Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Helse-og omsorgsutvalg
Møtested:

Formannskapssalen, 3. etg.

Møtedato:

25.11.2013

Tidspunkt:

09:00 - 12:10

Til behandling:

Saksliste nr. 041/13 - 044/13

Medlemmer:
SP - Nils Isak Myklebust (Leder)
FRP - Lars Truls Kjølen (Medlem)
H - Inger Grethe Dalehamn (Medlem)
V - Geir Arne Solheim (Medlem)
H - Reidun Synnøve Blaalid (Medlem)
Varamedlemmer:
SV - Herdis Holvik (Varamedlem)
Forfall:
AP - Helen Hjertaas (Nestleder)
SV - Viviann Midtbø (Medlem)
Av 7 medlemmer møtte: 5. Totalt frammøtte: 6.
Fra administrasjonen møtte: konst. kommunalsjef Jeanette Jensen, økonomisjef Norvall Bakke og
NAV-konsulent Jan Faksness.
Måløy, 25.11.2013

Jeanette Jensen
konst. kommunalsjef

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

041/13

Godkjenning av møteprotokoll

042/13

Høringssvar på forslag til endringer i Alkohollovgivning

043/13

Høringssvar på forslag til endringer i forskrift 18.desember 2003
nr 1659 om fosterhjem -tilsyn med barn i fosterhjem

044/13

Økonomiplan 2014 - 2017 og årsbudsjett 2014 Del 2
Handlingsdelen til kommuneplanen 2014 - 2017

Merknad til sakliste:
Leder i Helse- og omsorgsutvalget Nils Myklebust kommenterte at det er uheldig at saker blir
utsendt fredag 22.11.2013 når møtet finner sted mandag 25.11.2013. Dette fører til liten tid til å
sette seg inn i saken. På saklisten i dag gjelder dette sak 044/13 Økonomiplan 2014 - 2017 og
årsbudsjett 2014 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen 2014 – 2017.
Helse- og omsorgsutvalget drøftet Økonomiplan 2014-2017 – Årsbudsjett 2014 Vågsøy
kommune mandag 18.11.2013, og ble orientert samme dag per e-post om at saken ikke ville bli
ferdigstilt og utsendt før fredag 22.11.2013. Dette fordi Formannskapet skulle behandle
Drøftingssak – Økonomiplan 2014-2017 – Årsbudsjett 2014 Vågsøy kommune torsdag
21.11.2013.
Kommentar til tilsynssaker:
SV v/repr. Herdis Holvik henviste til at de to tilsynssakene Helse- og omsorgsutvalget fikk
orientering om på forrige møte, burde vært satt opp som egne saker og ikke som referatsaker.
Repr. Holvik mener det bør bli innført som praksis at tilsynssaker blir tatt opp som egne saker, og
at dette gjøres straks rapporten foreligger klar.
Administrasjonen tar dette til etterretning.
Invitasjon til å foreslå kandidater til styrene i helseforetak under Helse Vest RHF:
Ingen foreslåtte kandidater.
Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte til slutt:
Premiere kino 12.12.2013 kl. 08.30. Helse- og omsorgsutvalget vil få invitasjon.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Helse-og omsorgsutvalg
Endelig vedtak i:
Helse- og omsorgsutvalget

Møtedato
25.11.2013
Arkivsaknr.:
13/1660

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling
Møteboken godkjennes som den foreligger.

25.11.2013 Helse- og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
HS-041/13

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.
Vedlagt følger møteprotokoll fra møte 18.11.2013.
Vedlegg:
Dok.nr
126338

Tittel på vedlegg
HS 18.11.2013

Saksnummer
041/13
Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

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

Endelig vedtak i:
Helse og omsorgsutvalg

Møtedato
25.11.2013

Arkivsaknr.:
13/1667

Saksnummer
042/13

Saksansvarlig:
Jeanette Jensen

Høringssvar på forslag til endringer i Alkohollovgivning

Rådmannens innstilling
Høringsuttale til forslag om endring av lov 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig
drikk mv.(alkoholloven) og forskrift 8 juni 205 nr 538 om omsetning av alkoholholdig drikk
mv.(alkoholforskriften)
-normerte regler for inndragning av bevilling, økte krav til kontroll med bevillinger mv. blir
vedtatt slik det går frem av vedlegg.

