn for den løsning som er foreslått av Råd for
funksjonshemmede. En viser i dette til at Råd for funksjonshemmede har få saker, og mange av dem
er orienteringssaker som også eldrerådet får til behandling.
6. Rådene anbefaler at valgperioden for et slikt fellesråd settes til to år. Det vil kunne gjøre det lettere
for personer å påta seg disse vervene.

Ordføreren viste i tilknytning til kommunestyrets behandling av årsmeldinger for 2018 til at sak om mulig
felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse ville komme til behandling i kommunestyret
høsten 2019.

Vurderinger
Administrasjonssjefen finner det ut fra overnevnte vedtak i de etablerte rådene rimelig at kommunestyret i
tilknytning til konstituerende møte også behandler forslaget om ett felles råd for eldre og for personer
med funksjonsnedsettelse. Ut fra overnevnte vilkår i forskrift om medvirkningsordninger, tilsier det at
(lokale) organisasjoner for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse må gis høve til å uttale seg før
kommunestyret avgjør om det skal opprettes felles råd og dernest at de etablerte rådene gis høve til å
uttale seg før kommunestyret setter ned et sekretariat og fastsetter saksbehandlingsregler.
Som en praktisk tilnærming til dette, legger vi derfor for det første til grunn at dette saksframlegget legges
ut på høring via kommunens hjemmeside fra 20.8.2019 med særskilt oppfordring til aktuelle (lokale)
organisasjoner om å komme med synspunkter i løpet av tre uker dvs innen en frist satt til 10.9.2019. For
det andre legges det til grunn at formannskapets innstilling i saken også kan forelegges etablerte råd til
behandling i (felles)møter 24.9.2019, før saken går til behandling i kommunestyret. Høringsuttalelser vil
løpende bli vedlagt saksdokumentene.
Administrasjonssjefen har utarbeid forslag til retningslinjer for ett felles råd, basert på ny forskrift om
medvirkningsordninger, de gjeldende retningslinjer for eldreråd og for råd for funksjonshemmede og de
overnevnte vedtak fra rådsmøte 6.6.2019.
Vi har i dette arbeidet tatt utgangspunkt i at det så langt mulig bør tilrettelegges for etablering av ett felles
råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I forhold til forslaget til retningslinjer, vil
administrasjonssjefen særlig peke på:








Rådet er rådgivende organ for kommunen og skal gis høve til å uttale seg så tidlig i saksbehandlingen at
dette også reelt kan influere på sakens utfall.
Rådet kan ved eget initiativ ta opp de saker som rådet selv finner relevante.
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner, en avgrensing som også følger direkte av § 2
fjerde ledd i forskrift om medvirkningsordninger.
Rådet gis møte- og talerett i kommunestyret og andre lokalpolitiske utvalg. Dette må praktisk ivaretas slik
at rådet på forhånd melder til utvalgsleder eller utvalgssekretariat om slik deltakelse. Rådsrepresentanten
tiltrer møtebordet og tar del i det ordinære ordskifte i de saker som er til behandling. Rådsrepresentanten
kan ikke fremme forslag i sak eller forslag om behandling av andre saker, ei heller fremme spørsmål i
spontanspørretime eller fremme interpellasjoner.
Mens overnevnte lover krevde valg for hele valgperioden på fire år, har ny forskrift ikke et slikt krav. Som
for ungdomsrådet og ellers i tråd med forslag fra de etablerte rådene, foreslås det at kommunestyret foretar
valg kun for to år om gangen.
Rådet foreslås valgt med fem medlemmer og like mange varamedlemmer. Erfaringsmessig har det tidvis
vært krevende å sikre tilstrekkelig og gyldig møtedeltakelse, administrasjonssjefen oppfatter at valg av
flere medlemmer kan gjøre det mer krevende å sikre gjennomføring av møter.

Det er i 2019-budsjettet ført opp driftsmidler til rådene under budsjettkapittel 01012 Hovedutvalg/andre
nemnder, med tillegg av tilleggsbevilgning til arrangementet Eldredagen 2019 i sum inntil 50 000 kr samt
dekning for de ordinære møtegodtgjørelser. Administrasjonssjefen legger til grunn at budsjettbevilgninger
for 2020 med videre blir å vurdere på ordinært vis i arbeid med budsjett og økonomiplan 2020-2023, som
kommer til behandling i kommunestyret i desember. Felles råd vil da også få høve til å gi høringsinnspill
før budsjettsaken forelegges kommunestyret, slik som også forskrift om medvirkningsordninger legger til
grunn i overnevnte § 3 femte ledd.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

09.09.2019
2018/186

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Marit Blekastad
77023336

Unntatt offentlighet etter off. lov §§ 5 siste ledd og 26 annet ledd
Saksnr
23/19

Utvalg
Eldrerådet

Møtedato
24.09.2019

Innsatsprisen 2019

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling

Dokumenter i saken:
ELD 21/18
ELD 25/18
ELD 33/18
ELD 12/19
FS 54/19
KS 45/19

Planlegging av eldredagen 2018
«Innsatsprisen» i Kvæfjord- eldrerådets forslag til rammer og kriterier
Evaluering av eldredagen 2018 i Kvæfjord
Planlegging av den internasjonale eldredagen 2019
Innsatspris- forslag fra eldrerådet
Innsatspris- forslag fra eldrerådet

Saksopplysninger
Innsatsprisen ble første gang delt ut i 2018 etter initiativ fra Eldrerådet. (Eldrerådssak 21/18). Eldrerådet
utarbeidet deretter forslag til kriterier for prisen som ble behandlet og vedtatt av Kvæfjord kommunestyre
20.juni 2019 med noen tilføyelser.
Kommunestyrets vedtak for Innsatsprisen er:
1. Kvæfjord kommunestyre tiltrer vedtekter med videre for «Innsatsprisen» i tråd med vedtak i
Kvæfjord Eldreråd under sak 25/18, med slik tilføyelse i punkt 4:» Eldrerådets vedtak om
tildeling er unntatt offentlighet fram til eldrerådet ellers finne kunngjøring høvelig, jf
offentlighetsloven §§ 5 siste ledd og 26 annet ledd.»
1.1. Innsatsprisen deles ut av Kvæfjord eldreråd, og fortrinnsvis i forbindelse med feiring av
den internasjonale eldredagen i oktober.
1.2. Innsatsprisen kan deles ut hvert år, og første gang i 2018.
1.3. Innsatsprisen består av en gavesjekk på 3000 kroner, diplom og blomster.

1.4. Innsatsprisen går til personer/organisasjoner som bidrar med særlig innsats som hever
livskvalitet og trygghet for eldre i Kvæfjord. Eldrerådets vedtak om tildeling er unntatt
offentlighet fram til eldrerådet ellers finner kunngjøring høvelig, jf offentlighetsloven
§§ 5 siste ledd og 26 andre ledd.
1.5. Forslag på kandidat til innsatsprisen kunngjøres i god tid før utdeling
2. Utgifter til pris i tråd med vedtektenes punkt 3 dekkes innenfor budsjettkapittel 01012
Hovedutvalg/ andre nemnder under konto 11270 01012 100 117001 Eldredagen.
3. Kommunestyre støtter punkt 3 i PS 54/19 i saksprotokoll fra Formannskapet 18.06.19
«Formannskapet bevilger inntil kr 10.000 fra formannskapets disposisjonsfond til
arrangement eldredagen 2019 i Kvæfjord».
Innsatsprisen 2019 har vært offentliggjort på kommunens hjemmeside og facebookside samt gjennom
Frivilligsentralens facebookside. Frist for forslag på kandidater er satt til 19.9.2019.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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-tilskudd

kommune

for 2019 til etablering

frisklivs-,

lærings- og mestringstilbud

og videreutvikling

Fylkesmannen

i Troms og Finnmark viser til deres søknad av 15.03.2019.

Fylkesmannen

gir med dette et tilskudd

på inntil

kr. 60 000 for 2019. Utbetalingen

av

i 2019 blir kr.

60 000.
Utbetaling
Tilskuddet
skjemaet

og krav til bekreftelse
blir først utbetalt når Fylkesmannen

har mottatt

og godkjent

det vedlagte aksept-

i utfylt og signert stand.

Mål og føringer
Tilskuddet

er gitt til formålet

forutsetter at midlene
tilskuddsordningen.
Gi beskjed

som er beskrevet

i kommunens

brukes i tråd med kriteriene

søknad. Fylkesmannen

i utlysningsbrevet

og med regelverket

Fylkesmannen

må ha skriftlig beskjed snarest mulig dersom det skjer endringer
eller kontaktperson.

Ubrukt

for

om endringer

kontonummer

i mottakers

adresse,

tilskudd

Tilskuddet

skal brukes dette budsjett-

og kalenderåret.

Dersom midlene

ikke brukes fullt ut, finnes

det følgende alternativer:
1. Dersom dere ikke trenger hele tilskuddet til aktiviteten, må tilskuddet tilbakebetales snarest til
Fylkesmannens kontonummer
7694 05 01063 merket med 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

av tilskudd

til bruk neste år

Dersom det ved utgangen av året gjenstår tilskuddsmidler
settes av på bundet fond i kommuneregnskapet

som skulle vært brukt i 2019, kan disse

for bruk til samme formål

E-postadresse:

Postadresse:

Besøksadresse:

fmtf

9815Vadsø

Strandvegen

ost

lkesmannenno

Sikker melding:
www.

