Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord Levekårsutvalg
Kvæfjord rådhus, møterom 2
19.02.2020
08:30 16:23

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Lars-Jonny Pedersen
Leder
Kristin V. Håkonseth
Medlem
Birger Holand
Nestleder
Terje Sivertsen
Medlem
Heidi Merethe Frantzen
Medlem

Representerer
AP
SP
SP
FHF
V

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Sigrid Mentzen Mathisen
Medlem
Geir-Arne Norskott
Medlem

Representerer
AP
SP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Bente Hennie Fritjofsdatter
Geir-Arne Norskott
Berg

Representerer
SP

Levekårsutvalget besto av 6 av 7 medlemmer, og var med det vedtaksfør.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Merete Hessen
Chris Tandy
Ågot Hammari

Andre som møtte:
Marit Blekastad
Merete Halvorsen
Ann-Elise Hansen
Anniken Winther
Tove Fjellaksel

Stilling
Kommunaldirektør
Oppvekstsjef
Helse- og omsorgssjef

rådgiver forebygging og utvikling
leder – NAV Kvæfjord
spesialkonsulent – barnevernstjenesten
fungerende barnevernsleder
enhetsleder – fysioterapitjenesten

Merknader til innkallingen.
Bente Hennie Fritjofsdatter Berg (SP) mottok ikke innkalling/sakspapirer.

Merknader til sakslisten
Spørsmål
1. Spørsmål fra Birger Holand:
1. Hva er forholdet for vasking ved kommunale bygg, spesielt tilknyttet Flesnes.
Følger vasking skoleruta? Er det slik at ansatte selv må vaske i skolefri/ferie. Har de lov til
dette?
Spørsmålet løftes som politisk sak til neste møte.
2. Spørsmål fra Sigrid Mathisen:
1. Vi har en ruskonsulent i Kvæfjord. Det viser seg nu at han har 5 kommuner og
dekke, noe som gjør at vi har bare ruskonsulent en halv dag i uken. Flere har klaget
på at dette ikke er nok. Skulle ikke denne stillingen være større i kommunen?
2. 6 sykehjemsplasser er stengt i kommunen. Hvordan løses dette hvis noen har behov
for plass? Blir de stående på venteliste eller kan plassen åpnes umiddelbart?
Helse- omsorgssjef besvarte de framførte spørsmål.
3. Spørsmål fra Terje Sivertsen:
1. Om det har vært gjennomført brukerundersøkelser, og/eller om det foreligger planer
om å gjennomføre en slik brukerundersøkelse blant personer som mottar tjenester fra
kommunen - både i institusjon, BOAS og hjemmeboende.
2. Hvordan er situasjonen knyttet til vold mot ansatte i kommunen fra
brukere/klienter/pasienter som mottar tjenester fra kommunens personell.
Helse- omsorgssjef besvarte de framførte spørsmål.
Sakslisten ble ellers enstemmig godkjent.
Politiske sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 1/20, PS 2/20, PS 4/20, PS 7/20, 3/20,
5/20, 6/20, 8/20, 9/20.
Lunsj kl. 11:55 – 12:15
Underskrifter:

