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PS 9/12 Referatsaker Styret for helse og sosial 24. april 2012
Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.
Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 24.04.2012
Behandling:
Sakene ble referert.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 10/12 Kommunal planstrategi - Ønsker innspill på utfordringsnotat
Rådmannens innstilling
Ønsker innspill

Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 24.04.2012
Behandling:
Arealplanlegger Ståle Sørensen orienterte i saken.
Innspill fra Styret for helse og sosial:
Styret for helse og sosial opplever at den største utfordringen er å få plan og handlingsdel til å
samsvare med kommunens budsjett og bruke de effektivt i hverdagen.
- Samhandling
o Færrest mulige dublerte tjenester for å sikre at kvalitet og effektivitet i tjenestene
opprettholdes
- Eldrebølgen
o Riktig dimensjonert i forhold til behov for sykehjemsplasser
o Intermediærsenger jfr samhandlingsreformen
o Hjemmetjeneste tilsvarende fremtidens behov (bør hjemmetjenesten også bemannes
på natt ifm dette)
- Interkommunalt og internasjonalt samarbeid
o Samarbeidsavtaler med nabokommuner og naboland i forhold til ulike tjenester (eks.
barnevern, planarbeid etc)
- Turisme
o Kjøper hus til fritidsbruk, ikke helårsbruk
o Mennesker som bor i feriehus/campignvogner kan ha behov for tjenestetilbud fra
helse- og omsorgsetaten ved opphold her - hvordan dimensjonere for dette?
- Boliger
o Opprettelse av boligtun (omsorgsboliger) som er dimensjonert for å møte
utfordringene i tråd med eldrebølgen.
o Boligsosial handlingsplan (revidering)
o Behov for boliger for vanskeligstilte
o Gjennomgangsboliger for ungdommer og andre
o Opprette boligsekretær for å bistå mennesker med særlige behov til å skaffe egen
bolig
o Tomter til nyinnflytting
- Funksjonshemmede
o Universell utforming av bygg og offentlige plasser
- Forebyggende helsetjenester
o Økende press på tjenestene, viktig å dimensjonere korrekt i forhold til behov.
Samarbeid med oppvekst- og kulturetaten og eksterne (politi etc) for å forebygge
rusmiddelmisbruk og psykiske problemer
o Forhindre frafall i videregående skole/øke antallet med høyere utdanning i
kommunen
o Få folk i Storfjord kommune til å være i fysisk aktivitet (folkehelseplanen)
- Rekruttering
o Høy alder på lavere grads helsepersonell, det gir mangel på helsefagsarbeidere.
Dette sett i sammenheng med økt behov for helsepersonell i tråd med eldrebølgen
vil føre til at vi har et stort underskudd på helsefagsarbeidere.
o Behov for å rekruttere spesialsykepleiere, må oppdatere behovskartlegging.
o Behov for å rekruttere annet helsepersonell innenfor øvrig helse- og sosialtjenesten
(barnevern, sosionom etc)
- Tannhelsetjenesten
o Samarbeid med fylket for å få dekket behovet for tannhelsetjenester i Storfjord
kommune

-

Ras/sikkerhet
o Gode og oppdaterte planer i forhold til håndtering av kriser og ulykker (eks.
Nordnesfjellet)