25.11.2013 Helse- og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen og NAV-konsulent Jan Faksness orienterte, og svarte på
spørsmål fra Helse- og omsorgsutvalget.
SV v/repr. Herdis Holvik fremmet følgende endringsforslag til første kulepunkt i høringsuttale fra
Vågsøy kommune:
«Standardisert søknadsgebyr bør gjelde søknader om fast salgs – eller skjenkeløyve for en
løyveperiode. Bevillingsmyndigheten bør ha mulighet til å gradere søknadsgebyret ved
søknader om skjenkeløyve til en enkelt anledning. Slike søknader kan variere mye både i
omfang og kompleksitet, og her vil lokale forhold ofte spille inn. Det er derfor ønskelig at det i
disse tilfellene blir åpnet for skjønn ved fastsettelse av søknadsgebyret.»
SV v/repr. Herdis Holvik fremmet følgende forslag til nytt kulepunkt til høringsuttale fra Vågsøy
kommune:
«Sen skjenkekontroll synes å være et egnet tiltak for å redusere overskjenking. Pålegg om slik
kontroll må kunne avgrenses til skjenkesteder med lang åpningstid som foreslått i
høringsnotatet.»

Votering
Det ble først votert over repr. Holvik sitt endringsforslag til første kulepunkt. Endringsforslaget
falt mot 1 stemme.

Det ble deretter votert over repr. Holvik sitt forslag til nytt kulepunkt. Forslag til nytt kulepunkt ble
vedtatt med 4 stemmer (inkludert leder Nils Myklebust si ekstrastemme).
Det ble til slutt votert over rådmannens innstilling og tillegg av nytt kulepunkt. Dette ble
enstemmig vedtatt.
HS-042/13

Vedtak:

Høringsuttale til forslag om endring av lov 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk
mv.(alkoholloven) og forskrift 8 juni 205 nr 538 om omsetning av alkoholholdig drikk
mv.(alkoholforskriften)
-normerte regler for inndragning av bevilling, økte krav til kontroll med bevillinger mv. blir vedtatt
slik det går frem av vedlegg.
Tillegg av nytt kulepunkt til høringsuttale fra Vågsøy kommune:
Sen skjenkekontroll synes å være et egnet tiltak for å redusere overskjenking. Pålegg om slik
kontroll må kunne avgrenses til skjenkesteder med lang åpningstid som foreslått i
høringsnotatet.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Lov 2. juni 1989 nr.27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.(alkoholloven)
Forskrift 8.juni 205 nr.538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.(alkoholforskriften)
Høringsnotat fra Helse og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i alkoholloven og
alkoholforskriften.

Bakgrunn for saken
I St.melding 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk, gis en beskrivelse av
bevillingssystemet for salg og skjenking av alkoholholdige drikk, utfordringsbilde og mulige tiltak.
På bakgrunn av rusmeldingen, Helse og omsorgskomiteens innstilling til meldingen og
Helsedirektoratets vurderinger, samt behov for enkelte mindre endringer i bevillingssystemet ,har
Helse og omsorgsdepartementet sendt forslag til endring i lov og forskrifter ut på høring.

Saksopplysninger / fakta
Alkoholkonsumet i Norge er økende, og omfanget av alkoholskader og – problem/utfordringer
rundt konsumet både for de som drikker og for menneskene rundt dem er stigende.
Bevillingsordninger bidrar til å redusere forbruk og problemer.
Høringsnotatet med forslag til endringer i lov og forskrifter har som mål i enda større grad enn
tidligere å bidra til å redusere alkoholproblemene i samfunnet, ikke minst knyttet til skjenking til
mindreårige og over skjenking.
Virkemidlene knyttet til bevillingssystemet og selve salget og skjenkingen av alkoholholdige drikk
opererer langs to akser:
• Virkemidler knyttet til innvilgelse og fastsetting av rammene for den enkelte bevilling
• Virkemidler knyttet til oppfølging av bevillingene, herunder kontroll og reaksjon.