Det sendes ikke ut hovedutskrift av møtebok.
Møteboka gjøres tilgjengelig for allmennheten før den er formelt godkjent. Formell godkjenning
skjer i neste møte i kommunestyret. Det tas derfor forbehold om at det kan komme inn
korrigeringer av møteboka ved endelig godkjenning.
Møtebok kan lastes ned via kommunens hjemmeside på internett
http://www.kvafjord.kommune.no.
Møtebok kan også bestilles i papirformat ved henvendelse til kommunens servicekontor.
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PS 1/20 Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalget 20.11.2019
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 19.02.2020
Kommunedirektørens innstilling
Levekårsutvalget i Kvæfjord godkjenner møtebok fra levekårsutvalgets møte 20.11.2019. Til å
signere møteboka velges:
1...
2...
Utvalgsleder foreslo at Terje Sivertsen (FHF) og Lars-Jonny Pedersen (AP) ble valgt til å
signere møteboka.
Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Levekårsutvalget i Kvæfjord godkjenner møtebok fra levekårutvalgets møte 20.11.2019
Til å signere møteboka velges:
Terje Sivertsen (FHF)
Lars-Jonny Pedersen (AP)
PS 2/20 Oppfølging av budsjettvedtaket - barnevern, fysioterapi
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 19.02.2020
Kommunedirektørens innstilling
Kvæfjord kommunestyre kommer etter ny vurdering til at de foreslåtte stillingsreduksjoner
innenfor barneverntjenesten og fysioterapitjenesten blir å gjennomføre i tråd med vedtatt
budsjett for 2020. Kommunestyret viser til at stillingsreduksjonene inngår i betydelige
tilpasninger; både for å møte nye behov innenfor barnevern og forebyggende helsetjenester og
for å skape tilstrekkelig handlingsrom for realisering av nytt helsehus så vel som
skoleutbygging.
Behandling:
Enhetsleder ved fysioterapitjenesten Tove Fjellaksel orienterte innledningsvis og svarte på
spørsmål fra utvalget.
Fungerende barnevernsleder Anniken Winther og spesialkonsulent Ann-Elise Hansen orienterte
innledningsvis og svarte på spørsmål fra utvalget.
Oppvekstsjef Chris Tandy og helse- omsorgssjef Ågot Hammari supplerte med utfyllende
informasjon.
Saken ble drøftet i utvalget hvor administrasjon svarte underveis på spørsmål.

Omforent forslag

1. Det innstilles til at denne saken utsettes til neste møte i levekårsutvalget
2. Levekårsutvalget ber om at sakene legges fram separat: barnevernstjenesten og
fysioterapitjenesten hver for seg.
3. Levekårsutvalget ber administrasjon om følgende opplysninger:
a. Kostnader knyttet til 50% stilling og kutt i turnus, kontra nedtrekk av 100%
stilling.
b. Info om organisasjonsplan for barnevernstjenesten samt hvordan tjenesten kan
organiseres på en forsvarlig måte ved eventuelt nedtrekk av 50% stilling.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det innstilles til at denne saken utsettes til neste møte i levekårsutvalget
2. Levekårsutvalget ber om at sakene legges fram separat: barnevernstjenesten og
fysioterapitjenesten hver for seg.
3. Levekårsutvalget ber administrasjon om følgende opplysninger:
a. Kostnader knyttet til 50% stilling og kutt i turnus, kontra nedtrekk av 100%
stilling.
b. Info om organisasjonsplan for barnevernstjenesten samt hvordan tjenesten kan
organiseres på en forsvarlig måte ved eventuelt nedtrekk av 50% stilling.
PS 3/20 Avvikling av 17.mai-arrangement 2020 på Borkenes
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 19.02.2020
Kommunedirektørens innstilling
Eventuelle søknader legges fram i møtet, så saken fremmes uten innstilling.
Behandling:
Oppvekstsjef Chris Tandy orienterte innledningsvis. Det var ingen innkomne søknader.
Omforente forslag
1. Ny annonse legges ut på nettsiden og Facebook-siden til Kvæfjord kommune med
søknadsfrist to uker fra annonsedato. Frivillighetssentralen inviteres å dele annonsen
med lag og foreninger i Kvæfjord.
2. Kommunedirektøren får fullmakt fra levekårsutvalget til å vurdere innkomne søknader
og inngå avtale med en eventuell arrangør.
3. Ved ikke innkomne søknader så oppfordres det å støtte opp om andre arrangement i
kommunen.

Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Ny annonse legges ut på nettsiden og Facebook-siden til Kvæfjord kommune med
søknadsfrist to uker fra annonsedato. Frivillighetssentralen inviteres å dele annonsen
med lag og foreninger i Kvæfjord.
2. Kommunedirektøren får fullmakt fra levekårsutvalget til å vurdere innkomne søknader
og inngå avtale med en eventuell arrangør.
3. Ved ikke innkomne søknader så oppfordres det å støtte opp om andre arrangement i
kommunen.

