Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Helse-og omsorgsutvalg
Møtested:

ASVO Måløy AS

Møtedato:

21.01.2013

Tidspunkt:

09:00 - 12:00

Til behandling:

Saksliste nr. 001/13 - 003/13

Medlemmer:
SP - Nils Isak Myklebust (Leder)
AP - Helen Hjertaas (Nestleder)
FRP - Lars Truls Kjølen (Medlem)
H - Inger Grethe Dalehamn (Medlem)
SV - Viviann Midtbø (Medlem)
H - Reidun Synnøve Blaalid (Medlem)
Forfall:
V - Geir Arne Solheim (Medlem)
Av 7 medlemmer møtte: 6. Totalt frammøtte: 6
Fra administrasjonen møtte: konst. kommunalsjef Jeanette Jensen.
Måløy, 21.01.2013

Jeanette Jensen
konst. kommunalsjef

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

001/13

Godkjenning av møteprotokoll

002/13

Referatsaker / Orienteringssaker

003/13

Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS - selskapsform og
økonomi

Møtet i Helse- og omsorgsutvalget startet med orientering og omvisning på ASVO Måløy AS
v/daglig leder Ranveig Kråkenes og attføringsleder Betty Lovise Hessevik.
Orientering v/konst. kommunalsjef Jeanette Jensen:
Status utdannelse og skuler
Konst. kommunalsjef Jensen orienterte om statusen hittil og at det senere i dag skal avholdes et
TAF-råd.
Ap v/repr. Helen Hjertaas savnet uttalelse fra kommunen vedr. høring TAF. Repr. Hjertaas mente
man sto sterkere, og at det ville gi en bedre oppslutning om Vågsøy kommune sendte sin egen
uttalelse. Konst. kommunalsjef Jensen orienterte at det i samarbeid med flere kommuner ble laget
en felles uttalelse, og at denne ble utsendt via Bremanger kommune.
Frp v/repr. Lars Kjølen ønskte at det ble laget en uttalelse fra kommunen selv om fristen er utgått.
Administrasjonen tar dette til etterretning.
Ekstraordinært møte
Det ble bestemt å avholde et ekstraordinært møte den 11.02.2013.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Det mangler politikere i den tverrfaglige gruppen. Ved møte i Helse- og omsorgsutvalget mars/april
må det oppnevnes 1 utvalgsmedlem som kan delta i denne gruppen.
På dette møtet vil ruskonsulent fra NAV komme og holde ei orientering.
Foreløpig rapport for 8. – 10. klasse og for 2. året på videregående skole er lagt frem.
Bergensklinikken vil avholde et møte med lærere, foreldre og Helse- og omsorgsutvalget i den
nærmeste fremtid.
Kommunestyret 14.02.2013
Odd Søreide vil komme i dette møtet og orientere om utviklingen av Nordfjord sjukehus. Konst.
kommunalsjef Jensen oppfordret Helse- og omsorgsutvalget til å komme og høre på orienteringen.
Søvnløst sykehusvalg
Helse- og omsorgsutvalget diskuterte emnet og kom frem til at det blir lagt opp til gruppemøter,
deretter vil dette bli tatt opp som sak på neste møte.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Helse-og omsorgsutvalg

Endelig vedtak i:
Helse- og omsorgsutvalg

Møtedato
21.01.2013

Arkivsaknr.:
13/117

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling
Møteboken godkjennes som den foreligger.

21.01.2013 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
HS-001/13

Vedtak:
Møteboken godkjennes som den foreligger.
Vedlagt følger møteprotokoll fra møte 03.12.2012.
Vedlegg:
Dok.nr
101076

Tittel på vedlegg
HS 03.12.2012

Saksnummer
001/13

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Helse-og omsorgsutvalg

Endelig vedtak i:
Helse- og omsorgsutvalg

Møtedato
21.01.2013

Arkivsaknr.:
13/116

Saksnummer
002/13

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Referatsaker / Orienteringssaker
Rådmannens innstilling
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

21.01.2013 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
Ref. sak 1: Svar på søknad om opprettelse av legehjemmel
Helsedirektoratet har innvilget opprettelse av 8. legehjemmel til Vågsøy kommune.
Konst. kommunalsjef Jensen informerte også om statusen på de allerede utlyste legehjemlene.
Der er 4 innkomne søknader. Om ikke kvalifiserte søkere vil stillingene utlyses på nytt.
Ap v/repr. Helen Hjertaas oppfordret administrasjonen å komme tidlig i kontakt med legestudenter.
Dette i bakgrunn for at det ble opplyst at leger over 55 år kan frastå fra Legevaktsamabeidet.
Administrasjonen tar dette til etterretning.
Ref. sak 2: Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten – A konto-beløp 2013
Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte og svarte på spørsmål Helse- og omsorgsutvalget
stilte.
Konst. kommunalsjef Jensen var på Nasjonal helsekonferanse i Oslo den 10.01. og orienterte
utvalget om konferansen.
Oversikt, regnskap og statistikker vil bli tilsendt kommunen når dette foreligger klart. Helse- og
omsorgsutvalget vil da få en gjennomgang av dette.
Ref. sak 3: Tilbakemelding ang. bruk av basseng for fysioterapeuten
Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte at bruken av oppvarmet basseng er en ordning
som varer frem til påske, deretter vil det bli en evaluering.
Helse- og omsorgsutvalget diskuterte tilbakemeldingen fra fysioterapeuten, og da spesielt
problematikken rundt rullestolbrukere og bassengbruk. Der er per i dag ikke mulighet for
rullestolbrukere å benytte seg av bassenget. Utvalget ønskte at dette skulle ses på.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig tatt til etterretning.