Innspillene fra Styret for helse og sosial tas med videre i arbeidet.
Vedtak:
Styret for helse og sosial opplever at den største utfordringen er å få plan og handlingsdel til å
samsvare med kommunens budsjett og bruke de effektivt i hverdagen.
- Samhandling
o Færrest mulige dublerte tjenester for å sikre at kvalitet og effektivitet i tjenestene
opprettholdes
- Eldrebølgen
o Riktig dimensjonert i forhold til behov for sykehjemsplasser
o Intermediærsenger jfr samhandlingsreformen
o Hjemmetjeneste tilsvarende fremtidens behov (bør hjemmetjenesten også bemannes
på natt ifm dette)
- Interkommunalt og internasjonalt samarbeid
o Samarbeidsavtaler med nabokommuner og naboland i forhold til ulike tjenester (eks.
barnevern, planarbeid etc)
- Turisme
o Kjøper hus til fritidsbruk, ikke helårsbruk
o Mennesker som bor i feriehus/campignvogner kan ha behov for tjenestetilbud fra
helse- og omsorgsetaten ved opphold her - hvordan dimensjonere for dette?
- Boliger
o Opprettelse av boligtun (omsorgsboliger) som er dimensjonert for å møte
utfordringene i tråd med eldrebølgen.
o Boligsosial handlingsplan (revidering)
o Behov for boliger for vanskeligstilte
o Gjennomgangsboliger for ungdommer og andre
o Opprette boligsekretær for å bistå mennesker med særlige behov til å skaffe egen
bolig
o Tomter til nyinnflytting
- Funksjonshemmede
o Universell utforming av bygg og offentlige plasser
- Forebyggende helsetjenester
o Økende press på tjenestene, viktig å dimensjonere korrekt i forhold til behov.
Samarbeid med oppvekst- og kulturetaten og eksterne (politi etc) for å forebygge
rusmiddelmisbruk og psykiske problemer
o Forhindre frafall i videregående skole/øke antallet med høyere utdanning i
kommunen
o Få folk i Storfjord kommune til å være i fysisk aktivitet (folkehelseplanen)
- Rekruttering
o Høy alder på lavere grads helsepersonell, det gir mangel på helsefagsarbeidere.
Dette sett i sammenheng med økt behov for helsepersonell i tråd med eldrebølgen
vil føre til at vi har et stort underskudd på helsefagsarbeidere.
o Behov for å rekruttere spesialsykepleiere, må oppdatere behovskartlegging.
o Behov for å rekruttere annet helsepersonell innenfor øvrig helse- og sosialtjenesten
(barnevern, sosionom etc)
- Tannhelsetjenesten

-

o Samarbeid med fylket for å få dekket behovet for tannhelsetjenester i Storfjord
kommune
Ras/sikkerhet
o Gode og oppdaterte planer i forhold til håndtering av kriser og ulykker (eks.
Nordnesfjellet)

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 12.04.2012
Behandling:
Plan og driftsstyret kom med følgende innspill til utfordringsnotatet:















Viktig med egenaktivisering
o Bofellesskap på sentrale steder
o Nærmiljøanlegg/Møteplasser
o Etablering av gang- og sykkelveger og stier
o Strandpromenade Skibotn er et eksempel
Båndlegging av områder. Skred, flom, strandsone mm.
Kommunens økonomi er utfordrende
Tilstrekkelig bolig- og industriareal
o Gjøre det lettere å etablere næringsvirksomhet i kommunen
o Det er mange pendlere i kommunen.
Øke den generell befolkningsveksten
o Bosetting av flyktninger
Eldrebølgen
o Bofellesskap i tilknytning til omsorgsentra
o Viktig at en ikke bare ser utfordringene med mange eldre, men også se hvilke
muligheter vi kan få av denne gruppen.
Nulltoleranse vedrørende bruksendring bolighus
o En ser at det er mange boliger som får endret bruk til fritidsbebyggelse etter
eiendomsoverdragelse. Kommunen kan innføre nulltoleranse jfr. jordlova.
Kommunen må drøfte/utrede muligheten for å innføre dette.
Markedsføre kommunen sine fantastiske natur og fordeler
o Her påpekes det viktigheten av at kommunen har god oversikt over boligareal og
næringsareal før storinnrykket kommer.
o Markedsføringsplan savnes.
o Kommunikasjonsstrategi
Det er bekymring for vann og avløpsnettet i kommunen. Det vises til avisopplag om
avløpsvann som kommer inn på vannettet.
Mange av de kommunale vegene er i dårlig forfatning.

Innspillene fra Plan og driftstyret tas med videre i arbeidet.
Vedtak:
Plan og driftsstyret kom med følgende innspill til utfordringsnotatet:


Viktig med egenaktivisering














o Bofellesskap på sentrale steder
o Nærmiljøanlegg/Møteplasser
o Etablering av gang- og sykkelveger og stier
o Strandpromenade Skibotn er et eksempel
Båndlegging av områder. Skred, flom, strandsone mm.
Kommunens økonomi er utfordrende
Tilstrekkelig bolig- og industriareal
o Gjøre det lettere å etablere næringsvirksomhet i kommunen
o Det er mange pendlere i kommunen.
Øke den generell befolkningsveksten
o Bosetting av flyktninger
Eldrebølgen
o Bofellesskap i tilknytning til omsorgsentra
o Viktig at en ikke bare ser utfordringene med mange eldre, men også se hvilke
muligheter vi kan få av denne gruppen.
Nulltoleranse vedrørende bruksendring bolighus
o En ser at det er mange boliger som får endret bruk til fritidsbebyggelse etter
eiendomsoverdragelse. Kommunen kan innføre nulltoleranse jfr. jordlova.
Kommunen må drøfte/utrede muligheten for å innføre dette.
Markedsføre kommunen sine fantastiske natur og fordeler
o Her påpekes det viktigheten av at kommunen har god oversikt over boligareal og
næringsareal før storinnrykket kommer.
o Markedsføringsplan savnes.
o Kommunikasjonsstrategi
Det er bekymring for vann og avløpsnettet i kommunen. Det vises til avisopplag om
avløpsvann som kommer inn på vannettet.
Mange av de kommunale vegene er i dårlig forfatning.