Ik

mannen.no/meldin

Damsveien

i 2020. Det er ikke

Telefon:
13, Tromsø

78 95 03 00

www.mlkesmannenno/tf

1, Vadsø
Org.nr.967

311014

H \3 &»
,
. -..:—
x. <..

Saksbehandler,
innvalgstelefon

Kvæfjord

Clu x

%
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nødvendi

å søke F lkesmannen om slik overførin

av årsrapporteringen

som Fylkesmannen

Dersom dere overfører
desember

Kontroll

åføl ende år. Men det må fremgå

midler fra 2019 til 2020, må dere informere

2019 om hvilket beløp som overføres.

søknad om tilskudd

av midler til

mottar.
Fylkesmannen

skriftlig innen 15.

Overført beløp fra 2019 må også framkomme

i ny

for 2020.

av tilskuddsmottakere

og dokumentasjon

Fylkesmannen tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene,
jf. §
10, 2. ledd i Bevilgningsreglementet.
Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har
adgang til å kontrollere om tilskudd
Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.
Fylkesmannen

krever at regnskapsdata

søknaden eller beregningen
år fra det tidspunktet
ResultatKommunen

benyttes etter forutsetningene.

og dokumentasjon

av tilskuddsbeløp,

tilskuddsbrevet

Dette er hjemlet i Lov om

av opplysninger

skal oppbevares

for eventuell

som ligger til grunn for
kontroll

i minimum

fem

ble mottatt.

og regnskapsrapportering
skal rapportere

2020. Rapporten

om bruk av tilskuddet

til Fylkesmannen

senest innen

må være konkret, slik at kollegaer i andre kommuner

arbeidet og eventuelt etablere liknende tilbud. Helsedirektoratet
rapporter fra kommunene på sine nettsider.
Disse opplysningene
A. Om kommunen

1. april

lett kan bruke erfaringene

kan ønske å publisere

innsendte

må være med i rapporten:

1. Kommunenavn

2. Organisasjonsnummer
3. Bankkontonummer
4. Navn, adresse, telefonnummer

og epostadresse

til den ansvarlige for arbeidet

det rapporteres

om
B. Om arbeidet

som er utført

5. Gi en kort beskrivelse

med tilskuddsmidlene

av arbeidet

som er utført

6. Gi en kort vurdering

av om målene for arbeidet,

7. Gi en kort vurdering

av om målgruppene,

slik de var beskrevet i søknaden, er oppnådd

slik de var beskrevet

i søknaden,

har hatt nytte av

arbeidet
8. Hvem har deltatt i arbeidet? (kommunale

sektorer, organisasjoner,

samarbeidende

kommuner,

andre)
C. Om økonomi
9. Regnskap for arbeidet,

i tråd med kravene nedenfor.

Regnskapet skal være så oversiktlig at Fylkesmannen kan se hvordan midlene er brukt. Det skal føres
separat regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet. Regnskapet skal vise alle inntekter og
utgifter i tilknytning til arbeidet. Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal
være atskilt fra regnskap for egne midler og/e/ler midler finansiert av andre. Regnskapet skal vise de
samlede utgiftene som inngår i drift av virksomheten.
D. Om formidling
av resultater
og erfaringer
10. Hvordan er resultater
samarbeidspartnere,

og/eller erfaringer

fra arbeidet formidlet

ledelse, media, innbyggere

Revisorkontroll
Det er ikke revisjonsplikt

knyttet til tilskudd

og andre)?

under 100 000 kr.

i egen kommune

(til

fra

%
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Generelle

vilkår

Dersom tilskuddet

benyttes til utgifter til reise-, kost- og nattillegg

satsene i Statens reiseregulativ,

må disse ikke overstige

jf. Statens personalhåndbok.

Klagerett
Tildeling av eller avslag på tilskudd

forvaltningsloven

under ordningen

er ikke et enkeltvedtak.

§ 28 er det ikke klagerett.

Vennligst påfør all korrespondanse

vårt saksnummer

19/2497.

Med hilsen

Anette

Moltu

Thyrhaug

(e.f.)

seksjonssjef

Blekastad,

Aasheim

seniorrådgiver

Kopi på e-post til:
Marit

Anders

saksbehandler

Vedlegg: Akseptskjema

Dokumentet er e/ektronisk godkjent.

I henhold til
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Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Vårdaw

Vårfefi 520/6 @[

Romssaja Finnma'rkku fy/kkamdnni
Tromssan ja Finmarkun maaherra

12'06'2019

2019/353.
. .

Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler,

v/Marit

BlekastadBygdeveien 26
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w

'
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innvalgstelefon

kept gawk
lem;

Kari Anne Dybvik, 77642165

9475 BORKENES

Delvis innvilgelse av søknad fra Kvæfjord kommune
tiltak

kompetansehevende

for lindrende

om tilskudd

behandling

og omsorg

til
ved livets

slutt
Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til Kvæfjord kommunes søknad av 01.03.19 om tilskudd

Innvilgelse

av tilskudd
i samarbeid

har vært vurdert

Søknaden

761 post 67.

for 2019 kapittel

over statsbudsjettet

fra det Regionale

med representant

for

kompetansesenteret

lindrende behandling (Lindring i Nord). Etter drøfting og en samlet vurdering av innkomne søknader,
er Kvæfjord kommune sin søknad delvis innvilget.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har foretatt den endelige tildelingen og innvilget kr 133 334,over statsbudsjettet 2019, Kapittel 761 -post 67. Kvæfjord kommune harjf. rapportering og revisor
beretning en sum på kr 43 334,- i ubrukt tilskudd fra 2017. Fylkesmannen finner å kunne innvilge nye
tilskuddsmidler på kr 90 000,- til prosjektet «Palliativ omsorg i Kvæfjord kommune»
Kvæfjord kommune skal fortsette å jobbe med kompetanseøkning og fagutvikling. Det skal
utarbeides en palliativ plan. Palliativt team skal ha fokus på forhåndssamtaler, rutiner og palliativ
plan, barn som pårørende i 2019. Det er ønskelig å sende ansatte på kursing i regi av Lindring i Nord.
og på hospitering på
Det planlegges også at ressurspersoner deltar på kreftsykepleiekonferansen
Kreftavdelingen ved UNN HF, Tromsø. Det planlegges også videre samarbeid med Palliativ avdeling
på Harstad sykehus.
For 2019 er det bevilget 2.100 000,- til fordeling for kommuner i Nordland, Troms og Finnmark. Vi
har mottatt 18 søknader, av disse har 14 kommuner fått innvilget tilskudd.
Mål og føringer
Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på tildelingskriterier,
søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og framdriftsplan. Fylkesmannen ber om at dere
spesielt
minne

prioriterer

aktiviteter

om at tilskuddet

som retter

omhandler

seg mot målene

kompetansehevende

og målgruppen.
tiltak for lindrende

I denne forbindelse
behandling

Fylkesmannen legger følgende føringer for arbeidet som utføres:

Sikker melding
www.

lkesmannen.no/meldin

Postadresse:
9815Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien

Telefon: 78 95 03 00
www.fylkesmannenno/tf

1,Vadsø
Org.nr.

vil vi

og omsorg

ved livets slutt for alle pasientgrupper.

Epostadresse:
lkesmannenno
fmrf ost

.

Blekastad

Marit

KV/EFjORD KOMMUNE

. ...-..--”!

.

. .......-...-

II
l

967 311014

.

Akxelg «I

%
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Tilskuddet må brukes i samsvar med regelverket for tilskuddsordningen.
nettside hvor regelverk for tilskuddsordningen

Vi viser til Helsedirektoratets

er beskrevet:

https://helsedirektoratetho/tilskudd/kompetansehevende-tiltak-for—lindgjrgelbeihrægljng—og-

o.ajsgtggved-lievetsguu
Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til innkjøp av utstyr eller investeringer.
Tilskuddet kan ikke omdisponeres, eller brukes til andre formål enn det som er beskrevet i brevet.
Dersom midlene ikke benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetales til Fylkesmannen.
Eventuelt feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre inndragning av midler, samt
rettslige forføyninger.
Utbetaling og krav til bekreftelse
Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte «Aksept av
vilkår»

i utfylt

stand. Akseptbrevet

og signert

må returneres

snarest,

og senest innen 2 uker etter

mottatt brev.
Eventuelt

for mye utbetalt

tilskudd,

eller tilskudd

returneres til Fylkesmannens kontonummer
ordning.

som ikke skal benyttes

skal uten unødig

opphold

7694 05 01063 med referanse til kapittel, post og

Gi beskjed om endringer
Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers adresse,
kontonummer og kontaktperson.
Ubrukt tilskudd
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderår. Dersom midlene ikke brukes fullt ut, finnes det
følgende alternativer:
1.Hvis dere skal søke om nytt tilskudd neste år for å videreføre arbeidet:
Tilskudd

inneværende

som dere ikke bruker

tilskuddsår,

kan overføres

og inkluderes

i neste års

tildeling. Dette krever en fullstendig søknad. Søknadsbeløpet må da inkludere både ubrukt tilskudd
for 2019, og nytt tilskudd.
2.Hvis nytt tilskudd ikke er aktuelt:
Tilskudd som dere ikke bruker kan også overføres til neste år, selv om det ikke er aktuelt med nytt
tilskudd. Dette krever en kortfattet søknad per brev til vår postadresse, eller e-post til
innen årsskiftet 2019/2020. Saksbehandler vurderer behov for
fmtrpostmottakéäfylkesmannen.no
ytterligere opplysning eller en helt ny søknad, før overføring kan behandles. Tilskudd kan
maksimalt overføres ett år, når nytt tilskudd ikke er aktuelt.
Kontroll

og dokumentasjon

av tilskuddsmottakere

Fylkesmannen

tar forbehold

om rett til å kontrollere

10,2. ledd i Bevilgningsreglementet.
adgang

til å kontrollere

om tilskudd

at midlene

brukes

etter forutsetningene,

Fylkesmannen gjør også oppmerksom
benyttes

etter forutsetningene.

jf. §

på at Riksrevisjonen har

Dette er hjemlet

i Lov om

Riksrevisjon § 12, 2.ledd.
Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til grunn for
søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell kontroll i 5 år fra det
året tilskuddsbrevet

ble mottatt

(iht. Lov om bokføring

§ 13).

