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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2013/480 -4

Arkiv:

033

Saksbehandler: Merete Solås Lockert
Dato:

29.08.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
18/13

Utvalgsnavn
Storfjord Styret for helse og sosial

Møtedato
09.09.2013

Referatsaker SHS 09.09.13
Rådmannens innstilling
Sakene ble referert

Saksopplysninger
1. Brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet – Barneverntjenestens plikt
til å gi opplysninger til andre barneverntjenester.
2. Høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet – Forslag til endringer i lov 28.
februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra
psykologer.
3. Høring fra Helse- og omsorgsdepartementet – Forslag til endring i forskrift om
dødsdefinisjonen i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av
lik m.m.
4. Brev fra UNN – Finansiering av følgetjeneste for jordmødre i kommunene.
5. Høring fra Helse- og omsorgsdepartementet – Endringer i spesialisthelsetjenesteloven
m.m. - oppnevning av kontaktperson.
6. Høring fra Helse- og omsorgsdepartementet – Endring av Bioteknologinemndas navn og
hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet.
7. Høring fra Helse- og omsorgsdepartementet – Revidert forslag til forskrift om
markedsføring rettet mot barn av usunn mat og drikke.
8. Høring fra Helse- og omsorgsdepartementet – Forslag til ny pasientjournallov og ny
helseregisterlov.
9. Brev fra Helsedirektoratet – Informasjon til landets kommuner som å søke på tilskudd til
rekruttering av fastleger i kommunene.
10. Rapport fra Helsetilsynet – Tvil om tvang – oppsummering av landsomfattende tilsyn i
2011 og 2012 med tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem.
11. Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet – Spesialisthelsetjenestens
veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

12. Brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet – Signering på
låneavtale/gjeldsbrev/stipendmelding for umyndige søkere.
13. Stortingsmelding 29 fra Helse- og omsorgsdepartementet – Morgendagens omsorg.
14. Brev fra Pasient- og brukerombudet – Kartlegging av kommunenes bruk av ventelister
for sykehjemsplass.
15. Brev fra Sametinget – Aktivitør for samiske eldre.
16. Brev fra Sametinget – Datakurs for eldre.
17. Brev fra Sametinget – Samisk mat på institusjoner hvor det bor samiske eldre.
18. Årsrapport 2012 fra Krisesenteret for Tromsø og omegn.
19. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet – Disponering av skjønnsmidler til
psykososial oppfølging etter 22. juli 2011.
20. Brev fra Fylkesmannen i Troms – Vedr. anmodning om bosetting av flyktninger i
kommuner i Troms.
21. Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – Orientering om utnyttelse av
vedtaksplasser pr. 2. kvartal 2013.
22. Brev fra Helsedirektoratet – Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten –
justering av a kontobeløp med virkning fra og med august 2013.
23. Brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet - Akuttberedskapen i
kommunalt barnevern.
24. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet – Endringer i regelverket for fastlegers rett til
fritak fra deltakelse i legevakt – Fastlegeforskriften § 13 endres med virkning fra 1. juli
2013.08.30.
25. Høring fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet – Endring i forskrift om
fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning.
26. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet – Forvaltning av
saker knyttet til stråling/elektromagnetiske felt fra mobiltelefoner og andre innretninger
for elektronisk kommunikasjon.
27. Høring fra Helse- og omsorgdepartementet – Forslag til forskriftsendring – krav om
lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten.
28. Brev fra KIL – Tro på lokalsykehusene som en levedyktig enhet innen framtidas
sykehusstruktur.
29. Brev fra Storfjord kommune til BUFETAT – Bekymring vedrørende tjenestetilbud.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2013/1221 -1

Arkiv:

F24

Saksbehandler: Hilde Kibsgaard
Dato:

09.04.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
15/13
13/13
15/13
13/13
21/13
20/13

Utvalgsnavn
Storfjord Eldreråd
Storfjord Formannskap
Storfjord Styret for helse og sosial
Storfjord Plan- og driftsstyre
Storfjord Kommunestyre
Storfjord Kommunestyre
Storfjord Styret for helse og sosial

Møtedato
08.05.2013
16.04.2013
30.05.2013
15.04.2013
24.04.2013
09.09.2013

Avklaring for vaktmestertjenester for eldre og uføre - satser, rett til tjenester
og innhold i tjenesten.
Vedlegg
1 Saksfremstilling fra 2001 - Satser for egenbetaling fro praktisk bistand
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 24.04.2013

Behandling:
Forslag fra AP v/Øistein Nilsen:
Saken utsettes.
Forslag fra AP enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 15.04.2013

Behandling:
Endringsforslag fra plan- og driftsstyret til punkt 7:
Gruppe 1 og gruppe 2 beholdes.

