Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Helse-og omsorgsutvalg
Møtested:

Formannskapssalen, 3. etg.

Møtedato:

18.11.2013

Tidspunkt:

09:05 - 11:50

Til behandling:

Saksliste nr. 038/13 - 040/13

Medlemmer:
SP - Nils Isak Myklebust (Leder)
AP - Helen Hjertaas (Nestleder)
FRP - Lars Truls Kjølen (Medlem)
H - Reidun Synnøve Blaalid (Medlem)
Varamedlemmer:
SV - Herdis Holvik (Varamedlem)
H - Andreas Wik (Varamedlem)
Forfall:

H - Inger Grethe Dalehamn (Medlem)
SV - Viviann Midtbø (Medlem)
V - Geir Arne Solheim (Medlem)

Av 7 medlemmer møtte: 4. Totalt frammøtte: 6.
Repr. Herdis Holvik tiltrådte møtet kl. 09.15. under orientering av ref. sak 12: Rapport fra tilsyn
med rehabiliteringstilbudet i Vågsøy kommune.
Fra administrasjonen møtte: konst. kommunalsjef Jeanette Jensen, ordfører Morten A. Hagen,
konst. rådmann Tone Holvik og økonomisjef Norvall Bakke.
Måløy, 18.11.2013

Jeanette Jensen
konst. kommunalsjef

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

038/13

Godkjenning av møteprotokoll

039/13

Referatsaker/orienteringssaker

040/13

Drøftingssak - Økonomiplan 2014 - 2017 - Årsbudsjett 2014
Vågsøy kommune

Fagleder for barnevern, Lindis Husevåg, orienterte først i møtet om referatsak nr. 13: Oppfølging
av systemrevisjon – Tiltaksplan for å rette opp avvik som vart avdekka i tilsyn –
barnevernet.
Tjenesteleder for institusjonen v/Kulatoppen omsorgssenter, Margreet Maijer, orienterte deretter
om referatsak nr. 12: Rapport fra tilsyn med rehabiliteringstilbudet i Vågsøy kommune.
Forebyggende besøk 70-åringer:
Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte til slutt i møtet. Det er et veldig godt og positivt
arbeid som er ferdigstilt for 2013. Kommunestyret vil få ei orientering i januarmøtet i 2014.

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

Endelig vedtak i:
Helse- og omsorgsutvalg

Møtedato
18.11.2013

Arkivsaknr.:
13/1541

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

18.11.2013 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
HS-038/13

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.
Vedlagt følger møteprotokoll fra møte 14.10.2013.
Vedlegg:
Dok.nr
124437

Tittel på vedlegg
HS 14.10.2013

Saksnummer
038/13

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

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

Endelig vedtak i:
Helse- og omsorgsutvalg

Møtedato
18.11.2013

Arkivsaknr.:
13/1540

Saksnummer
039/13

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Referatsaker/orienteringssaker
Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

18.11.2013 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte om de ulike referatsakene.
Ref. sak 1: Høringsbrev: Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om
beskyttelse av barn mv.
Høringsfrist er satt til 03.01.2013. Leder Nils Myklebust ba utvalget om å komme med
tilbakemelding til høringen på neste møte som er 25.11.2013.
Ref. sak 2: Høring - Alkohollovgivningen
Høringsfrist er satt til 17.01.2013. Onsdag 20.11.2013 er det kalt inn til møte med fagpersoner
for gjennomgang av høringen, og man ønsker en representant fra Helse- og omsorgsutvalget.
Repr. Lars Kjølen ble enstemmig valgt. Referatsaken kommer opp på neste møte.
Ref. sak 3: Høring – Forslag til endringer i forskrift om fosterhjem (tilsyn med barn i
fosterhjem) mv.
Det har vært avholdt møte med fagpersoner, og de har gått gjennom høringsnotatet. De hadde
ingen merknader til notatet. Leder Nils Myklebust ba utvalget om å komme med tilbakemelding
til høringen på neste møte 25.11.
Ref. sak 4: Forslag til en ny forskrift om bevilling for tobakkssalg
Ikke kapasitet til å sende høringsuttale pga. bemanningssituasjonen i administrasjonen.
Utvalget tar dette til etterretning.
Ref. sak 8: Invitasjon til å foreslå kandidater til styra i helseføretak under Helse Vest RHF
Leder Nils Myklebust ber medlemmene om å komme med forslag til kandidater til neste møte
25.11.2013.
Ref. sak 12: Rapport fra tilsyn med rehabiliteringstilbudet i Vågsøy kommune
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjennomførte tilsyn på Kulatoppen omsorgssenter i perioden
30.05.2013 til 10.10.2013.

Tjenesteleder for institusjonen v/Kulatoppen omsorgssenter, Margreet Maijer, fremviste
presentasjon og orienterte om tilsynsrapporten, og svarte på spørsmål fra Helse- og
omsorgsutvalget.
Ref. sak 13: Oppfølging av systemrevisjon – Tiltaksplan for å rette opp avvik som vart
avdekka i tilsyn – barnevernet
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjennomførte tilsyn i barnevernstjenesten 04.06.2013 til
06.06.2013.
Fagleder for barnevern, Lindis Husevåg, orienterte om tilsyn og avvik, og svarte på spørsmål fra
Helse- og omsorgsutvalget. Avvikene vil bli lukket 01.12.2013. Det er per i dag mangel på
besøksheimer. Dette blir det laget prosedyre og rutiner på hvordan få dette på plass. Når det
gjelder interkommunalt barnevern er det avholdt flere møter. Den 02.12.2013 er det satt av
fagdag for de tilsette på barnevernet hvor man vil jobbe aktivt faglig og praktisk for hvordan det
interkommunale samarbeidet skal foregå.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
HS-039/13