%
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Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Dette gjør
dere ved å rapportere på kriteriene for måloppnåelse som er:
Omfang av og beskrivelse av gjennomførte tiltak
Tilskuddsmottakers vurdering av tiltakenes effekt på kvalitetsutvikling i lindrende behandling
og eventuelt nasjonal overføringsverdi.
Tilskuddsmottakers vurdering av måloppnåelse og effekt av tiltaket skal settes opp mot målsettinger
i prosjektplan/søknad, og undersøkelser /vurderinger av brukertilfredshet.
Regnskapsrapportering
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet i kommunens økonomisystem, skilt fra det øvrige
regnskapet med for eksempel en prosjektkode. Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av
tilskuddet, og skal være atskilt fra regnskap for egne midler og/eller midler finansiert av andre.
Rapporteringsfrist
Mottaker av tilskuddet skal rapportere i henhold til kravene oppført i dette brevet. For
som går over flere år, skal det rapporteres hvert år kommunen mottar
prosjekter/tiltak/aktiviteter
tilskudd. Frist for endelig rapportering er 31.03.20 og skal sendes Fylkesmannen iTroms og
Finnmark.

Revisorkontroll
Revisor skal motta

en kopi av dette brevet

ved revisjon

eller avtalte

kontrollhandlinger

knyttet

til

dette tilskuddet. Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforeningens
standard ISA 805 «Særlige hensyns ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke
elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppsti/ling.»
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
100 000,-. Revisorattestert regnskap skal oversendes Fylkesmannen innen 31.03.20.
Klagerett
Det kan ikke klages på avgjørelse om tilskuddet og vilkår i dette brevet ettersom avgjørelsen ikke er å
regne som et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 2, første ledd, bokstav a og b, er det ikke
klagerett.

Søknadsfrist for neste års tilskudd
Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Søknadsfristen for tilskudd til prosjekter/aktiviteter
som planlegges videreført neste år, vil bli publisert på hjemmesiden til Helsedirektoratet og
Fylkesmannen i Troms og Finnmark ijanuar 2020. Det tas forbehold om Stortingets bevilgning
eller til vår
kommende år. All korrespondanse skal sendes til fmtrpostmottakéäfylkesmannenno
postadresse og merkes med vår referanse 2019/353.
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser frem til å høre om resultatet.

%
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Med hilsen
Anette Moltu Thyrhaug (e.f)
leder for helse—og omsorgsseksjonen

Kari Anne Dybvik
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

Akseptbrev

Kopi uten vedlegg til:
UNIVERSITETSSYKEHUSET
NORD-NORGE HF
v/Kompetansetjenesten for lindrende behandling

Postboks100

9038

TROMSØ

ifrå/75%
(:l

rqä

Å ot Hammari
Fra:

Marit Blekastad

Sendt:

onsdag 19.juni 2019 15:07

Til:

Mariann

Kopi:
Emne:

Jarle Solheim (gambogjoas@outlook_com);
SV: Skrankeslynge for hørselshemmede.

kmnpellott
.l,

faTt'l

leg legget

lede: og nestleder

Slåttnes; Ågot

l eldrerådet

Hammari

lihes@frisurf.no

på kopi siden de både har initiert

dette

og etterlyst

hva 50m

,.

Nl si: i?

Fra: Mariann Slåttnes
Sendt:

19. juni 2019 15:05

Til: Ågot Hammari;Marit Blekastad
Emne: Skrankeslynge for hørselshemmede.
Nå harjeg

endelig

satt opp skrankeslynge

for hørselshemmede

i luka på legesenteret

og på servicekontoret

rådhuset.
Disse er mobile,
som

og kan ved behov

har høreapparat

På rådhuset

med telespole

ble den testet

både

flyttes

til for eksempel

tilkoblet,

med headset

og til

et annet

personer

bruk og til person

fungerte fint.
Tror det blir bra!

Mariann

[side#1

kontor.

Den kan både brukes

som hører dårlig — da brukes
med

telespole

til personer

det headset.

i høreapparatet.

Begge deler

på

vn

PS 32/19 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018
Saksprotokoll

i Kommunestyret

Levekårsutvalgets

- 20.06.2019

innstilling

Eldrerådet vedtar årsmelding

for Kvæfjord eldreråd 2018

Behandling:
Saksprotokoll i eldrerådet 06.06.19 PS 17/19 «Vedr mulighet for felles råd for eldre og personer
med funksjonsnedsettelse»
ble delt ut under møtet.
Asbjørn Hessen (V) tok opp PS 17/ 19 fra eldrerådet 06.06.19 vedr mulighet for felles råd for
eldre og personer med funksjonsnedsettelse.
Ordfører informerte om at saken tas til orientering
og at administrasjon bes om å ta saken til videre behandling i kommunestyret høsten 2019.
Forslag fra Torbjørn Larsen (AP):
Kvæfjord kommunestyre tar årsmelding

for Kvæfjord eldreråd 2018 til etterretning.

Votering:
Forslag fra Torbj øm Larsen (AP) enstemmig
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre

Rett utskrift:
Borkenes,

25.06.2919

&&&n

tar årsmelding

vedtatt.

for Kvæfjord eldreråd 2018 til etterretning.

_' göra)
PS 45/ 19 Innsatspris
Saksprotokoll
Formannskapets

- forslag fra eldrerådet

i Kommunestyret

-20.06.2019

innstilling
FJ

1. Kvæfjord kommunestyre tiltrer vedtekter med videre for «Innsatsprisen» i tråd med vedtak i
Kvæfjord Eldreråd under sak 25/18, med slik tilføyelse i punkt 4: «Eldrerådets vedtak om
tildeling er unntatt offentlighet fram til eldrerådet ellers finner kunngjøring høvelig, jf
offentlighetsloven §§ 5 siste ledd og 26 andre ledd.»
2. Utgifter til pris i tråd med vedtektene punkt 3 dekkes innenfor budsjettkapittel 01012
Hovedutvalg/andre nemnder konto 1 1270 01012 100 117001 Eldredagen.

Behandling:
Omforent forslag til nytt punkt 3:
Kommunestyre støtter punkt 3 i PS 54/19 i saksprotokoll
fra Formannskapet 18.06.19
«Formannskapet bevilger inntil kr 10.000 fra formannskapets disposisjonsfond til arrangement
eldredagen 2019 i Kvæfjord».
Votering:
Formannskapets innstilling og nytt punkt 3 enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre tiltrer vedtekter med videre for «Innsatsprisen» i tråd med
vedtak i Kvæfjord Eldreråd under sak 25/18, med slik tilføyelse i punkt 4: «Eldrerådets
vedtak om tildeling er unntatt offentlighet fram til eldrerådet ellers finner kunngjøring
høvelig, jf offentlighetsloven §§ 5 siste ledd og 26 andre ledd.»
Utgifter til pris i tråd med vedtektene punkt 3 dekkes innenfor budsjettkapittel 01012
Hovedutvalg/andre nemnder konto 11270 01012 100 117001 Eldredagen.
3. Kommunestyre støtter punkt 3 i PS 54/19 i saksprotokoll fra Formannskapet 18.06.19
«Formannskapet bevilger inntil kr 10.000 fra formannskapets disposisjonsfond til
arrangement eldredagen 2019 i Kvæfjord».

Rett utskrift:
Borkenes, 25.06.2919

Fylkesmannen

i Troms og Finnmark

' Vårfef

Vårdator

Tromssanja Finmarkun maaherra
Deres dato:

' ‘'' ,

"

2018/1977

20-06'2019

RomssajaFinnmdrkkufy/kkamdnn/

'

.' -
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Til kommunene i Troms og Finnmark

'“nva'SS‘e'efon
SakEhand'e’v
Anette

Moltu Thyrhaug,

77642049

50 \Xh Ho
Mti—l
Invitasjon

til regionale

dialogmøter

om eldrereformen

Leve hele livet

Fylkesmannen ønsker med dette å invitere til egne dialogmøter om eldrereformen Leve hele livet. l
Meld. st. 15 (2017-2018) beskrives visjonene og målsettingene for reformen, som gjelder alle eldre
over 65 år. Reformen skal bidra til å finne lokale løsninger på følgende områder:
Et aldersvennlig Norge -god planlegging og samfunnsutvikling
Aktivitet og fellesskap —økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap
Mat og måltider —forebygge underernæring og skape gode mat- og måltidsopplevelser
Helsehjelp —øke mestring og livskvalitet, forebygge og gi riktig hjelp til riktig tid
Sammenheng og overgang i tjenestene —øke trygghet og at pasientforløpet for eldre blir
forutsigbart både for dem selv og deres pårørende

o
.
o
.