Gruppe 3 og gruppe 4 endres til: Øvrige grupper betaler vedtatt timepris.
Rådmannens innstilling og endringsforslaget fra plan- og driftsstyret til punkt 7
ble enstemmig vedtatt.
Plan- og driftsstyrets innstilling til kommunestyret:
1. De som får vedtak om rett til hjemmetjenester er samtidig godkjent til å kunne få
tjenester fra vaktmester for eldre og uføre.
2. Hjemmeboende eldre med sviktende helsesituasjon kan etter søknad og påfølgende
vedtak fra Helse- og omsorgssjefen gis rett til denne tjenesten.
3. Hjemmeboende uføre med sviktende helsesituasjon kan etter søknad og påfølgende
vedtak fra Helse- og omsorgssjefen gis rett til denne tjenesten.
4. Søker må samtykke i at Storfjord kommune innhenter opplysninger om inntekt.
5. Satser for vaktmestertjenester for eldre og uføre:
a.
b.
c.
d.

Gr. 1: Inntekt under 2 G:
Gr. 2: Inntekt over 2 og under 3 G:
Gr. 3: Inntekt over 3 G og under 5 G:
Gr. 4: Inntekt over 5 G:

kr. 100 pr. time
kr. 120 pr. time
kr. 150 pr. time
kr. 240 pr. time

6. Det er husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag som danner grunnlag
for satsene.
7. Maks betaling pr. år: Gr. 1: kr 4800, gr. 2: kr 6000. Øvrige grupper betaler vedtatt
timepris.
8. Økning av satsene vedtas av kommunestyret i forhold til budsjett hvert år.
9. Hvilke tjenester som vaktmester for eldre og uføre utøver:
a. Hjelp til å få ved inn i boligen. Det presiseres at vaktmester ikke hugger/kløyver veden,
men at denne må kjøpes klar til bruk.
b. Enkle, små reparasjoner i boligen som ikke er svært tidkrevende. Oppussing av boligen
faller ikke under denne ordningen.
c. Hjelp i forhold til problemer med vann og eller avløp.
d. Snømåking og/eller strøing ved kapasitet. Tjenestemottaker må holde utstyr og sand selv.
e. Plenklipping/lett hagearbeid ved kapasitet. Tjenestemottaker må holde utstyr og
plenklipper selv.
f. Dersom tjenestemottaker ønsker at vaktmester skal utføre andre oppgaver enn det som er
listet opp, skal det godkjennes av driftssjef, eller den som denne bemyndiger.

Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 30.05.2013

Behandling:
Forslag fra Styret for helse og sosial:
Saken utsettes til 14. juni 2013 (ekstraordinært møte).

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes til 14. juni 2013 (ekstraordinært møte).

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 16.04.2013
Behandling:
Plan- og driftstyrets innstilling ble tatt opp til votering.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
10. De som får vedtak om rett til hjemmetjenester er samtidig godkjent til å kunne få
tjenester fra vaktmester for eldre og uføre.
11. Hjemmeboende eldre med sviktende helsesituasjon kan etter søknad og påfølgende
vedtak fra Helse- og omsorgssjefen gis rett til denne tjenesten.
12. Hjemmeboende uføre med sviktende helsesituasjon kan etter søknad og påfølgende
vedtak fra Helse- og omsorgssjefen gis rett til denne tjenesten.
13. Søker må samtykke i at Storfjord kommune innhenter opplysninger om inntekt.
14. Satser for vaktmestertjenester for eldre og uføre:
e.
f.
g.
h.

