Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord Styret for helse og sosial
Møterom 3, Storfjord Rådhus
09.09.2013
09:00 – 10:45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Inger Heiskel
Leder
Sissel Bjørklund
Nestleder
Rune Utby
Medlem
Inga-Pirita Viik
Medlem
Hege Figenschau
Medlem

Representerer
STAP
STFJF
STAP
STSP
STH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Stine Jakobsson Strømsø Helse- og omsorgssjef
Oddvar Ørnebakk
Eldrerådet
Susanne Vallesæter
Fagforbundet
Det ble gitt muntlig orientering om:
- Barents rescue.
- Omstillings- og nedbemanningsprosessen.
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
Hatteng 09.09.2013
Inga-Pirita Viik

Sissel Bjørklund
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PS 20/13

Avklaring for vaktmestertjenester for eldre og
uføre - satser, rett til tjenester og innhold i
tjenesten.
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Ett sykehjem i Storfjord kommune

2013/360

X

2011/4305

PS 18/13 Referatsaker SHS 09.09.13
Rådmannens innstilling
Sakene ble referert

PS 19/13 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
*****
PS 20/13 Avklaring for vaktmestertjenester for eldre og uføre - satser, rett til
tjenester og innhold i tjenesten.
Rådmannens innstilling
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. gr. 3: kr 10000 og gr. 4: kr 20 000
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 - 09.09.2013

Behandling:
Forslag fra Styret for helse og sosial:
1.
2.
3.
4.

Vedtak om vaktmester-tjenester fattes på individuelt grunnlag.
Søker må samtykke i at Storfjord kommune innhenter opplysninger om inntekt.
Satser for vaktmestertjenester tilsvarer øvrig satser for praktisk bistand (hjemmehjelp)
Vaktmester for eldre og uføre prises til 259 kroner pr time, de som benytter færre timer
enn de har vedtak på, betaler timepris pr time (inntil taket).
5. Dersom en bruker mottar både vaktmestertjenester og praktisk bistand, skal ikke den
samlede betalingen overstige vedtatte satser for praktisk bistand.
6. Inntil 2G: 175 pr måned, 2-3 G 715 kroner pr måned, 3-4 G 1176 pr måned, 4-5 G 1250
pr måned, Over 5 G 2090 pr måned, Selvkost 259 kroner.
7. Følgende tjenester kan utføres:
a. Hjelp til å få inn ved 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. Dersom tjenestemottaker ønsker at vaktmester skal utføre andre oppgaver enn det
som er listet opp, skal det godkjennes av leder for tjenesten, eller den som denne
bemyndiger.
Forslag fra Styret for helse og sosial enstemmig vedtatt.
Styret for helse og sosials innstilling til kommunestyret:
1.
2.
3.
4.

Vedtak om vaktmester-tjenester fattes på individuelt grunnlag.
Søker må samtykke i at Storfjord kommune innhenter opplysninger om inntekt.
Satser for vaktmestertjenester tilsvarer øvrig satser for praktisk bistand (hjemmehjelp)
Vaktmester for eldre og uføre prises til 259 kroner pr time, de som benytter færre timer
enn de har vedtak på, betaler timepris pr time (inntil taket).
5. Dersom en bruker mottar både vaktmestertjenester og praktisk bistand, skal ikke den
samlede betalingen overstige vedtatte satser for praktisk bistand.
6. Inntil 2G: 175 pr måned, 2-3 G 715 kroner pr måned, 3-4 G 1176 pr måned, 4-5 G 1250
pr måned, Over 5 G 2090 pr måned, Selvkost 259 kroner.
7. Følgende tjenester kan utføres:
a. Hjelp til å få inn ved 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. Dersom tjenestemottaker ønsker at vaktmester skal utføre andre oppgaver enn det
som er listet opp, skal det godkjennes av leder for tjenesten, eller den som denne
bemyndiger.

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:
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

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:

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 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:
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 Eldreråd - 08.05.2013

Behandling:
Plan- og driftsstyrets og Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Eldrerådets innstilling:
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.

PS 21/13 Ett sykehjem i Storfjord kommune
Rådmannens innstilling
Saken utsettes inntil nye beregninger for oppskyllingshøyder og rapport fra NVE foreligger.
Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 09.09.2013

Behandling:
Forslag fra Styret for helse og sosial:
I lys av de nye beregnede oppskyllingshøydene ber Stryet for helse og sosial administrasjonen
om å se på hvordan kapasitetsutfordringene ved sykehjemsavdelingen kan løses på kort og lang
sikt.
Forslag fra Styret for helse og sosial enstemmig vedtatt.
Styret for helse og sosials innstilling til kommunestyret:
I lys av de nye beregnede oppskyllingshøydene ber Stryet for helse og sosial administrasjonen
om å se på hvordan kapasitetsutfordringene ved sykehjemsavdelingen kan løses på kort og lang
sikt.

