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PS 34/12 Referatsaker Styret for helse og sosial 22. november 2012
Rådmannens innstilling
Sakene ble referert
Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 22.11.2012

Behandling:
Sakene ble referert
Vedtak:
Sakene ble referert

PS 35/12 Samarbeidsavtaler mellom NAV og Storfjord kommune
Rådmannens innstilling
1) Storfjord kommune inngår rammeavtale for samarbeidet mellom NAV
hjelpemiddelsentral Troms og Storfjord kommune
2) Storfjord kommune inngår samarbeidsavtale om tilpasning av bolig
3) Avtalen gjøres kjent for aktuelle i og utenfor helse- og omsorgsetaten

Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 22.11.2012

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
4) Storfjord kommune inngår rammeavtale for samarbeidet mellom NAV
hjelpemiddelsentral Troms og Storfjord kommune
5) Storfjord kommune inngår samarbeidsavtale om tilpasning av bolig
6) Avtalen gjøres kjent for aktuelle i og utenfor helse- og omsorgsetaten

PS 36/12 Budsjett 2013
Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 22.11.2012

Behandling:
Forslag fra Styret for helse og sosial v/ Inger Heiskel:
1) Styret for helse og sosial er svært betenkt at det samtidig som det foreslås at Skibotn
omsorgssenter skal være stengt i 2013, også foreslår reduksjon i tjenester tilsvarende to
årsverk i hjemmetjenesten. Vi er redd for at trykket på sykehjemsplasser vil øke ved å
redusere hjemmetjenesten i et omfang som foreslått.
2) Vi er også bekymret over at vi i 2013 skal ha seks færre sykehjemsplasser. Når vi ser på
befolkningsutviklingen, ser vi at antall eldre øker. Vi tror at det enda vil gå flere år før
det forebyggende helsearbeidet vil slå så positivt ut at vi kan redusere med så mange
sykehjemsplasser.
3)
a. Styret for helse og sosial ser det som positivt å samle sykehjemstilbudet på ett
sted – både faglig og økonomisk. Det må da bygges ut på det stedet en ønsker å
ha sykehjem med nok plasser til å dekke behovet for sykehjems-, avlastnings- og
samhandlingsplasser.
b. Det av dagens sykehjem som ikke skal brukes bør da bygges om til eldretun. Det
er i dag for lite omsorgsboliger. Å ha nok omsorgsboliger vil også være med på å
redusere behovet for sykehjemsplasser.
4) Styret for helse og sosial ser det som viktig at forebyggende helse- og omsorgsarbeid
prioriteres i økonomiplanperioden. Dette kan gi en friskere befolkning noe som på sikt
vil kan gi et mindre behov for helse- og omsorgstjenester. Å jobbe forebyggende vil
være av det gode for innbyggerne, brukerne og også for kommuneøkonomien.
Tilleggsforslag fra Styret for helse og sosial:
Tilleggspunkt 5: Styret for helse og sosial har vedtatt en beredskapsplan for gjenåpning av
Skibotn omsorgssenter som også gjelder i 2013 dersom senteret skal være midlertidig stengt ut
2013.
Forslag fra Eldrerådet v/Oddvar Ørnebakk:
Skibotn omsorgssenter må åpnes snarest mulig. Det vil være svært alvorlig om dette ikke gjøres
snarest som forespeilet. Kommunesamfunnet vil vel knappest overleve slike påkjenninger som
at det ikke blir åpnet.
Inger Heiskel fikk permisjon under behandlingen av saken.
Forslag fra styret for helse og sosial v/ Inger Heiskel tas opp til votering punktvis
Punkt 1 ble tatt opp til votering.
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 ble tatt opp til votering.
Punkt 2 ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer med leders dobbeltstemme.
Punkt 3a og b ble tatt opp til votering.
Punkt 3a og b ble enstemmig vedtatt.