Vurdering / konsekvenser

På bakgrunn av konklusjonene i St.melding 30 ser en nødvendigheten av en god oppfølging av
bevillingene. Dette vil følges bedre opp gjennom endringer i rammevilkårene for oppfølging.
Ved:
• Økte krav til kontroll
• Nasjonale krav til kommunens reaksjon ved brudd på lov og forskrift

Vedlegg:
Dok.nr
126806

Tittel på vedlegg
Høringsuttale fra Vågsøy kommune til forslag om endring av lov 2.docx

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

Endelig vedtak i:
Helse og omsorgsutvalget

Møtedato
25.11.2013

Arkivsaknr.:
13/1668

Saksnummer
043/13

Saksansvarlig:
Jeanette Jensen

Høringssvar på forslag til endringer i forskrift 18.desember 2003 nr 1659
om fosterhjem -tilsyn med barn i fosterhjem

Rådmannens innstilling
Høringsuttale til forslag til endring i forskrift 18.desember 2003 nr.1659 om fosterhjem – tilsyn
med barn i fosterhjem blir vedtatt slik det går frem av vedlegg.

25.11.2013 Helse- og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
Konst. rådmann Jeanette Jensen orienterte, og svarte på spørsmål Helse- og omsorgsutvalget
stilte.
SV v/repr. Herdis Holvik ønskte at teksten i rådmannens innstilling endres fra:
«Høringsuttale til forslag til endring i forskrift 18.desember 2003 nr.1659 om fosterhjem – tilsyn
med barn i fosterhjem blir vedtatt slik det går frem av vedlegg.»
til:
«Høringsuttale til forslag til endring i forskrift 18.desember 2003 nr.1659 om fosterhjem – tilsyn
med barn i fosterhjem blir vedtatt slik det går frem av høringsnotatet.»

Votering
Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt.
HS-043/13

Vedtak:

Høringsuttale til forslag til endring i forskrift 18.desember 2003 nr.1659 om fosterhjem – tilsyn med
barn i fosterhjem blir vedtatt slik det går frem av høringsnotatet.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

Barnevernloven §4-22
Forskrift 18.desember 2003 nr.1659 om fosterhjem (fosterhjemsforskriften)

Bakgrunn for saken
Ved behandling av Prop.106 L Endring i barnevernloven sluttet Stortinget seg til departementets
forslag om endring i barnevernloven§4-22. Lovendringen ble vedtatt 13.juni 2013,jfr.Innst.395 L og
Lovvedtak 92.
Før lovendringen kan tre i kraft forutsettes endringer i forskrift 18.desember 2003 nr.1659 om
fosterhjem.

Saksopplysninger / fakta
Formålet med lovendringen er å styrke tilsynet med barn i fosterhjem gjennom et mer
profesjonalisert og tydelig kommunalt forankret tilsynsansvar.
Bakgrunnen er at en rekke eksterne aktører og forskningsmiljøer over tid har påpekt svakheter ved
hvordan dagens tilsyn med barn i fosterhjem er organisert og gjennomføres.
Regelverket for tilsyn må sikre at det både blir ført tilsyn med det enkelte barn og at dette kan skje
innenfor stabile og forutsigbare rammer. Kvaliteten på tilsynet må videre være forsvarlig.

Vurdering / konsekvenser
Lovendringen innebærer at kommunen gis et klart ansvar for å føre tilsyn med det enkelte barn og
et helhetlig ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsynet.
Lovendringen gir kommunen større administrativ frihet til å bestemme hvordan ansvaret for tilsynet
med barn i fosterhjem skal organiseres.

Vedlegg:
Dok.nr
126809

Tittel på vedlegg
Høringssvar fra Vågsøy kommune på forslag til endringer i forskrift 18.docx

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg
Nr

T

1

I

Dok.dato

Avsender/Mottaker
Det Kongelige barne04.10.2013 likestillings- og
inkluderingsdepart.

Tittel
Høring - Forslag til endringer i forskrift om
fosterhjem (tilsyn med barn i fosterhjem) mv.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Ungdomsråd
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede
Helse-og omsorgsutvalg
Oppvekst- og kulturutvalg
Formannskap
Kommunestyre

Endelig vedtak i:
Kommunestyret

Møtedato
20.11.2013
25.11.2013
25.11.2013
25.11.2013
26.11.2013
28.11.2013
12.12.2013

Arkivsaknr.:
13/1091

Saksnummer
020/13
019/13
044/13
067/13
104/13

Saksansvarlig:
Norvall Bakke

Økonomiplan 2014 - 2017 og årsbudsjett 2014 Del 2 Handlingsdelen til
kommuneplanen 2014 - 2017

Rådmannens innstilling
Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014
– 2017.