Gr. 1: Inntekt under 2 G:
Gr. 2: Inntekt over 2 og under 3 G:
Gr. 3: Inntekt over 3 G og under 5 G:
Gr. 4: Inntekt over 5 G:

kr. 100 pr. time
kr. 120 pr. time
kr. 150 pr. time
kr. 240 pr. time

15. Det er husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag som danner grunnlag
for satsene.
16. Maks betaling pr. år: Gr. 1: kr 4800, gr. 2: kr 6000. Øvrige grupper betaler vedtatt
timepris.
17. Økning av satsene vedtas av kommunestyret i forhold til budsjett hvert år.
18. Hvilke tjenester som vaktmester for eldre og uføre utøver:
g. Hjelp til å få ved inn i boligen. Det presiseres at vaktmester ikke hugger/kløyver veden,
men at denne må kjøpes klar til bruk.
h. Enkle, små reparasjoner i boligen som ikke er svært tidkrevende. Oppussing av boligen
faller ikke under denne ordningen.
i. Hjelp i forhold til problemer med vann og eller avløp.
j. Snømåking og/eller strøing ved kapasitet. Tjenestemottaker må holde utstyr og sand selv.
k. Plenklipping/lett hagearbeid ved kapasitet. Tjenestemottaker må holde utstyr og
plenklipper selv.
l. Dersom tjenestemottaker ønsker at vaktmester skal utføre andre oppgaver enn det som er
listet opp, skal det godkjennes av driftssjef, eller den som denne bemyndiger.

Saksprotokoll i Storfjord Eldreråd - 08.05.2013

Behandling:
Plan- og driftsstyrets og Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Eldrerådets innstilling:
19. De som får vedtak om rett til hjemmetjenester er samtidig godkjent til å kunne få
tjenester fra vaktmester for eldre og uføre.
20. Hjemmeboende eldre med sviktende helsesituasjon kan etter søknad og påfølgende
vedtak fra Helse- og omsorgssjefen gis rett til denne tjenesten.
21. Hjemmeboende uføre med sviktende helsesituasjon kan etter søknad og påfølgende
vedtak fra Helse- og omsorgssjefen gis rett til denne tjenesten.
22. Søker må samtykke i at Storfjord kommune innhenter opplysninger om inntekt.
23. Satser for vaktmestertjenester for eldre og uføre:
i.
j.
k.
l.

Gr. 1: Inntekt under 2 G:
Gr. 2: Inntekt over 2 og under 3 G:
Gr. 3: Inntekt over 3 G og under 5 G:
Gr. 4: Inntekt over 5 G:

kr. 100 pr. time
kr. 120 pr. time
kr. 150 pr. time
kr. 240 pr. time

24. Det er husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag som danner grunnlag
for satsene.
25. Maks betaling pr. år: Gr. 1: kr 4800, gr. 2: kr 6000. Øvrige grupper betaler vedtatt
timepris.
26. Økning av satsene vedtas av kommunestyret i forhold til budsjett hvert år.
27. Hvilke tjenester som vaktmester for eldre og uføre utøver:
m. Hjelp til å få ved inn i boligen. Det presiseres at vaktmester ikke hugger/kløyver veden,
men at denne må kjøpes klar til bruk.
n. Enkle, små reparasjoner i boligen som ikke er svært tidkrevende. Oppussing av boligen
faller ikke under denne ordningen.
o. Hjelp i forhold til problemer med vann og eller avløp.
p. Snømåking og/eller strøing ved kapasitet. Tjenestemottaker må holde utstyr og sand selv.
q. Plenklipping/lett hagearbeid ved kapasitet. Tjenestemottaker må holde utstyr og
plenklipper selv.
r. Dersom tjenestemottaker ønsker at vaktmester skal utføre andre oppgaver enn det som er
listet opp, skal det godkjennes av driftssjef, eller den som denne bemyndiger.

Rådmannens innstilling
28. De som får vedtak om rett til hjemmetjenester er samtidig godkjent til å kunne få
tjenester fra vaktmester for eldre og uføre.
29. Hjemmeboende eldre med sviktende helsesituasjon kan etter søknad og påfølgende
vedtak fra Helse- og omsorgssjefen gis rett til denne tjenesten.
30. Hjemmeboende uføre med sviktende helsesituasjon kan etter søknad og påfølgende
vedtak fra Helse- og omsorgssjefen gis rett til denne tjenesten.
31. Søker må samtykke i at Storfjord kommune innhenter opplysninger om inntekt.
32. Satser for vaktmestertjenester for eldre og uføre:
m.
n.
o.
p.

