Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord Styret for helse og sosial
Møterom 3, Storfjord Rådhus
19.11.2013
12:00 – 15:30

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 Vallesæther
Fagforbundet
Rune Utby fikk permisjon fra kl. 14:30, under behandling av sak 24/13
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.
Hege Figenschau

Sissel Bjørklund

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 22/13

Referatsaker SHS 19.11.2013

2013/480

PS 23/13

Kortsiktig løsning - sykehjemsavdelingen - seks
alternative løsninger

2013/360

PS 24/13

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014 - 2017

2013/3713

PS 25/13

Søknad om skjemnkebevilling fra Broen

2013/3854

PS 22/13 Referatsaker SHS 19.11.2013
Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.
Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 19.11.2013

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 23/13 Kortsiktig løsning - sykehjemsavdelingen - seks alternative løsninger

Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 19.11.2013
Behandling:
Forslag fra Inger Heiskel:
1. Styret for helse og sosial (SHS) ser behovet for å ha riktig antall sykehjemsplasser både på
kort og på lang sikt i forhold til de behov som er og, rett antall ansatte i forhold til
sykehjemsplasser. Kortsiktig løsning for sykehjemsplasser for sykehjemsplasser ses på i
forbindelse med budsjettet 2014.
2. På lengre sikt: I arbeidet med ett sykehjem bes rådmannen fremme flere alternative
løsninger, så snart som mulig i 2014, for å møte kapasitetsutfordringene på sykehjem på
lengre sikt.
Forslaget fra Inger Heiskel ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Styret for helse og sosial sin innstilling til formannskapet:
1. Styret for helse og sosial (SHS) ser behovet for å ha riktig antall sykehjemsplasser både på
kort og på lang sikt i forhold til de behov som er og, rett antall ansatte i forhold til
sykehjemsplasser. Kortsiktig løsning for sykehjemsplasser for sykehjemsplasser ses på i
forbindelse med budsjettet 2014.
2. På lengre sikt: I arbeidet med ett sykehjem bes rådmannen fremme flere alternative
løsninger, så snart som mulig i 2014, for å møte kapasitetsutfordringene på sykehjem på
lengre sikt.

PS 24/13 Budsjett 2014. Økonomiplan 2014 - 2017
Rådmannens innstilling

Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 19.11.2013
Behandling:
Forslag fra AP/Fjordfolket:
Budsjett 2014 – helse og omsorgsetaten
Styret for helse og sosial ser med stor bekymring på reduksjonen i tjenestenivået innenfor
forebyggende tjeneste- rus/psykisk helse, reduksjon tjenestetilbud tirsdagsklubben, reduksjon
kreftsykepleier, stenge frivilligsentralen fra 1. 6.14, samtidig som sykehjemskapasiteten er under
press.
Vi ser viktigheten av å ha en styrket hjemmetjeneste og ha gode tjenestetilbud til hjemmeboende
eldre og syke dersom det skal være mulig å bo og få pleie i hjemmet lengst mulig, og på den
måten unngå å havne på sykehjem. Hjemmetjenester er mer kostnadseffektive enn
institusjonsplass, og det er også det de fleste syke og gamle som bor i Storfjord ønsker (bo
hjemme lengst mulig). Imidlertid er det ikke alle som kan bo hjemme, og da er det viktig at vi
har nok sykehjemsplasser slik at de kan få den pleie og omsorg de har behov for.
Dersom sykehjemskapasiteten ikke øker vesentlig vil det være behov for å beholde/styrke
hjemmetjenesten og de forebyggende tjenester vi har i dag betraktelig.
Det er foreslått å redusere lederressurs innenfor pleie og omsorg med 30 %, i tillegg til at det er
foreslått å fjerne stillingen som konsulent for fritid og avlastning. Disse oppgavene skal
overføres ut til avdelingslederne. Vi er usikker på om inntjeningen på dette tiltaket er realistisk.
Vi er kjent med at det er store utgifter til eksterne konsulenttjenester innenfor barnevern. Vi ber
om at det vurderes at om det vil være billigere å ha en ansatt i hel/deltidsstilling innenfor
området fremfor å kjøpe disse tjenestene.
I dag kjøper vi tjenester fra Aleris Ungplan & Boi som drifter en barnebolig for oss. Også her
bør det vurderes om bruk av egne ansatte vil være en bedre løsning for kommunen, både
økonomiske og kompetansemessig.
Rune Utby fikk permisjon fra kl. 14:30, under behandling av sak 24/13
Forslaget fra Ap/Fjordfolket ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Styret for helse og sosial innspill til budsjett:
Budsjett 2014 – helse og omsorgsetaten

Styret for helse og sosial ser med stor bekymring på reduksjonen i tjenestenivået innenfor
forebyggende tjeneste- rus/psykisk helse, reduksjon tjenestetilbud tirsdagsklubben, reduksjon
kreftsykepleier, stenge frivilligsentralen fra 1. 6.14, samtidig som sykehjemskapasiteten er under
press.
Vi ser viktigheten av å ha en styrket hjemmetjeneste og ha gode tjenestetilbud til hjemmeboende
eldre og syke dersom det skal være mulig å bo og få pleie i hjemmet lengst mulig, og på den
måten unngå å havne på sykehjem. Hjemmetjenester er mer kostnadseffektive enn
institusjonsplass, og det er også det de fleste syke og gamle som bor i Storfjord ønsker (bo
hjemme lengst mulig). Imidlertid er det ikke alle som kan bo hjemme, og da er det viktig at vi
har nok sykehjemsplasser slik at de kan få den pleie og omsorg de har behov for.
Dersom sykehjemskapasiteten ikke øker vesentlig vil det være behov for å beholde/styrke
hjemmetjenesten og de forebyggende tjenester vi har i dag betraktelig.
Det er foreslått å redusere lederressurs innenfor pleie og omsorg med 30 %, i tillegg til at det er
foreslått å fjerne stillingen som konsulent for fritid og avlastning. Disse oppgavene skal
overføres ut til avdelingslederne. Vi er usikker på om inntjeningen på dette tiltaket er realistisk.
Vi er kjent med at det er store utgifter til eksterne konsulenttjenester innenfor barnevern. Vi ber
om at det vurderes at om det vil være billigere å ha en ansatt i hel/deltidsstilling innenfor
området fremfor å kjøpe disse tjenestene.
I dag kjøper vi tjenester fra Aleris Ungplan & Boi som drifter en barnebolig for oss. Også her
bør det vurderes om bruk av egne ansatte vil være en bedre løsning for kommunen, både
økonomiske og kompetansemessig.

PS 25/13 Søknad om skjemnkebevilling fra Broen
Rådmannens innstilling
Saken ble tatt opp i møtet
Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 19.11.2013

Behandling:
Saken ble tatt opp i møtet.
Forslag fra Inger Heiskel:
Styret for helse og sosial har ingen motforestillinger mot at skjenkebevilling innvilges til Broen
ved Anette Ørnebakk.
Forslag fra Inger Heiskel ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Styret for helse og sosial har ingen motforestillinger mot at skjenkebevilling innvilges til Broen
ved Anette Ørnebakk.