HS-002/13

Vedtak:
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

Dok.dato

1

12/13003

I

21.11.2012

2

12/13073

I

28.11.2012

3

12/12976

I

30.11.2012

4

12/13607

I

21.12.2012

Avsender/Mottaker

Tittel
Svar på søknad om
Helsedirektoratet
opprettelse av legehjemmel
Kommunal medfinansiering
Helsedirektoratet
av spesialisthelsetjenesten A konto-beløp 2013
Vågsøy fysioterapi og Tilbakemelding ang. bruk av
trening
basseng for fysioterpeuten
Det kongelige helse- Høring - forslag til endringer i
og
blåreseptforskriften - Frist
omsorgsdepartement 22.03.2013

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utval m.m.
Helse-og omsorgsutvalg
Kommunestyre

Endeleg vedtak i:
Kommunestyret

Møtedato
21.01.2013
14.02.2013

Arkivsaknr.:
08/1042

Saksnummer
003/13

Saksansvarleg:
Jeanette Jensen

Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS - selskapsform og økonomi

Rådmannen si innstilling
Vågsøy kommune godkjenn endringa i selskapsavtala

21.01.2013 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen informerte.
Det ble avholdt møte på Skei den 15.01. vedr. DSB/nødnett. Tjenesteleder teknisk, Helge Hjelle,
deltok på dette møtet. Det ble der foreslått å slå sammen Hordaland og Sogn og Fjordane i forhold
til brann i første omgang.
Helse- og omsorgsutvalget diskuterte, og fremla ønske om ei orientering av tjenesteleder teknisk,
Helge Hjelle, på sitt neste møte for å innhente mest mulig informasjon om dette temaet. Eventuelt
vil denne orienteringen komme i neste Kommunestyre den 14.02.2013. Under KS-konferansen i
februar vil konst. kommunalsjef Jensen ta dette opp der.
Kommunelege Trond Inselseth orienterte Helse- og omsorgsutvalget om den planlagte
pressekonferansen som skal avholdes den 22.01. i Volda.
Kommunelege Inselseth er i den anledning bedt om å si noe om situasjonen «Nedbygging Volda
sjukehus.»
Leder i utvalget, Nils Myklebust, oppmodet kommunelege Inselseth om å ta kontakt om han ønskte
deres bidragelse.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
HS-003/13

Vedtak:
Vågsøy kommune godkjenn endringa i selskapsavtala.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Kommunelova

Lov om interkommunale selskap
Selskapsavtale for Alarmsentralem Sogn og Fjordane IKS redigert 04.10.12

Bakgrunn for saka
Selskapsavtala vart utarbeida etter lov om interkommunale selskap med verknad frå 01.01.04.
Den er seinare revidert 08.05.07, 16.12.08 og no sist 04.10.12.
Det har i fleire saker både i styret og representantskapet for Alarmsentralen vore eit ynskje om å
redigere selskapsavtalen i si heilheit basert på dei enkeltsaker som har vore oppe til handsaming.

Saksopplysningar / fakta
Selskapsavtala er endra av praktiske grunnar for desse punkta:
Pkt 4: Prosentvis eigardel
Pkt 7: Rutinar ved val av styre, når representantskapet er vedtaksføre
Pkt 8,10,11 og 12 oppgåvefordeling mellom styret og dagleg leiar og betalingsfristar til
alarmsentralen.
Etter råd frå kommunenes sentralforbund(KS) bør kommunestyret i medlemskommunane vedta
endring av revidert selskapsavtale.

Vurdering / konsekvensar
Lov om interkommunale selskap § 4» For de enkelte deltakere skal kommunestyret eller
fylkestinget vedta avtalen. Endringer i selskapsavtalen som gjelder forhold som er omtalt i tredje
ledd, skal skje på same måte. Andre endringer vedtas av representantskapet med tilslutning frå
minst to tredjedeler av de avgitte stemmer med mindre det er avtalt at også slike endringer skal
vedtas i samsvar med regelen i første punktum»
Selskapsavtalen innhald ikkje slike unntak.
Endringane er drøfta med kommunenes sentralforbund(KS). Advokat i KS rådar oss til å godkjenne
selskapsavtalen i medlemskommunane. Sjølv om desse endringane ikkje er av prinsipiell
betydning eller vert omfatta av lovas §4 tredje ledd, så er det såpass mange endringar at han bør
leggjast fram for den enkelte medlemskommunen.

Vedlegg:
Dok.nr
99855
99856
99858

Tittel på vedlegg
Godkjenning av revidert selskapsavtale
Selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS
Protokoll frå møte 2-4.10.2012