Gr. 1: Inntekt under 2 G:
Gr. 2: Inntekt over 2 og under 3 G:
Gr. 3: Inntekt over 3 G og under 5 G:
Gr. 4: Inntekt over 5 G:

kr. 100 pr. time
kr. 120 pr. time
kr. 150 pr. time
kr. 240 pr. time

33. Det er husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag som danner grunnlag
for satsene.
34. Maks betaling pr. år: Gr. 1: kr 4800, gr. 2: kr 6000. gr. 3: kr 10000 og gr. 4: kr 20 000
35. Økning av satsene vedtas av kommunestyret i forhold til budsjett hvert år.
36. Hvilke tjenester som vaktmester for eldre og uføre utøver:
s. Hjelp til å få ved inn i boligen. Det presiseres at vaktmester ikke hugger/kløyver veden,
men at denne må kjøpes klar til bruk.
t. Enkle, små reparasjoner i boligen som ikke er svært tidkrevende. Oppussing av boligen
faller ikke under denne ordningen.
u. Hjelp i forhold til problemer med vann og eller avløp.
v. Snømåking og/eller strøing ved kapasitet. Tjenestemottaker må holde utstyr og sand selv.
w. Plenklipping/lett hagearbeid ved kapasitet. Tjenestemottaker må holde utstyr og
plenklipper selv.
x. Dersom tjenestemottaker ønsker at vaktmester skal utføre andre oppgaver enn det som er
listet opp, skal det godkjennes av driftssjef, eller den som denne bemyndiger.

Saksopplysninger
I saksopplysningene vil det nye forslaget til hvordan et nytt vedtak i forhold til dette med
vaktmester for eldre og uføre kan være. Her vil vi komme inn på satser, mottakere av tjenesten
og hvilke tjenester som kan utføres. Vi har ikke funnet tidligere vedtak i saken, med unntak av
en revidering av satsene for betaling fra 2001.
Satser for vaktmestertjenester for eldre og uføre:
Inntekt under 2 G:
kr. 100 pr. time
Inntekt over 2 og under 3 G:
kr. 120 pr. time
Inntekt over 3 G og under 5 G:
kr. 150 pr. time
Inntekt over 5 G:
kr. 240 pr. time

Mottakere av tjenesten:
Vaktmester for eldre og uføre er tilgjengelig for eldre og uføre som er brukere av
hjemmetjenester. Hjemmetjenester ytes etter vedtak. De som får vedtak om hjemmetjenester bør
samtidig bli godkjent til å kunne få tjenester fra vaktmester for eldre og uføre.
I tillegg ser man at andre hjemmeboende eldre og uføre kan ha et reelt behov for denne tjenesten
på grunn av sviktende helsesituasjon. Det åpnes for at også denne gruppen kan søke om å motta
tjenesten. Søknaden rettes til Helse og omsorgsetaten v/Helse- og omsorgssjefen, som gjør et
vedtak om å gi rett til denne tjenesten, dersom man mener at det er behov for det i forhold til
helsemessige årsaker. I søknaden må søker samtykke i at Storfjord kommune innhenter
opplysninger om inntekt. Dette fordi systemet for betaling legger opp til en gradering av
betaling i forhold til inntekt. Dette medfører at man betaler dels etter evne og dels etter bruk.
Tiltaket ses i sammenheng med kommunens satsning på «Borte bra, hjemme best.» - et tiltak
som har som mål å tilrettelegge for at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig.
Hvilke tjenester som vaktmester for eldre og uføre utøver:
 Hjelp til å få ved inn i boligen. Det presiseres at vaktmester ikke hugger/kløyver veden,
men at denne må kjøpes klar til bruk.
 Enkle, små reparasjoner i boligen som ikke er svært tidkrevende. Oppussing av boligen
faller ikke under denne ordningen.
 Hjelp i forhold til problemer med vann og eller avløp.
 Snømåking og strøing. Tjenestemottaker må holde utstyr og sand selv.
 Plenklipping/lett hagearbeid ved kapasitet. Tjenestemottaker må holde utstyr og
plenklipper selv.
 Dersom bruker av tjenesten ønsker at vaktmester skal utføre andre oppgaver enn det som
er listet opp, skal det godkjennes av driftssjef, eller den denne bemyndiger.