Målgruppen for dialogmøtet er politisk ledelse, rådmenn, ledere og andre sentrale aktører innen
helse- og omsorgsektoren og andre relevante sektorer, utøvende helsepersonell,
pensjonistforeninger, eldreråd, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner.
brukerrepresentanter,
Det er viktig at kommunene selv bidrar med å invitere med de frivillige og ideelle organisasjonene
egne lokalsamfunn til dialogmøtene.

i

Eldrereformen er overordnet tematisert både i Fylkesmannens kommunemøte i februar 2019, samt i
de regionale møtene med politisk og administrativ ledelse i kommunene i Troms og Finnmark i mai
ogjuni 2019. ldialogmøtene vil det bli anledning til å gå meri dybden på hvordan kommunene kan
starte opp og komme videre i arbeidet med reformen, og hva kommunene trenger av bistand.
I tillegg til fylkeslegen og andre representanter fra Fylkesmannen, vil representanter fra KS og
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Troms og Finnmark delta. KS og
Utviklingssentrene er parter som inngår i et regionalt støtteapparat for kommunene gjennom
reformperioden.

Formålet med dialogmøtene er å gjøre innsatsområdene og innretningen av reformen kjent. Møtene
vil ta form av seminar, og vi ønsker dialog med kommunene om hva som går bra, og hvilke lokale
utfordringer som må løses for befolkningen over 65 år. Dialogmøtene er en inngangsport til å
hva som er kommunenes

kartlegge

ønsker og behov, slik at det regionale

innrette videre aktiviteter og nettverkssamlinger

E-postadresse:

fmtf

ost

Ikesmannenno

Sikker melding:
www.

lkesmannen.no/meldin

støtteapparatet

kan

etter dette.

Postadresse:

Besøksadresse:

9815Vadsø

Strandvegen
Damsveien

Telefon:

13, Tromsø

78 95 03 00

__

www.glkesmannenno/tf
(&

1, Vadsø
Org.nr.

967 311 014

%
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Tid, sted og program
Alle samlingene er dagssamlinger, med møtestart kl. 10.00 og møteslutt kl. 15.00. Dato og sted for
den enkelte kommune fremgår av oversikten under. Kommunene i Nord-Troms velger selv om de vil
delta i Alta eller i Tromsø. Det vil bli lett servering før møtets oppstart.
Dato

Sted

Kommunegruppe

27. august

Vadsø

Tana, Gamvik, Nesseby,
Berlevåg, Båtsfjord, Vardø,
Vadsø, Sør-Varanger
Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa,
Kvænangen, Kautokeino, Alta,
Loppa, Hasvik
Karasjok, Porsanger,
Kvalsund, Hammerfest,
Måsøy, Nordkapp, Lebesby
Skånland, Tjeldsund,
Kvæfjord, Harstad, lbestad,
Gratangen, Lavangen

Scandic hotell
28. august

Alta

Thon hotell

Karasjok

29.august

Scandic hotell

3. september

Harstad
Thon hotell

4. september

Finnsnes
Finnsnes

hotell

Torsken,

Berg, Tranøy,

Sørreisa,

Dyrøy, Salangen,

Bardu,

5. september

Tromsø

Scandic Ishavshotellet

Lenvik,

Målselv

Balsfjord, Tromsø, Karlsøy,
Storfjord, Lyngen

Program

Ansvarlig

Tidspunkt

Tema

1000

Velkommen og innledning for dagen

Fylkesmannen

Presentasjon

for helse- og sosialavdelingen
Fylkesmannen

1020
1050

av det regionale

støtteapparatet

og gjennomføringsplanen for reformen
Presentasjon av Utviklingssentrene for
sykehjem og hjemmetjenester (USHT)
«Utvikling gjennom kunnskap»
Presentasjon

av Kommunesektorens

organisasjon

(KS) «Perspektiv

Lung

1215

Kommunalt planarbeid i tilknytning til Leve
hele livet
Gruppearbeid kommunevis, med innlagt
kaffe og kake

1400

Gjennomgang

av gruppearbeid

1445

Oppsummering

og avslutning

USHT for Troms,

Finnmark

og

for den samiske befolkningen

KS region nord

på planlegging»

1130

1300

ved direktør

Fylkesmannen
Alle deltagere
Det regionale støtteapparatet
Fylkesmannen

%
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Eventuelle

spørsmål

om møtene

fmfjsiarj—EUfyjkeisnjannen.no

i Vadsø, Alta og Karasjok

rettes til Sissel Andreassen

Tlf: 78 95 0312

Eventuelle spørsmål om møtene i Harstad, Finnsnes og Tromsø rettes til Anders Aasheim

fintriwiidkesm

annennnf:

77 64 21 54

Påmelding
Påmelding gjøres gjennom Fylkesmannens nettside, via denne lenken:
https://www.fvlkesmannen.no/nb/gomfs—fifnnjrlark/kurs-og-koinferiansgr/Ziori

BLQBLdialogmfoteL-leve-

belg—livet/
Spørsmål

direkte

knyttet

til påmelding

kan rettes til Harriet

Hyld johnsen

fml'ihh'ocæfylkesmannenno

Tlf: 78 95 03 67

Utgifter
Fylkesmannen dekker utgifter til møtelokaler og lunsj. Kommunene dekker egne reiseutgifter.

Vi ønsker vel møtt til og ser frem til gode regionale dialogmøter om eldrereformen!

Med hilsen
Snorre Manskow Sollid (e.f.)
assisterende helse—og sosialdirektør

Anette Moltu Thyrhaug
leder for helse- og omsorgsseksjonen

Dokumentet er elektronisk godkjent, og sendes kun elektronisk

Mottakerliste:

Vadsø kommune
Kvalsund kommune
Unjärgga gjelda / Nesseby kommune
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Innledning

Regj eringen

ønsker å heve kvaliteten

mer differensiert

tjenestetilbud

på tjenester

til eldre mennesker,

til denne gruppen

å skape et større og

og å sette helse— og omsorgstjenester

til

eldre på dagsorden.
Muligheten

til å bo sammen

forme sin egen tilværelse
ektefelle,
mange

samboer

eller samboer

er en sentral del av retten til å

og sitt eget liv. Mange eldre er vant til å dele hverdagen
Å flytte til en institusjon

eller kjæreste.

som en stor omveltning.

samtidig
arbeide

med ektefelle

Dersom

man kan gjøre

som det legges til rette for kjærlighet

eller omsorgsbolig

denne

og trygghet,

om samboergaranti

i sine lokale

for at alle par skal få denne muligheten,
Høringsforslaget
plattform

tar utgangspunkt

for en regjering

Folkepartifra

17. januar

utgått

forskrifter.

uavhengig

i følgende
av Høyre,

har allerede

Regjeringen

av hvilken

foreslår

Fremskrittspartiet,

at en samboergaranti

1426 om en verdig eldreomsorg
eldreomsorgen
meningsfull

tilrettelegges
alderdom.

vil nå legge

Venstre

de tilhører.
(Politisk

0g Kristelig

inkluderes

”

eller i omsorgsbolig.

i forskrift

12. november

2010 nr.

som har som formål å sikre at

på en slik måte at den bidrar til en verdig, trygg og

På denne måten løftes et ønske om å bo sammen

samtidig

til rette

vil:

(verdighetsgarantien)

frem som et hensyn kommunen
tjenestetilbud,

valgt å ta inn

kommune

”Sikre at par som ønsker det, skal kunne bo sammen på sykehjem
Departementet

litt enklere

punkt under Granavoldplattformen

2019) om at regjeringen

for

må dette være et gode en bør

for å oppnå for de som ønsker dette. Flere kommuner

bestemmelser

overgangen

med sin

oppleves

skal vektlegge

ved utforming

med sin partner

av sykehjemsbeboerens

som man gir rom for å finne gode løsninger

og tilpasninger

på

lokalt nivå.

2

Behov

for bedre

Det kan være dramatisk
med og mennesker

overganger

med, skifte ut hjemmetjenestens

helt nytt sett helse- og omsorgspersonell,

når de kognitive

overgangen

mer smidig og mindre

gi den som flytter, og kanskje
nødvendig

og kvalifisert

få til en god overgang
sorg og ambivalens

inn i folks bakgrunn

På ett døgn forandres

dramatisk.

Hensikten

hele tilværelsen.

Ofte kan dette

med selve flyttingen

større trygghet.

og sykehj em er det viktig

Trygghet

at brukere

er jo ofte å
for å få

og pårørendes

og at helse— og omsorgstjenesten

og ikke bare deres diagnoser

Side

sorg

for at det er noen der når en trenger det. For å

blir møtt og tatt på alvor,

og livshistorie,

regler, kan utløse usikkerhet,

som kan bidra til å gjøre denne

også deres nærmeste,
hjem

med et

er nedsatt.

og tiltakene

hjelp, og trygghet
mellom

og uskrevne

funksjonene

Det er viktig å se mulighetsrommet

hjelpere

flytte inn på et enkelt rom, få nye medbeboere

med faste tidspunkter

over tap og angst for det fremmede.
bilde forsterkes

Å flytte fra alt en har omgitt seg

å flytte fra hjem til sykehjem.

en har bodd sammen

og institusjonsrutiner

og samarbeid
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og problemer.

setter

seg

For alle

involverte

parter vil det også være av stor betydning

brukeren

best, blir aktivt invitert

oppgaver

der.