PS 11/12 Orientering om samhandlingsreformen
Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering
Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 24.04.2012
Behandling:
Helse og omsorgssjef orienterte om saken.
Saken tas til orientering
Vedtak:
Saken tas til orientering

PS 12/12 Egenbetaling - pleie og omsorgstjenester Storfjord kommune
Rådmannens innstilling
1. Egenandeler prises og endres i tråd med endringer i forskrift om egenandel for kommunale
pleie- og omsorgstjenester

2. Hjemmehjelp prises til 252 kroner pr time (selvkost), tjenesten prises etter inntekt fordelt
på fem kategorier.De som benytter færre timer enn de har vedtak på, betaler timespris pr
time (inntil taket) jfr den inntektskategorien de tilhører.
Storfjord
kommune

Inntil 2G
170

2-3 G
650

3-4 G
1069

4-5 G
1250

Over 5 G
1900

Selvkost
252

3. Øvrige pleie- og omsorgstjenester prises i hht til oversikt:

Storfjord
kommune

Matombringing
75 uten dessert
85 med dessert

Trygghetsalarm
207

Dagsenter
35 (kost)

Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 24.04.2012
Behandling:
Rådmannen endret innstilling punkt 2, første setning til:
Hjemmehjelp og BPA (brukerstyrt personlig assistent) prises ….
Forslag fra Inger Heiskel:
Endringforslag til punkt 3:
Dagsenter - endres til 85,- pr. dag.
Det ble foretatt punktvis votering.
Punkt 1 enstemmig vedtatt.
Punkt 2 enstemmig vedtatt.
Punkt 3 ble det punktvis votert over:
Matombringing - rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Trygghetsalarm - rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Dagsenter - rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Inger Heiskel.
Forslaget fra Inger Heiskel ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Styret for helse og sosial sin innstilling til kommunestyret:
1. Egenandeler prises og endres i tråd med endringer i forskrift om egenandel for
kommunale pleie- og omsorgstjenester

2. Hjemmehjelp og BPA prises til 252 kroner pr time (selvkost), tjenesten prises etter
inntekt fordelt på fem kategorier.De som benytter færre timer enn de har vedtak på,
betaler timespris pr time (inntil taket) jfr den inntektskategorien de tilhører.
Storfjord
kommune

Inntil 2G
170

2-3 G
650

3-4 G
1069

4-5 G
1250

Over 5 G
1900

Selvkost
252

3. Øvrige pleie- og omsorgstjenester prises i hht til oversikt:

Storfjord
kommune

Matombringing
75 uten dessert
85 med dessert

Trygghetsalarm
207

Dagsenter
85 (kost)

Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 13.03.2012
Behandling:
Saken utsettes til neste møte i Styret for helse og sosial.
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte i Styret for helse og sosial.

PS 13/12 Dagsentertilbud på omsorgssentrene
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune legger til rette for å gi dagsentertilbud til hjemmeboende og personer med
kortere eller lengre opphold på institusjon.
Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 24.04.2012
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Styret for helse og sosial sin innstilling til kommunestyret:
Storfjord kommune legger til rette for å gi dagsentertilbud til hjemmeboende og personer med
kortere eller lengre opphold på institusjon.

PS 14/12 Ny møteplan - Styret for helse og sosial
Rådmannens innstilling
Møter i Styret for helse og sosial gjennomføres som følger

-

04.06.12 (ny dato)
18.09.12
25.10.12
22.11.12
12.12.12 (ny dato)

Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 24.04.2012
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møter i Styret for helse og sosial gjennomføres som følger:
- 04.06.12 (ny dato)
- 18.09.12
- 25.10.12
- 22.11.12
- 12.12.12 (ny dato)