Vurdering
Vaktmestertjenester for eldre og uføre er ikke en lovpålagt tjeneste. Forskrift til lov om sosiale
tjenester m.v. tar ikke denne tjenesten inn under det som har lovbegrensninger i forhold til
betaling. Kommunen kan derfor selv bestemme hva satsene skal være og hvilke tak vi skal sette
i forhold til betaling. Det er ikke slik at kommunen må sette et tak for betaling, men det vil være
et godt tiltak for å stimulere til at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig. Satsene for betaling
for vaktmestertjenester for eldre og uføre er urimelig lav. Det siste vedtaket om satser for
vaktmestertjenester vi kan finne er fra 2001, sak 0086/01 fra kommunestyre. Satsene som
fremkommer av dette vedtaket er fra 18 kr og opp til 64 kr. pr time. Dette er svært lavt, og
satsene synes ikke å ha vært øket siden i 2001. Det foreslås at disse satsene økes, samt at hvem
som skal ha rett til tjenesten og hvilke type oppgaver som kan ytes bistand til klargjøres.
Å yte denne tjenesten er viktig i forhold til kommunens satsing på «Borte bra, hjemme best», et
tiltak som har som mål å tilrettelegge for at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig.
Satsene for hjemmehjelp har en gradering i forhold til hvor mye husstanden har som inntekt. De
som har lav inntekt vil fremdeles få en lav sats, mens de som har en høyere inntekt vil måtte
betale mer for samme tjeneste. Dette er et rettferdig prinsipp, og dette vil også satsene for
vaktmestertjenester for eldre og uføre bygge på.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2013/360 -15

Arkiv:

614

Saksbehandler: Stine Jakobsson Strømsø
Dato:

28.08.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
21/13

35/13

Utvalgsnavn
Storfjord Styret for helse og sosial
Storfjord Formannskap
Storfjord Kommunestyre
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
09.09.2013

06.09.2013

Prosjekt: Ett sykehjem i Storfjord kommune - endrede forutsetninger
Rådmannens innstilling
Saken utsettes inntil nye beregninger for oppskyllingshøyder og rapport fra NVE foreligger.

Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok i møte 19.12.2012 i sak 99/12 følgende vedrørende
sykehjemsavdelingen i Storfjord kommune:
4.5. Nytt investeringsprosejekt
4.5.1. Med mål om å redusere årlige driftsutgifter opprettes et nytt investeringsprosjekt ”Ett sykehjem i
Storfjord kommune”. Dette vil skape fremtidig økonomisk handlingsrom for kommunen.
4.5.2. Forhåndkalkyle/ idéskisse (risiko- og kostnytteanalyse) i tilknytning til å ha ett sykehjem i
kommunen inneholder innledningsvis flere alternative løsninger, men det er ett alternativ som
utredes videre – Skibotn omsorgssenter. Vedlagt analyse er bakteppet for dette.
4.5.3. I den hensikt å redusere fremtidige driftskostnader ved å drifte to sykehjem i kommunen, skal det
planlegges med å utvide Skibotn omsorgssenter ved bruk av modulløsning.
4.5.4. Storfjord kommune gjennomfører prosjektering og planlegging av sykehjemsutvidelse i
tilknytning til Skibotn omsorgssenter med modulbygg, 20 enheter. Plan og prosjektering skal
gjennomføres innen utgangen av september 2013.
4.5.5. Dersom allerede identifiserte risikoområder i vedlagt risiko- og kostnytteanalyse tidlig viser seg å
komplisere eller umuliggjøre tiltaket, legges saken på nytt frem for politisk behandling i
formannskapet og i kommunestyret. Relevante politiske utvalg og råd skal være løpende orientert
om prosessen.
4.5.6. Dersom det i prosjekteringen viser seg at utvidelse av Skibotn omsorgssenter kan la seg realisere
uten større hindre, planlegges oppstart av selve gjennomføringsdelen av prosjektet ved årsskiftet
2014.
4.5.7. Etter prosjektering og før prosjektstart skal saken til politisk behandling i styre for helse og
sosial, styret for plan- og drift, formannskapet og til kommunestyret.
4.5.8. Lokalene til Åsen omsorgssenter omgjøres til andre kommunale formål. Dette vil kreve en egen
utredning for fremtidig bruk.
4.5.9. Nytt punkt Tilbygg/modulbygg Skibotn omsorgssenter kr. 22.000.000. Kostnadene fordeles med
11 mill. 2013 og 11 mill 2014. Finansieres med tilskudd 8.800.000, 4.950.000 mva komp, 9.250.000
lån

4.5.10. Søknad om lån til investeringen sendes til Fylkesmannen for godkjenning.
4.5.11. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptak.