Vedtak:

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

Dok.dato

1

13/14270

I

30.09.2013

2

13/14624

I

09.10.2013

3

13/14563

I

04.10.2013

4

13/14745

I

11.10.2013

5

13/14646

I

09.10.2013

6

13/14790

I

14.10.2013

7

13/14700

I

11.10.2013

8

13/14681

I

08.10.2013

Avsender/Mottaker
Det Kongelige BarneLikestillings- og
inkluderingsdepartem
entet
Det kongelige helseog
omsorgsdepartement
et

Tittel
Høringsbrev: Gjennomføring
i norsk rett av
Haagkonvensjonen 1996 om
beskyttelse av barn mv.
Høring - Alkohollovgivningen

Høring - Forslag til endringer
Det Kongelige barnei forskrift om fosterhjem
likestillings- og
(tilsyn med barn i fosterhjem)
inkluderingsdepart.
mv.
Høring - Forslag til en ny
Det Kongelige Helse forskrift om bevilling for
tobakkssalg
Det kongelige helseog
Høring om autorisasjon av
omsorgsdepartement manuellterapeuter
et
Statstilskudd 2013 Det kongelige
tilskuddsbrev - Den kulturelle
kulturdepartement
spaserstokken
Det kongelige justis- Rundskriv og
Rammebetingelser for drift
beredskapsdepartem av rusmestringsenheter i
entet
fengsel
Invitasjon til å foreslå
Helse Vest
kandidatar til styra i
helseføretak under Helse

9

13/10449

I

15.07.2013

10

13/14862

I

07.10.2013

11

13/14677

I

04.10.2013

12

13/14739

I

14.10.2013

13

13/15384

I

31.10.2013

Vest RHF
Endeleg rapport frå
Fylkesmannen i Sogn
systemrevisjon med
og Fjordane
barnevernstenesta i Vågsøy
For
privatpraktiserende
Status fysioterapi privat
fysioterapeuter i
praksis i Vågsøy kommune
Vågsøy kommune
Unntak fra forskrift om
administrasjons- og
offentlige anskaffelser for
kirkedepartementet
kjøp av helse- og
Det kongelige
sosialtjenester til
fornyingsenkeltbrukere
Rapport frå tilsyn med
Fylkesmannen i Sogn
rehabiliteringstilbodet i
og Fjordane
Vågsøy kommune
Oppfølging av
systemrevisjon - Tiltaksplan
Fylkesmannen i Sogn
for å rette opp avvik som vart
og Fjordane
avdekka i tilsyn barnevernet

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

Endelig vedtak i:
Formannskap

Møtedato
14.11.2013
18.11.2013
19.11.2013
21.11.2013

Arkivsaknr.:
13/1091

Saksnummer
095/13
040/13
057/13
099/13

Saksansvarlig:
Norvall Bakke

Drøftingssak - Økonomiplan 2014 - 2017 - Årsbudsjett 2014 Vågsøy
kommune

14.11.2013 Formannskap
Møtebehandling:

Det ble i møtet delt ut følgende dokument:
• Utkast rådmannens forslag ØKP 2014 – 2017, Hovedoversikt drift.
• Oversikt utkast tiltak
• Korrigert Utkast tiltak – grunnlag for arbeidet med økonomiplan 2014-2017
Økonomisjef Norvall Bakke orienterte om vedlegg 1 ØKP 2014-2017, Hovedoversikt investering,
og svarte på spørsmål fra formannskapet.
Fung.rådmann Tone Holvik orienterte om utkast rådmannens forslag ØKP 2014-2017,
Hovedoversikt drift, og svarte på spørsmål fra formannskapet.
Administrasjonen fikk ros for et godt utarbeidet utkast til tiltak.
Formannskapet diskuterte. Formannskapet tar med seg utdelte dokumenter tilbake til sine
grupper i arbeidet videre med økonomiplan for 2014-2017.

Votering

Ingen votering.
F-095/13

Vedtak:

Ingen vedtak.

18.11.2013 Helse- og omsorgsutvalg
Møtebehandling:

Helse- og omsorgsutvalget fikk først i møtet utdelt følgende dokument:
•
•
•

Vedlegg 1 ØKP 2014 – 2017, Hovedoversikt investering
Utkast rådmannens forslag ØKP 2014 -2017, Hovedoversikt drift
Oversikt utkast tiltak

Økonomisjef Norvall Bakke orienterte om Vedlegg 1 ØKP 2014 – 2017, Hovedoversikt
investering, og svarte på spørsmål fra Helse- og omsorgsutvalget.
Konst. rådmann Tone Holvik orienterte om Utkast rådmannens forslag ØKP 2014 – 2017,
Hovedoversikt drift, Oversikt utkast tiltak og Korrigert utkast tiltak – grunnlag for arbeidet med
økonomiplan 2014-2017, og svarte på spørsmål fra Helse- og omsorgsutvalget.
Konst. rådmann Holvik informerte til slutt at det er satt av tre møter i Formannskapet vedr.
økonomiplan 2014 – 2017 og årsbudsjett 2014, og planen er at dette legges ut til offentlig
høring den 28.11.2013. Helse- og omsorgsutvalget vil i neste møte den 25.11.2013 få
drøftingssaken opp som en egen sak.

Votering

Ingen votering.
HS-040/13

Vedtak:

Ingen vedtak.
Drøfting av investeringsprosjekt 2014 – 2017
Drøfting av tiltak budsjett 2014