Gjennom

regjeringens

kvaliteten
sterkere.

inn i sykehjemsverdenen,

arbeid med å skape pasientens

i tjenestetilbudet

offentlig

som kjenner

ofte er et viktig holdepunkt

verdigrunnlag

Det handler

livshistorien

til pasienten

selv når en får omfattende

om å bygge opp en kvalitativt

retten til et privatliv,

og mulighet

best, og at

tjenester

for aktiv medvirkning

tjenester.

Så langt det er mulig må eldreomsorgen
for et meningsfylt

fra. De

behov for helse—

god eldreomsorg

integritet

liv. Regjeringen

Dette

rett til individuelt

og retten til kvalitativt

utvikles

på et

og verdighet.

retten til selvbestemmelse,

tilpassede

og muligheten

og målet om å heve

å legge til rette for at eldre

som så langt som mulig sikrer den enkeltes

betyr å kunne beholde

trygghet

helsetjeneste,

må derfor forsøke

kan få lov til å bli gamle sammen,

og omsorgstjenester.

får sin plass og blir gitt

for hvem man er og hvor man kommer

helse- og omsorgstjenestene

mennesker

som kjenner

til eldre, står hvem du er og hva som betyr noe for deg stadig

Vi vet at det er de pårørende

pårørende

at de pårørende,

gode

slik at den sikrer den enkelte
vil derfor sikre at kommunene

legger til rette for at par som ønsker det skal kunne bo sammen på sykehjem

eller i

omsorgsbolig.

Ved å åpne og tilrettelegge

sykehjemmene

bro mellom pårørendeomsorgen

for pårørende

og den offentlige

er en viktig ressurs både for sine nærmeste
at man legger til rette for å etablere
offentlige
nærmere

tjenesteapparatet
på hvordan

organisatorisk

helsetjenesten.

en bedre arbeidsdeling

og arkitektonisk

kan innrettes

til å bygge

Fordi vi vet at pårørende

og for helse— og omsorgstjenesten

både i hjemmetjeneste

sykehjemmene

bidrar man samtidig

mellom

er det viktig

pårørende

og det

og sykehjem.

Da er det nødvendig

og tilrettelegges

innholdsmessig,

for å møte beboere

og pårørendes

å se

behov og sikre en bedre

samlet ressursutnyttelse.
På samme tid er det viktig å anerkjenne
pårørende,

har studier vist at pårørende
tilsvarende

og meningsfulle

til personer

kommunene,

der pårørende

gradvis

for sine nære dersom

Gjeldende

inviteres

for innovativ

i sykehjem.

Blant annet
En

pårørendeomsorg

inn i sykehjemmene

i

og kan fortsette

sin

rett
angir rammene

for det kommunale

omsorgstjenester.

Det sentrale

omsorgstjenester

som ikke er spesialisthelsetjeneste,

skal tilby et forsvarlig,

er at kommunene
helhetlig

Etter lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientbrukerrettighetsloven)
omsorgstjenester

og oppgaver.

men

de selv ønsker det.

Helse— og omsorgstjenesteloven

rammene

for

legger ned en stor omsorgsinnsats

før innleggelse

kan bidra til å være en døråpner

store endringer

og tunge omsorgsbyrder,

funksjoner

med demens

160 timer hjelp den siste måneden

samboergaranti

3

også innebærer

som på den ene siden blir lettet for omfattende

på den andre siden mister viktige

innsats

at flyttingen

§ 2—1a har pasient

fra kommunen

ansvaret

skal tilby nødvendige
og at kommunene

og koordinert
og bmkerrettigheter

Side
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helse— og

tilbud.

og bruker rett til nødvendige

de oppholder

for helse- og

helse- og

til loven, Prop.9l

L

'

(2010—2011)

punkt 29.52.

er det presisert

at pasient-

og brukerrettighetsloven

andre ledd skal tolkes slik at pasient og bruker har krav på «nødvendig
forsvarlig

standard,

behov.»

basert

på en individuell

Det er også uttalt

et overordnet

helsefaglig

at det er vanskelig

nivå, og at omfang

og/eller

å angi presist

og nivå på hjelpen

§ 2—1a

hjelp med en

sosialfaglig

vurdering

hva som er nødvendig

må bestemmes

av

hjelp

på

etter en konkret

vurdering.
Selv om en person har et rettskrav
det at vedkommende
Det følger
(helse-

i utgangspunktet

tilby nødvendige
en pasient

kommunen

nivå og innhold

tilpasse

en individuell

et forsvarlig

tjenestetilbud

kvalitet,

med respekt

omsorgstjenesten.
tjenester,

nærmere

presisert

i forskrift

er det

hva slags hjelp som skal

må dette dimensjoneres

og utformes

av den enkeltes

behov. Dette

behov,

og på den

§ 1-1 at lovens formål særlig er å

integritet

ut i forhold

og rammene

seg i kommunen.

helse- og omsorgstjenester,

tjenestetilbud,

og verdighet.

tilrettelegging

for hva som anses

12. november

og at tjenestilbudet

til den generelle

særlig når det gjaldt individuell

ble momentene

for å

til den enkelte.

et likeverdig

For å sikre at eldre ikke kom urimelig

m.m

som er ansvarlig

av den hjelpetrengendes

vurdering

for den enkeltes

fra kommunen.

har.

følger det av helse— og omsorgstjenestelovens

tilrettelegges

type tjeneste

beslutte

vurdering

må foreta

betyr ikke

og omsorgstjenester

som oppholder

i tjenesten,

helse- og omsorgsfaglig

at kommunen

sikre tjenestetilbudets

eldre

til personer

og i utgangspunktet

og ressursene

Når det gjelder omfanget,

bakgrunn

tjenester

som må vurdere

ut fra en konkret

helse-

eller bruker har krav på nødvendige

tilbys ut fra de tilbudene

Videre

har krav på en bestemt

§ 3-] og 4-1 at det er kommunen

og forsvarlige

altså kommunen

betyr

helse- og omsorgstjenester

av lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale

og omsorgstjenesteloven)

Dersom

på nødvendige

innsatsen

i pleie- og

og kvalitativt

som et verdig

gode

tjenestetilbud

2010 nr. 1426 om en verdig

til

eldreomsorg

(verdighetsgarantien).
Forskriftens

fomiål

bidrar til en verdig,

er å sikre

at eldreomsorgen

trygg og meningsfull

hva som skal være tjenestens
”De kommunale
sikrer

pleie-

til rette for at ivaretas,

b) Et variert

og livsførsel

normalt

nødvendig

til personlig

kosthold

skal innrettes

over en rekke

[Jo/Orin utfra

c) Et mest mulig

en eldreomsorg

langt som mulig meningsfylt

også

som

liv i

hensyn

den enkeltes

behov

blir ivaretatt.

som tjenestetilbudet

skal legge

hygiene.
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behov og tilstand.

hjelp ved måltider.

døgnrytme
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for den enkeltes

med forskriften:

og tilpasset

liv, med normal

i respekt

og sikre at medisinske

for å oppnå målsettingene

og tilstrekkelig

hjelp

et verdig også

en oversikt

”a) En riktig ogQ/brsvarlig

§ 2 fastsetter

behov. "

egenverd

gir bestemmelsen

jf. § l. Forskriften

skal legge til rettefor

§ 3 at tjenestetilbudet

av forskriften

selvbestemmelsesrett.
Videre

og omsorgstjenestene

med sine individuelle

Det fremgår

alderdom,

på en slik måte at dette

verdigrunnlag:

den enkelte tjenestemottaker

samsvar

tilrettelegges

og adgang

til å komme

ut. samt

"

d) Tilby samtaler
e) Lindrende

om eksistensielle

behandling

spørsmål.

og en verdig død.

]) Å bevare eller øke sin mulighet
habilitering

til åfungere

i hverdagen.