Administrasjonen har jobbet med prosessen med prosjekt ett sykehjem i om lag ett år og har
pekt på at prosessen består i hovedsak av fire faser:
A. Idéskisse og forhåndskalkyle (lagt frem til kommunestyret 19.12.12)
B. Innledende planfase og utredning (herunder bl.a. verifisering av tallgrunnlag,
oppskyllingshøyder, befaringer, utredninger, rapportgrunnlag). Dette er pågående arbeid.
C. Plan og prosjektering av prosjektet
D. Gjennomføring av prosjekt.
I fase B – den innledende planfase med nødvendige utredninger – satte rådmannen ned en
administrativ arbeids/plangruppe som ble ledet av konsulent Steinar Engstad. Denne hadde sitt
første møte 24. januar 2013. Det har til nå blitt gjennomført syv møter i plangruppen. Gruppen
bestod for øvrig av:
- Rådmann, Ellen-Beate J. Lundberg
- Kst. Driftssjef, Hilde H. Kibsgaard
- Helse- og omsorgssjef, Stine Jakobsson Strømsø
- Vaktmester, Fred-Vidar Steinnes
- Arbeidsleder, Erling Lund
- Hovedverneombud, Ellinor Jenssen
Fagfolk fra sykehjemsavdelingen (Sissel Bjørklund (spesialsykepleier) og Ann-Heidi Oppervoll
(kjøkkensjef)) ble innkalt ved behov. Foruten disse har også Oddvar Ørnebakk fra Eldrerådet og
Jens Ottosen fra Rådet for funksjonshemmede deltatt på møtene. I tillegg har ordfører og
varaordfører blitt innkalt til møtene som frivillige deltakere.
I et av møtene ble det oppnevnt representanter i en gruppe som skulle i innledende del se på
romprogram og inventar. Etter at romprogrammet ble levert, ble tegner Odd Johansen engasjert
for å lage utkast til planløsning. Nord-Norsk Byggekontroll (NNBK) ble engasjert for å
utarbeide tilstandsrapporter på Skibotn omsorgssenter og Åsen omsorgssenter (eksisterende
bygningsmasse). Det er også bestilt rapport fra Rambøll for å belyse mulighetsrommet til
sykehjemsdriften i Storfjord kommune, samt en tilleggsdel i rapporten som anskueliggjør
kostnadene ved å rehabilitere Åsen ihht TEK 10. Foruten dette har kommunen også bestilt
befaring knyttet til brannberedskapen utført av Tromsø brann- og redning. Det foreligger en
rapport også innen dette området.
Den 18. – 19. mars 2013 var det avtalt møte med Trondheim kommune for å få innspill og for å
befare to sykehjem oppført med modulløsning. Med på reisen var: Kst. Driftssjef, Hilde
Kibsgaard, Helse- og omsorgssjef, Stine Jakobsson Strømsø, kst. avdelingsleder
sykehjemsavdelingen, Doris Utby, arbeidsleder, Erling Lund og vaktmester, Fred Vidar
Steinnes.
I løpet av arbeidsprosessen med prosjektet har det vært kontakt med flere leverandører av
modulløsninger, samt kontakt med Husbanken. Det er gjort oppdaterte kostnadsberegninger av
nytt sykehjem.
Kommunen har løpende hatt dialog med Nord-Norsk fjellovervåking og NVE knyttet til
prosessen med å beregne nye oppskyllingshøyder som følge av fjellskred Nordnes. Nye
beregninger er gjort, men de er ikke bekreftet i rapport fra NVE. Det er imidlertid bekreftet at
det vil komme endringer i oppskyllingshøyder.

Vurdering
Administrasjonen har jobbet suksessivt med prosessen, har skaffet til veie nødvendig
informasjon og dokumentasjon, og var i siste stadiet med saksforberedelser til politisk
behandling, da Rådmannen mottok melding om endrede forutsetninger knyttet til
oppskyllingshøyder som påvirker sakens innhold. Med hensyn til de endrede forutsetningene og de ennå ikke verifiserte opplysningene om oppskyllingshøyde - anbefaler Rådmannen at
saken utsettes inntil de nye beregningene og rapport fra NVE foreligger.