PS 4/20 Orientering om Helsehus og oppfølging budsjettvedtak 70/19
forslag 5
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 19.02.2020
Kommunedirektørens innstilling
Levekårsutvalget tar saken om Helsehus inkludert bemanningsplan til orientering.
Behandling:
Marit Blekastad (helsefaglig rådgiver) og Ågot Hammari (helse- og omsorgssjef) orienterte
innledningsvis og svarte på spørsmål fra utvalget underveis.
Pause i saken fra kl. 11.55 fra 12:40 (lunsj og PS 7/20)
Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Levekårsutvalget tar saken om Helsehus inkludert bemanningsplan til orientering.
PS 5/20 Orientering: Nybygg Borkenes skole - fremdrift
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 19.02.2020
Kommunedirektørens innstilling
Saken tas til orientering.
Behandling:
Oppvekstsjef Chris Tandy orienterte innledningsvis.
Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

PS 6/20 Orienteringssak: Kjøp av
skoleplasser/skoleskyss/barnehageplasser i andre kommuner
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 19.02.2020
Kommunedirektørens innstilling
Saken tas til orientering.
Behandling:
Oppvekstsjef Chris Tandy orienterte innledningsvis.
Møte ble lukket kl 13:51 med hjemmel i kommuneloven § 11-5, jf. forvaltningsloven § 13.
Møte ble åpnet igjen kl 14:15.
Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
PS 7/20 Orientering: Utvikling av NAV-kontorene - Ny kontorstruktur i SørTroms
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 19.02.2020
Kommunedirektørens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Behandling:
Leder ved NAV Kvæfjord, Merete Halvorsen, orienterte om sluttrapport fra dette arbeidet.
Omforente forslag
Saken tas til orientering
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering

PS 8/20 Manglende busstilbud i Gullesfjord
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 19.02.2020
Kommunedirektørens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Behandling:
Utvalget drøftet saken.
Omforent forslag
1. LEV ber administrasjon om å utrede om det kan søkes midler for å etablere pendlerute
fra Flesnes til Langvassbukt som korresponderer med rutebuss/flybuss.
2. LEV ber administrasjon om å utrede om det kan søkes midler for å etablere pendlerute
fra Gullholmen til Lofastkryss som korresponderer med rutebuss/flybuss.
3. LEV ber administrasjon om å sjekke ut om det ligger noe i gjeldene avtale med TFT om
busstilbudet strekning Harstad-Borkenes -Sortland.
4. LEV ber administrasjon om å spille i ved ny høringsrunde viktighet om busstilbud
Harstad-Borkenes-Sortland.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. LEV ber administrasjon om å utrede om det kan søkes midler for å etablere pendlerute
fra Flesnes til Langvassbukt som korresponderer med rutebuss/flybuss.
2. LEV ber administrasjon om å utrede om det kan søkes midler for å etablere pendlerute
fra Gullholmen til Lofastkryss som korresponderer med rutebuss/flybuss.
3. LEV ber administrasjon om å sjekke ut om det ligger noe i gjeldene avtale med TFT om
busstilbudet strekning Harstad-Borkenes -Sortland.
4. LEV ber administrasjon om å spille i ved ny høringsrunde viktighet om busstilbud
Harstad-Borkenes-Sortland.

PS 9/20 Referatsaker
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 19.02.2020
RS 1/20 Smarthusteknologi i helsehus og Borkenes skole - brev fra Kvæfjord Venstre
RS 2/20 Norsk kulturskoleråd: HØYRINGSUTKAST TIL POLITISK PLATTFORM
RS 3/20 Høringsbrev om NOU 2019: 25 Med rett til å mestre
RS 4/20 Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov
RS 5/20 Sør-Troms Museum: Ad årsrapport 2018
RS 6/20 Brev fra HOD til nye kommunestyrerepresentanter
RS 7/20 Høring av forslag til endringer - enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse av
varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon
RS 8/20 Eksternt høringsbrev - nasjonalt faglig råd om Tidlig oppdagelse og rask respons ved
forverret tilstand
RS 9/20 Læringsnettverk Gode pasientforlø
RS 10/20 Rapport vedr utførte salgs, skjenke og røykekontroller
RS 11/20 Invitasjon - deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten
RS 12/20 Utfordringer med demografiske utviklingstrekk - fastlegetjenesten og andre tjenester
innenfor helse og omsorg
Omforent forslag
1. Levekårsutvalget tar de fremlagte referatsakene til orientering.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Levekårsutvalget tar de fremlagte referatsakene til orientering.

Møtet hevet kl 15.15
Referent: Chris Tandy

Rett utskrift:
Borkenes,27.02.2020
Ruth-Lise H. Olsen