Omsorgen

skal bidra til

og rehabilitering.

g) Fagligforsvarlig

oppfølging

av lege og annet relevantpersonell,

som sikrer kontinuitet

i behandlingen.
h) Tilby eldre som bor på helseinstitusjon

4

Departementets

enerom. "

vurderinger

For at eldre mennesker

og forslag

skal motta et verdig tjenestetilbud,

tjenestetilbudet

søker å ivareta også den enkeltes

deres diagnoser

og problemer.

sentralt holdepunkt
overfor partneren

for den enkeltes

og ha en forståelse

som er viktig

verdig måte i hverdagen,
få et godt tilrettelagt

et mer sømløst

tilrettelagt

for pasienten

har kjennskap
i 2016,

å være.

skal bli sett og møtt på en god og

overgang

for at den enkelte

på overgangen
mellom

og den pårørende
løsninger

i dag. I forbindelse

for heldøgns
samtidig

til opphold

tjenester

mellom

kan bidra til å

ved flytting

fra hjem

mellom

med samboergaranti
med endringene

i sykehjem

ble presisert

pålagt å utarbeide

i pasientbolig

med kriterier
§ 3—2 a. Flere

allerede har etablert gode rutiner og praksis
også på sykehjem

bolig.
mener det vil være hensiktsmessig
i forskrift

for

i sine lokale forskrifter.

for å vurdere og sørge for at eldre som ønsker det får bo sammen

omsorgstjenesteloven

og

i pasient— og brukerrettighetsloven
lokale forskrifter

om samboergaranti

Det er derfor grunn til å tro at flere kommuner

en ordning

eller tilsvarende

etter helse— og omsorgstjenesteloven

har valgt å ta inn bestemmelser

samboergaranti

kan

hjem og sykehjem.

en samboergaranti

til, er ordningen

da retten

av slikt langtidsopphold

Departementet

godt

På sikt må det være et mål å sikre bedre

mener departementet

overgangen

§ 2-1 e, ble kommunene

tilsvarende

er og ønsker

del av grunnlaget

forløp og en smidigere

av et fåtall brukere

brukerrettighetsloven

kommuner

han/hun

og brukeren

og det offentlige.

Etter det departementet

tildeling

for at den enkelte

og til å bygge bro og åpne for innovative

som etterspørres

og tilstedeværelse

tjenestetilbud.

bygge bro både mellom

særskilt

om hvem

og som også er en viktig

Som et ledd i denne prosessen

pårørendeomsorgen

rollen man har

og egenverdi.

tanker

i eget hjem og i sykehjem.

til sykehjem,

være et helt

forståelse

er kjent med at det er behov for å se nærmere

tjenestetilbud

av

og ikke bare

Både gjennom

sin rolle som partner kjenne pasienten

av pasienten/brukerens

Dette er en forståelse

kontinuitet,

vil en livspartner

og selvfølelse.

trygghetsfølelse

vil også gjennom

Departementet

identitet

og livsstil/levesett,

og i deres felles rolle som par. En partners

kan være viktig
En nærstående

identitet

For mange mennesker

for den enkeltes

er det viktig at utformingen

å ta inn en bestemmelse

om en verdig eldreomsorg,

som har hjemmel

§ 3-1 tredje ledd og § 3—2 andre ledd. Forskriften
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om
i helse- og
tar rettslig

eller i

i

utgangspunkt

i sykehjemsbeboerens

kommunens

vurdering

om å bo sammen
vektlegge

ved tildeling

med sin partner

ved utforming

landets kommuner.

løftes frem som et hensyn

å understreke

samboergaranti

vurdering

danne grunnlaget

andre personer
for kommunens

tjenestetilbud

Det finnes lite statistikk
dag håndteres

å yte etter innføringen

tilpasser

seg i dag, vil forskriften

For kommunene
forslaget

kunne

departementet
Varigheten

på institusjonen

eller

være avgjørende

i den enkelte

saken.

vil ikke ha vesentlige

varierer,

av konsekvensene

har ulike varianter

endring

av en samboergaranti.
utgifter

i det tilbudet

F or kommunene

utover

og samboernes

kapasitet.
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kommunen

som allerede

utover dagens praksis.

dagens

med samboergaranti,

Side

hele livet får

og som heller ikke tilrettelegger,

frem et kommunalt

i

skulle de ønske det. For disse

ikke føre til vesentlig
ikke medføre

av

av samboergaranti.

som har levd sammen

nivå.

vil

Erfaringene

har få søknader.

helsetilstand
gjennomsnitt

videre til grunn at dette vil gjelde såpass få at det ikke vil påvirke
bygningsmessig

vil være til hinder

tyder på at problemstillingen

får være sammen

til er at kommuner

å prøve å beregne

vil

konsekvenser

føre til noe økt tj enesteproduksjon

på oppholdene

hensiktsmessig

kan oppfylles

i for en vurdering

som ikke har en slik ordning,
kjenner

for

til partneren.

øvrige beboere

vi har fra kommunene

slik at de fortsatt

er forventet

vilkårene

Denne vurderingen

til at partneren

seg langt for å sikre at personer

vil forskriftsendringen

skal følge

konsekvenser.

å ta utgangspunkt

kommunene

for å sikre at en

vil forsvarlighetskravet

på ulike måter. Flere kommuner

omsorgen

for

gjøre en selvstendig

om en verdig eldreomsorg

Den kunnskapen

Mange andre strekker
tilrettelagt

kommer

av om samboergaranti

eller økonomiske

samboergaranti.

vurdering

ordning

eller sykehjemsbeboeren.

fra kommunen

til sykehjemsbeboeren,

i forskrift

når de ønsker det.

fra den som oppfyller

og økonomiske

om endringer

administrative

om at partneren

for partneren

dør må kommunen

med behov for institusjonsplass,
vurdering

helse- og

både med og uten helse-

og veiledning

videre tjenestetildeling

etter en konkret

blant
satset på

gis kommunene

med sin partner

behov for helse- og omsorgstjenester.

5 Administrative
Forslaget

av de kommunale

skal være en frivillig

må sees løsrevet

for eventuell

kommunen

for et forsvarlig

verken

Når sykehjemsbeboeren

av partnerens

sammensetning

i høringsnotatet

gir god informasjon

inn på institusjonen,

sykehjemsplass.

Dersom

at en samboergaranti

omsorgstjenestebehov

må ta

for par som ønsker det, og det er derfor viktig for

ild<e skaper press eller forventninger

sykehjemsbeboeren

Partnerens

som skisseres

til å flytte inn sammen

Det er viktig at kommunen

skal

i hånd har mange kommuner

på lokalt nivå for at partnere,

skal være en ordning

departementet
partene.

har mulighet

ønske

En samboergaranti

og demografisk

når det gjelder innretninger

rom for å finne de gode løsningene

Et eventuelt

som kommunen

tjenestetilbud.

selvstyret

Med en slik løsning

og omsorgsbehov,

av tjenestetilbudet.

i både geografisk

og retningsvalg

Samboergaranti

og utforming

Med det kommunale

omsorgstjenestene.

og hvilke hensyn som skal inngå i

av sykehjemsbeboerens

høyde for den store variasjonen
ulike løsninger

tjenestetilbud

varierer.

Det er ikke

på dette. Vi legger
kommunenes

behov for

'

Merkostnaden

ved samboerens

opphold

vil styres av hva som er alternativt

omsorgsnivå.

En frisk person på samme rom, krever lite utover kost. En person med bistandsbehov
kan dekkes

med hjemmetjenester,

Kommunene

tjeneste

kan velge å løse dette ved at vedkommende

men det er mer sannsynlig
er samboere,
Kommunen

vil få en dyrere

beholder

som

onsopphold.

sin hjemmetjeneste,

at de vil få et dyrere tilbud enn hjemmetjenester

ved at de mottar institusj onstjenester
har anledning

med et institusj

i perioden

de

i stedet.

til å kreve inn egenandel

for opphold

i institusjon

helt opp til

selvkost.
Innretningen

på forslaget

Kommunene

får også stor handlefrihet

mulighet

til å innrette

ikke å medføre

6

Forslag

I forskrift

vesentlige

til endringer

eventuell

av ordningen.

kostnadsnøytral

egenandel.

Kommunene

måte, og forslaget

har dermed
antas derfor

merutgifter.

i verdighetsforskriften

2010 nr. 1426 om en verdig

endringer:

I § 3 skal ny bokstav
i) Atpar

pålagte

selv setter

i utforming

seg på en tilnærmet

12. november

gjøres følgende

er slik at kommunene

i) lyde:

som ønsker det skal kunne bo sammen
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Rapport:

Ungdom

som har vært og jobbet

Vi har på hatt 4 ungdommer
Dette ble kunngjort
Dette gjelder

og vedtatt

for ungdom

Vi hadde

på forhånd

av kommunestyret

under

De var delt inn i 2 puljer

på Boas i sommer.

i Kvæfjord.

5"

2 uker hver.

og jobbet

litt drøfting

2019.

18 år.

ang hva vi kunne

Vi kom frem til ulike arbeidsoppgaver
(sendes

18 år og jobb sommer

under

«Ag-”UD

og satte

tilby av arbeidsoppgaver.

opp en ukeplan

for dem, som de skulle følge.

som vedlegg)

På planen

var det satt opp klokkeslett

med ulike aktiviteter

som skulle

dreie seg om og rundt

de

som bor på huset.

Både fastboende
Det innebar
Pedikyr

og institusjon.
x 1 pr uke, hvor vi fikk låne 5 seter

alt fra bytur

og manikyr

Litt huslige

for damene,

sysler

som innebar

samt fotbad,
oppgaver

til de som bor på Boas.

Dette på fellesstua

Veldig populært.

De hadde

hver dag ansvar

på institusjonsplassene
Hver fredag

for frokost

og middag

og middagsservering

skulle de servere/tilberede

(henge

fikk i oppgave

skulle lage og servere/selge
på huset.

og samtaler/handleturer

på vaskerom

x 1 pr uke, hvor ungdommene

Kosekveld

baking

hos hjspl.

opp/brette

å handle

frokost

tøy].

inn til eks pizza som de selv

på Boas. Tilberedning

for alle som spiser

på butikken.

dette

av frokost

for pasienter

på huset.

på Boas for så å fortsette

dagen

på

Kvæfjordheimen.
jeg hadde

i forkant

for ungdommene

snakket

med pleier

på kv.heimen

og avtalt

at de skulle lage et tilbud/opplegg

der.