Punkt 4 ble tatt opp til votering.
Punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Styret for helse og sosial ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslag fra Styret for helse og sosial ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Eldrerådet v/Oddvar Ørnebakk ble tatt opp til votering.
Forslag fra Eldrerådet v/Oddvar Ørnebakk falt med 5 stemmer.
Vedtak:
1) Styret for helse og sosial er svært betenkt at det samtidig som det foreslås at Skibotn
omsorgssenter skal være stengt i 2013, også foreslår reduksjon i tjenester tilsvarende to
årsverk i hjemmetjenesten. Vi er redd for at trykket på sykehjemsplasser vil øke ved å
redusere hjemmetjenesten i et omfang som foreslått.
2) Vi er også bekymret over at vi i 2013 skal ha seks færre sykehjemsplasser. Når vi ser på
befolkningsutviklingen, ser vi at antall eldre øker. Vi tror at det enda vil gå flere år før
det forebyggende helsearbeidet vil slå så positivt ut at vi kan redusere med så mange
sykehjemsplasser.
3)
a. Styret for helse og sosial ser det som positivt å samle sykehjemstilbudet på ett
sted – både faglig og økonomisk. Det må da bygges ut på det stedet en ønsker å
ha sykehjem med nok plasser til å dekke behovet for sykehjems-, avlastnings- og
samhandlingsplasser.
b. Det av dagens sykehjem som ikke skal brukes bør da bygges om til eldretun. Det
er i dag for lite omsorgsboliger. Å ha nok omsorgsboliger vil også være med på å
redusere behovet for sykehjemsplasser.
4) Styret for helse og sosial ser det som viktig at forebyggende helse- og omsorgsarbeid
prioriteres i økonomiplanperioden. Dette kan gi en friskere befolkning noe som på sikt
vil kan gi et mindre behov for helse- og omsorgstjenester. Å jobbe forebyggende vil
være av det gode for innbyggerne, brukerne og også for kommuneøkonomien.
5) Styret for helse og sosial har vedtatt en beredskapsplan for gjenåpning av Skibotn
omsorgssenter som også gjelder i 2013 dersom senteret skal være midlertidig stengt ut
2013.

PS 37/12 Interkommunal spørreundersøkelse, rusfeltet
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune går inn for en felles interkommunal undersøkelse blant unge i
aldersgruppen 13 – 18 år i NT6 samarbeidet.
2. Forutsetning for deltakelse er at også andre kommuner er villige til å delta.
3. Undersøkelsen gjennomføres i løpet av 1.halvår 2013.

4. Resultatet fra undersøkelsen må ses i sammenheng med plan for rus – og psykisk
helsearbeid i Storfjord kommune som er vedtatt utarbeidet. Eventuelle tiltak og kostnader
må også tas høyde for i planen.
Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 22.11.2012

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
5. Storfjord kommune går inn for en felles interkommunal undersøkelse blant unge i
aldersgruppen 13 – 18 år i NT6 samarbeidet.
6. Forutsetning for deltakelse er at også andre kommuner er villige til å delta.
7. Undersøkelsen gjennomføres i løpet av 1.halvår 2013.
8. Resultatet fra undersøkelsen må ses i sammenheng med plan for rus – og psykisk
helsearbeid i Storfjord kommune som er vedtatt utarbeidet. Eventuelle tiltak og kostnader
må også tas høyde for i planen.

PS 38/12 Beredskapsplan for gjenåpning av Skibotn omsorgssenter
Rådmannens innstilling
Beredskapsplanen godkjennes.

Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 22.11.2012

Behandling:
Hege Figenschaus habilitet ble vurdert. Det ble gjennomført avstemming, og det ble enstemmig
vurdert at Hege Figenschau er habil i saken.
Forslag fra Eldrerådet v/Oddvar Ørnebakk:
Dokumentet som helse- og sosialsjefen har lagt frem i møtet i dagsynes å fastlåse flyttingen av
Skibotn omsorgssenter til Åsen.
Punkt 4 i helse- og sosialsjefens forslag, avgjørelsen for når Skibotn omsorgssenter skal åpnes
tas av formannskapet.
Forslag fra Eldrerådet v/Oddvar Ørnebakk tas opp til votering.
Forslag fra Eldrerådet ble enstemmig forkastet.

Forslag fra Arbeiderpartiet v/Inger Heiskel:
 Under prinsipp1 – fjernes (opp mot 23)
 Under prinsipp punktene 1 og 2 legges referanse til det enkelte tiltakskort
 Under tiltakskort 1 – settes det inn parantes etter driftsjef (har ansvar for flytting av
utstyr)
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Inger Heiskel tas opp til votering.
Forslag fra Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling tas opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Beredskapsplanen godkjennes med følgende endringer:
 Under prinsipp1 – fjernes (opp mot 23)
 Under prinsipp punktene 1 og 2 legges referanse til det enkelte tiltakskort
 Under tiltakskort 1 – settes det inn parantes etter driftsjef (har ansvar for flytting av
utstyr)

PS 39/12 Orientering om status for midlertidig sammenslåing mellom Skibotn
og Åsen omsorgssenter
Rådmannens innstilling
Tas til orientering

Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 22.11.2012

Behandling:
Tatt til orientering
Vedtak:
Tatt til orientering

PS 40/12 Orientering om status ***** ***** ***** ***** ***** *****