25.11.2013 Helse- og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen og økonomisjef Norvall Bakke orienterte, og svarte på
spørsmål fra Helse- og omsorgsutvalget.
Et omforent Helse- og omsorgsutvalg fremmet følgende kommentar til ØKP 2014-2017 Utkast til
ulike tiltak, PRO 5 Tilskudd ASVO:
«Helse- og omsorgsutvalet føreset at reduksjonen i tilskotet til ASVO ikkje fører til reduksjon i
talet på vta-plassar».
Et omforent Helse- og omsorgsutvalg fremmet følgende kommentar til ØKP 2014-2017 Utkast til
ulike tiltak, NAV 1 Organisering NAV Vågsøy:
«Helse- og omsorgsutvalet føreset at reduksjonen av stillingar på NAV ikkje einsidig går ut over
arbeidet på rusfeltet».
Et omforent Helse- og omsorgsutvalg fremmet følgende bekymringsmelding:

«Helse- og omsorgsutvalet vil peike på at budsjettet innan utvalet sine arbeidsområde er svært
stramt».

Votering
Det ble først votert over kommentar fra et omforent Helse- og omsorgsutvalg til ØKP 2014-2017
Utkast til ulike tiltak, PRO 5 Tilskudd ASVO. Dette ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over kommentar fra et omforent Helse- og omsorgsutvalg til ØKP 20142017 Utkast til ulike tiltak, NAV 1 Organisering NAV Vågsøy. Dette ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over Økonomiplanen for eget område med en bekymringsmelding om
økonomien innen utvalgets ansvarsområde. Dette ble enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert over rådmannens innstilling inkludert kommentarer og bekymringsmelding
fra Helse- og omsorgsutvalget. Dette ble enstemmig vedtatt.
HS-044/13

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 –
2017.
Kommentar til ØKP 2014-2017 Utkast til ulike tiltak, PRO 5 Tilskudd ASVO:
Helse- og omsorgsutvalet føreset at reduksjonen i tilskotet til ASVO ikkje fører til reduksjon i
talet på vta-plassar.
Kommentar til ØKP 2014-2017 Utkast til ulike tiltak, NAV 1 Organisering NAV Vågsøy:
Helse- og omsorgsutvalet føreset at reduksjonen av stillingar på NAV ikkje einsidig går ut over
arbeidet på rusfeltet.
Bekymringsmelding om økonomien innen utvalgets ansvarsområde:
Helse- og omsorgsutvalet vil peike på at budsjettet innan utvalet sine arbeidsområde er svært
stramt.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
LOV-1992-09-25-107 Kommuneloven – koml. Lov om kommuner og fylkeskommuner
•
•
•

2000.12.15 nr 1423: (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og
fylkeskommuner)
2000.12.15 nr 1424: (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for
kommuner og fylkeskommuner)
2000.12.15 nr 1425: (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og
fylkeskommuner

31.05.2011: Økonomireglement for Vågsøy kommune
31.05.2011: Finansreglement for Vågsøy kommune

Bakgrunn for saken
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017 legges frem for behandling.

Saksopplysninger / fakta

Viser til vedlagte dokumentet "Vågsøy kommune Økonomiplan 2014 – 2017 og årsbudsjett 2014
Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen 2014 - 2017" med vedlegg.

Vurdering / konsekvenser
Viser til vedlagte dokumentet "Vågsøy kommune Økonomiplan 2014 – 2017 og årsbudsjett 2014
Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen 2014 - 2017" med vedlegg.
.

Vedlegg:
Dok.nr
126797
126705
126707
126708
126709
126710
126711

Tittel på vedlegg
Hovedoversikt drift ØKP 2014 - 2017 (utkast20131114).pdf
Vedlegg 1 - ØKP 2014 - 2017 Investeringer (20131109).pdf
Vedlegg 2 - ØKP 2014 - 2017 Gebyr og bet.satser 2014 Vågsøy kommune.pdf
Vedlegg 3 - ØKP 2014 - 2017 Driftsopplegg båtrute til Silda (20131118).pdf
Vedlegg 4 - ØKP 2014 - 2017 Økonomiplan Vågsøy sokneråd.pdf
Vedlegg 5 - ØKP 2014 - 2017 Fritak for e.skatt etter lov § 7a&b (20131118).pdf
Vedlegg 6 - ØKP 2014 - 2017 Utkast til tiltak (20131109).pdf