Dette gav ungdommene

tilbakemelding

Noe rot ang lønn for første

på at ikke fungerte

pulje da det ikke var helt klarert

optimalt.

ang hvem og hvor de skulle lønnes

fra.
Det ble mye samtaler
skulle ordne

frem og tilbake

mellom

klar lønn til dem med forskudd

ungdom,
osv.

Boas og lønningskontoret

om hvordan

vi

Dette ble imidlertid
Vedlegg:
ul<

Min erfaring
-Tilberede

ordnet

opp i til neste puljen kom på jobb.

er at det er ulikheter

på hvor modne ungdommer

frok

Første pulje, hvor en av ungdommene

hadde vært «lærling»

—Rydde opp ett

utfordringene
handlel

og ukeplanen

-skrive
varer.

De jobbet selvstendig

Handle
Andre

for/san
pulje, hvor

er.
i forbindelse

med Rå vg, tok

på strak arm.

og syntes å trives godt.

den ene var en gutt, virket

noe mer usikker.

beboere på bu
Det ble litt mye sitting

innimellom

og de måtte styres litt av personal.

Det ble litt vel mye baking også.
Jeg kunne
tenkt meg at de hadde hatt litt mer fokus på å ta med seg beboere ut på gåtur/trilletur.
Lunsj
11.00-11
De fikkplantenx
ikke bruke el-sykkel
Vanne

da de var under 18 år.

beboer på det.
Vi hadde likevel tur på sykkel sammen med beboer til gartneriet,

hvor personal kjørte og

ungdom
og beboer var passasjerer.
sjekke
vasker01
evt tørke,

brett

Viktig at de hadde en kontaktperson

levere til beboe

på Boas som de kunne forholde

seg til.

—Kaffefrivillighe
Ta med beboer

11.30..
Vi har forsøkt på beste vis å tilrettelegge

for ungdommene.

Det har vært noe begrenset

—Tilberede midt

tilbud, da de er under 18 år og ikke kan jobbe i pleien på et sted hvor akkurat
med servering.
hovedjobben.
Ryddec
etter

rr

Vi kom oss alle gjennom

dette samarbeidet

med

det er

på en god og fin måte.

Ta ut sc

Artig ogEvt.
sikkert

lærerikt

for ungdommene

som snart skal tenke på sin egen yrkeskarriere/vei.

Håper vi har fått vervet noen inn i helsesektorenQ

leg tenker at flere ungdommer
ta imot og tilrettelegge

for dem.

Borkenes 4.september

2019

bør få mulighet

Mvh: Tanja Hakola. Avd.spl/Boas.

til å jobbe i kommunen

og at flere instanser

kan

Fra: Marit Blekastad (Marit.Blekastad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 28.08.2019 11:07:25
Til: Jarle Solheim (gambogjoas@outlook.com); lihes@frisurf.no; jvaskinn@live.no; flesnes3@yahoo.no
Kopi:
Emne: VS: Eldrerådskonferansen 2019_frist TORSDAG 29. AUGUST
Vedlegg: Program for eldrerådskonferansen 2019.pdf;Invitasjon eldrerådskonferansen 2019.pdf
Hei
Videresender oppdatert program for eldrerådskonferansen.
Påmeldingsfrist er nå på torsdag.
Har notert meg fra siste eldrerådsmøte at Jarle sannsynligvis kunne delta.
Om ikke skulle det avklares på arbeidsmøtet sist mandag.
Betyr det at du deltar Jarle? Har du meldt deg på? Evt melder du deg på selv, eller skal jeg gjøre det?
Mvh Marit
Fra: Line Samuelsen [mailto:line.samuelsen@tromsfylke.no]
Sendt: tirsdag 27. august 2019 15:33
Til: kathrine@skjervoy.kommune.no; unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no;
Heidi.Jensen@nordreisa.kommune.no; Ina.Engvoll@kafjord.kommune.no;
'susanne.knoph@malselv.kommune.no' <susanne.knoph@malselv.kommune.no>;
'annkristin.evenstad@sorreisa.kommune.no' <annkristin.evenstad@sorreisa.kommune.no>; Torsken kommune
<postmottak@torsken.kommune.no>; 'grethe.kleppe@salangen.kommune.no'
<grethe.kleppe@salangen.kommune.no>; gun‐britt.bjerkeli@lavangen.kommune.no; Hege Olsen Richardsen
<hege.richardsen@gratangen.kommune.no>; 'may.unni.olsen@harstad.kommune.no'
<may.unni.olsen@harstad.kommune.no>; gel@skanland.kommune.no; Marit Blekastad
<Marit.Blekastad@kvafjord.kommune.no>
Kopi: mklevstad@live.no; 'kitty.karlsen@icloud.com' <kitty.karlsen@icloud.com>; 'knukarp@online.no'
<knukarp@online.no>; 'reidar.breivik@gmail.com' <reidar.breivik@gmail.com>; 'peri.kl43@hotmail.com'
<peri.kl43@hotmail.com>; magnor.olsen@gmail.com; aksel@fallsen.no; Astrid W Rydland
<astridwrydland@gmail.com>; Agnar Kvernmo <agnar@kvernmolia.com>; 'iva‐oes@online.no' <iva‐
oes@online.no>; Jarle Solheim (gambogjoas@outlook.com) <gambogjoas@outlook.com>
Emne: Eldrerådskonferansen 2019_frist TORSDAG 29. AUGUST
Hei!
Viser til vedlagt invitasjon til årets eldrerådskonferanse 2019 på Finnsnes. Frist for påmelding er TORSDAG
29.AUGUST.
Legger ved oppdatert program. I programmet vil dere se at vi ønsker innspill fra deres eldreråd/kommune på dag
1. under «Leve hele livet» og «Tid for dialog». Dette er siste konferanse med nåværende fylkeseldreråd, og vi
ønsker derfor innspill slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb med nytt fylkeseldreråd i Troms og Finnmark fra
1.1.20.
Til nå er det 29 påmeldte fra 10 kommuner. Håper eldrerådet i deres kommune ønsker å delta!?
Fortsatt fin tirsdag J
Vennlig hilsen
Line Samuelsen
Fylkesordførers sekretær
DU Sekretariat
Troms fylkeskommune
Telefon: +47 77 78 80 11
Mobil: +47 975 78 738

www.tromsfylke.no

Fra: Merete Hessen (Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 16.09.2019 18:16:55
Til: horing.akutthjelper@helsedir.no
Kopi: Ågot Hammari; Ingeborg Skaret
Emne: Høringssvar fra kvæfjord kommune - Nasjonal veileder for akutthjelpere
Vedlegg:

Høringssvar fra Kvæfjord kommune ‐ Nasjonal veileder for
akutthjelpere
Hva saken gjelder:
Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene har fått i oppdrag å samarbeide med kommunene om å
etablere en ordning for opplæring og bruk av akutthjelpere. I denne forbindelse er det utarbeidet et utkast til
Nasjonal veileder for akutthjelpere, som nå er ute til ekstern høring.

Kvæfjord kommunes vurdering av høringsuttalelsen:
Kvæfjord kommune vil innledningsvis peke på en svært kort høringsfrist. Forslag til nasjonal veileder skal
innledningsvis bidra til å avklare rammene for etablering og bruk av akutthjelpere i Norge, men i veilederen
fremkommer det fortsatt en rekke uavklarte forhold som vil medføre utfordringer med å gjennomføre
akutthjelperfunksjonen i praksis i kommunene. Det er derfor betimelig å etterspørre hvilke fagpersoner som har
representert kommunene i utarbeidelsen av denne veilederen. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
og samfunnsmedisinsk kompetanse (kommuneoverlegene) virker ikke å ha vært en del av faggruppen som har
arbeidet med dette. Det er synd for det er de som i dag har best oversikt over hvordan kommunene har organisert
sin tjeneste rettet mot akutte alvorlige tilstander og ulykker i kommunene.

Våre utdypende kommentarer:
Fra Akuttmedisinforskriften §5 står det følgende:
«Kommunene og de regionale helseforetakene kan, som del av sin akuttmedisinske beredskap, inngå avtale om
bistand fra akutthjelpere. Slike akutthjelpere kan være medlemmer av frivillige organisasjoner eller kommunalt
brannvesen. Slik bistand kan komme i tillegg til, eller i påvente av, at personell fra de øvrige akuttmedisinske
tjenestene kan yte akuttmedisinsk hjelp. Personer som skal yte slik bistand må ha fått nødvendig opplæring».
I den foreslåtte veilederen står det på side 19, punkt 3.1.1 at: «Kommunene har ansvar for å samarbeide med
helseforetakene og skal legge til rette for etablering og drift av akutthjelperordninger basert på kommunale
ressurser». Veilederen ser ut til å overprøve Akuttmedisinforskriften ved at ordet «kan» endres til «skal».
Kvæfjord kommune anser det som problematisk at veilederen vil gi kommunene et større ansvar enn hva
Akuttmedisinforskriften hjemler.
Videre fremgår det at «…kommunen og regionale helseforetak har et likeverdig ansvar for å sikre akuttberedskap
innen sine respektive ansvarsområder», jf. punkt 3.1.2 i veilederen. Basert på dette, gir veiledningen rom for at det
er kommunene som pålegges plikt til å etablere, utdanne og finansiere akutthjelpere.
Spesialisthelsetjenestelovens §2‐1a er tydelig på helseforetakets ansvar for akuttmedisinsk beredskap, medisinsk
nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste og ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt. Det fremgår også
at det er sykehusets oppgave å utdanne helsepersonell.
Lov og forskrift må gå foran en veileder. Veilederen må derfor endres og tilpasses regelverket.
Akuttmedisinforskriften har som formål å sikre at befolkningen med behov for øyeblikkelig hjelp mottar
forsvarlige tjenester og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. «Forskriften skal også bidra til at
utstyr som inngår i helse‐ og omsorgstjenestens kommunikasjonsberedskap fungerer i et landsdekkende nett og
sikrer prioritert informasjonsflyt både innenfor og mellom medisinske institusjoner, til mobile enheter og til
samarbeidende etater».