PS 15/12 Uttalelse vedrørende fornyede salgs- og sjenkebevilgninger i
Storfjord kommune
Rådmannens innstilling
Styret for helse og sosial vedtar følgende uttalelse:
Uttalelse vedr. søknader om fornyet salgs- skjenkebevilling 2012 - 2016
- Hatteng Grillbar - skjenking
- Skibotn rehabilitering - skjenking
- Welcome INN hotell – Lyngskroa – skjenking
- Coop Marked Oteren – salg
- Coop Marked Hatteng – salg
- Skibotn Varesenter AS – salg
Formålet med loven, i henhold til alkohollovens § 1-1, er å begrense i størst mulig utstrekning
de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette
sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.
Forskning har gjennom flere år fortalt oss det meste om hvilke alkoholpolitiske virkemidler som
har størst effekt, dersom målene er å redusere alkoholskadene i samfunnet. Et av de mest
populære tiltakene, som holdningskampanjer og informasjon, har faktisk minst effekt (Tidsskrift
Mot Rusgift). Videre hevdes det at de regulatoriske tiltakene, som dreier seg om begrenset
tilgjengelighet og høye avgifter, er både de mest effektive og minst populære.
Forskningen viser også at vi har tatt i bruk mange av de upopulære virkemidlene som høye
priser, regulerte skjenketider, aldersgrenser og strenge promillegrenser, så viser statistikken at

Norge har det av de laveste alkoholforbruksnivåene i Europa. Samtidig har vi ikke hatt et så
høyt alkoholforbruksnivå som er målt siden 1875.
Forholdene i Storfjord kommune kan en vel si ikke skiller seg særlig ut fra resten av kommuneNorge når det gjelder tilgang på alkohol på skjenkesteder og i butikker. Utviklingen de senere år
har vært at tilgangen nok er større nå enn tidligere. Tidligere var det begrensinger på å få kjøpt
alkoholholdige drikker i butikkene. For eksempel så sluttet salget av alkoholholdige drikker 2
timer før stengetid. Nå er det tilgang i hele åpningstiden. Slik sett har Storfjord kommune en
ordning med salg av alkoholholdige drikker i butikkene som det er i de fleste av landets
kommuner.
Det er ikke kjent fra administrasjonens side at det er oppstått noen hendelser de siste årene som
gjør at de nevnte søknader ikke skal innvilges. Storfjord kommune skal jo også ta hensyn til
næringslivet, turisme mv.
Styret for helse og sosial har ingen innvendinger i mot at søknadene om fornyet salgs- og
skjenkebevilling innvilges under forutsetning av at søkerne forholder seg til de gitte
forutsetninger.
Videre er det viktig at Storfjord kommune har en ordning som gjennomfører tilsyn med skjenkeog salgsstedene, og at det faktisk blir gjennomført minst så mange kontroller som kommunen er
pålagt i henhold til lovverk.
Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 24.04.2012
Behandling:
Forslag fra Styret for helse og sosial:
Saken utsettes til neste møte i Styret for helse og sosial.
Forslaget fra Styret for helse og sosial ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte i Styret for helse og sosial.

PS 16/12 Oppfølging av kommunestyresak "sparetiltak pleie og omsorg"
Rådmannens innstilling
1) Oppfølgingen av kommunestyresak 25-12 tas til orientering
2) Omsorgsetatens (kapittel 1.3) ramme økes med 1,6 millioner fra 51 454 388 til
53 077 037
3) Avlastningstilbudet i Skibotn flyttes fra egen bolig inn på Skibotn omsorgssenter

Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 24.04.2012
Behandling:
Orientering av helse og omsorgssjef Stine J. Strømsø.
Møtet ble lukket under orienteringen.
Tilleggsforslag fra Inger Heiskel:
Nytt punkt 4.
Styret for helse og sosial presiserer at kommunestyret tidligere har vedtatt at kjøkkentjenesten
ved Skibotn omsorgssenter nedlegges.
Styret for helse og sosial endrer ikke på dette.
Det ble foretatt punktvis votering over rådmannens innstilling.
Punkt 1 - rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Punkt 2 - rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Punkt 3 - rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Inger Heiskel ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1) Oppfølgingen av kommunestyresak 25-12 tas til orientering
2) Omsorgsetatens (kapittel 1.3) ramme økes med 1,6 millioner fra 51 454 388 til
53 077 037
3) Avlastningstilbudet i Skibotn flyttes fra egen bolig inn på Skibotn omsorgssenter
4) Styret for helse og sosial presiserer at kommunestyret tidligere har vedtatt at
kjøkkentjenesten ved Skibotn omsorgssenter nedlegges.
Styret for helse og sosial endrer ikke på dette.
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