Herunder fremgår det at kommunene skal sørge for legevaktordning, med påfølgende vurdering av henvendelser
om øyeblikkelig hjelp og foreta nødvendig oppfølgning. Noe som innebærer en plikt til å rykke ut ved ulykker og
andre akutte situasjoner. Dette ivaretar kommunen.
Det er like tydelig at det er helseforetakene som har ansvar for ambulansetjenesten og hovedansvaret for å yte
akutt hjelp til skadde ved ulykker og andre livstruende helsetilstander. At veilederen slår fast at partene her har et
likeverdig ansvar for akuttmedisinsk beredskap, er altså ikke helt presist. Spesialisthelsetjenesteloven og
Akuttmedisinforskriften gjør klare skiller i dette ansvaret, noe veilederen ikke tar hensyn til. Dette må sies å være
kritikkverdig. Kvæfjord kommune anser det som nødvendig med en klarere grenseoppgang i veilederen om hva
som er prehospitale tjenester (spesialisthelsetjenesten) sitt ansvar og hva som er kommunenes ansvar. Viser i
denne forbindelse til veilederens punkt 3.1.1 hvorpå det står: «Kommunene har ansvar for å samarbeide med
helseforetakene og skal legge til rette for etablering og drift av akutthjelperordninger basert på kommunale
ressurser». I denne forbindelse, har Kvæfjord vist evne til samarbeid med helseforetak, gjennom avtale om
beredskapsordning med SNLA. Og hvor det har vært en større enighet om hvilke helse‐ og omsorgsoppgaver
forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og hvor det har vært en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til
enhver tid skal utføre. Dette i samsvar med helse‐ og omsorgstjenestelovens §6‐2, punkt 1.
Kvæfjord kommune har allerede gjort seg noen erfaringer gjennom nåværende avtale om beredskapsordning
(Mens vi venter på ambulansen) og samarbeid med Stiftelsen norsk luftambulanse (SNLA). Nåværende avtale
mellom kommunen og SNLA har klare grenser hva gjelder innhold i samarbeidet vedrørende livstruende akutte
hendelser, de ulike samarbeidende aktørers plikter, ansvarsfordeling, økonomiske forpliktelser og eierskap til
beredskapsordningen. Her har kommunen lagt vekt på samarbeid mellom den akuttmedisinske beredskapen i
kommunene og helseforetakene. I utkast til nasjonal veileder for akutthjelpere, fremkommer ikke disse grensene
like tydelig og denne veilederen anses til å være en utvidet form for beredskapsordning sammenlignet med den
eksisterende avtalen kommunen har med SNLA. Dette utfordrer arbeids‐, ansvars‐, og kostnadsfordeling mellom
kommunene og spesialisthelsetjenesten. Kvæfjord kommune er en liten kommune med store geografiske
avstander, noe som erfaringsvis kan by på utfordringer i form av å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for
helseberedskapsoppgavene. Geografiske avstander, utfordrende reiseveier og/eller mangel på kompetanse og
kapasitet i nabokommuner, tilsier økte utgifter for å sikre kompetanse for å oppfylle helseberedskapskravene. I
Kvæfjord kommune er akutthjelperene primært brannmenn i deltidsstilling og basert på stor grad av frivillighet.
Erfaringer tilsier at mange medarbeidere fra brann‐ og redningsetaten opplever krysspress ifht. aksjonering,
kompetanse, krav og forventninger fra Politiet (PLIVO) og helse, opp imot ansettelsesgrunnlag innenfor brann og
redning, type skogsbrann, naturhendelser, utrykningskjøring, brannslokking, redningsoppdrag. Hvor går grensen
for hvor mye man kan pålegge og forvente av brann‐ og redningsetaten? Dette er et sentralt spørsmål vedrørende
samfunnets behov for å ha godt og stabilt bemanningsgrunnlag og greie å rekruttere og beholde kvalifisert og
dedikert deltidsbrannmannskap i distriktene.
Nåværende beredskapsordning med akutthjelper er ment til å styrke akuttberedskapen i områder av kommunen,
hvor responstiden kan bli lang grunnet samtidighetskonflikter. Det er tydelig at den nye veilederen legger et
betydelig større ansvar over på kommunene, enn hva lov og forskrift hjemler. Og kommunen ser også en
forskjøvet likeverdighetstankegang hvor det åpnes opp for en uheldig asymmetri mellom partene: hvor
helseforetakene og AMK ensidig kan diktere opprettelsen av akutthjelpere som så kommunene får et betydelig
drifts‐ og forsvarlighetsansvar for. Dette oppfattes som en klar oppgaveoverføring til kommune‐Norge, som ikke
virker hensiktsmessig i et forsvarlighetsperspektiv og hvor finansieringen av et slikt ansvar ikke virker utredet i det
hele tatt.
Veilederen ser ut til å bygge på en feilaktig oppfatning av hva realiteten for de områdene som i dag har frivillig
akutthjelperberedskap, se høringsnotatets pkt 7.1.2. Denne feiloppfatningen leder videre til en svært uheldig
konklusjon når det gjelder kostnader/finansiering.
I praksis er dagens frivillige forsøksordninger med akutthjelpere nyttig i spredtbygde strøk med lang avstand til
ambulansetjenesten – altså i områder med deltidsbrannkorps.
Det advares mot en ordning hvor helseforetaket tillegges ansvar for å vurdere om det er behov for
akutthjelperordning (se veilederen pkt 3.0) og for å vurdere om de skal utkalles i enkelttilfeller, men hvor
helseforetaket ikke skal dekke utgiftene selv. Skal man i helse‐Norge sikre det riktige balansepunktet mellom
faglige vurderinger, økonomiske vurderinger, totaleffektivitet og personalmessige forhold, må det også være de
som styrer opprettelse og utkalling, som må dekke lønnsutgiftene til de som kalles ut. All offentlig erfaring viser at

noe annet gir manglende styring.
En logiske konsekvens av det som beskrives i veilederen tilsier at helseforetaket også må dekke utgiftene til
akutthjelperordningen. Først da kan man sikre at det er det reelle helsebehovet som styrer, ikke muligheten for
helseforetaket til å bygge ned AMK‐tjenesten og «dytte» dette over på kommunene.

Videre sannsynlige utfordringer vedrørende oppgave‐, ansvars‐ og driftsfordeling
·

·
·
·
·

·
·
·

Veilederen tar i for liten grad hensyn til at kommunen har ulik bosettingsmønster sett i lys av geografi og
spredtbygde strøk, hvor det er ulik avstand mellom hendelsessted og sykehus samt at responstiden fra
spesialisthelestjenesten er variabel. Dette vil innvirke på krav til faglig kompetanse hos den enkelte
akutthjelper. Det fjernes samtidig ressurser i form av ambulansetilgang og prehospital tjenester i
distriktene. Det tar lengre tid før akuttberedskapen fra helseforetak når frem til hendelsessted.
Krav til kommunikasjonskanaler for sikker formidling av personopplysninger og drift av nødnett og andre
kommunikasjonskanaler.
Akutthjelperne har utøvende rolle i kraft av helsepersonell. Dette medfører økte krav til kompetanse,
forsvarlighet, dokumentasjon, taushetsplikt jf. helsepersonelloven og journalforskriften.
Minimumskrav til medisinsk teknisk utstyr, herunder tilgjengelighet, innhold, vedlikehold og sjekk.
Krav til bemanning i de utøvende sektorer som skal praktisere akutthjelperfunksjonen, dette for å
imøtekomme krav til fleksibilitet og utrykningsbehov. Uforutsigbart når behovet for uttrykning vil melde
seg, men krever allikevel en beredskap som er berammet ut i fra stadig økende utrykninger i forbindelse
med akutte og/eller livstruende hendelser.
Utfordringer med å ivareta brann‐ og redningsetatens og helsepersonells selvstendige plikt i kommunen.
Krav til utvidet minimumskompetanse hos akutthjelperne, noe som innebærer økt behov for
ferdighetstrening og vedlikehold/oppdatering av faglig kompetanse.
Skyldfordelingsspørsmål ved pasientskader. Akutthjelpere og kommunen kan bli den tapende part i
skyldfordelingsspørsmål.

Med hilsen

Merete Hessen
Administrasjonssjef
Kvæfjord kommune
E‐post: merete.hessen@kvafjord.kommune.no
Telefon: +4777023011/ +4795837181
Web:
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