Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Helse-og omsorgsutvalg
Møtested:

Formannskapssalen, 3. etg.

Møtedato:

29.01.2014

Tidspunkt:

09:00 - 10:55

Til behandling:

Saksliste nr. 001/14 - 003/14

Medlemmer:
SP - Nils Isak Myklebust (Leder)
FRP - Lars Truls Kjølen (Medlem)
H - Inger Grethe Dalehamn (Medlem)
SV - Viviann Midtbø (Medlem)
V - Geir Arne Solheim (Medlem)
H - Reidun Synnøve Blaalid (Medlem)
Varamedlemmer:
AP - Leif Magne Gil (Varamedlem)
Forfall:
AP - Helen Hjertaas (Nestleder)
Av 7 medlemmer møtte: 6. Totalt frammøtte: 7.
Fra administrasjonen møtte: konst. kommunalsjef Jeanette Jensen.
Måløy, 29.01.2014

Jeanette Jensen
konst. kommunalsjef

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

001/14

Godkjenning av møteprotokoll

002/14

Referatsaker

003/14

Planprogram for folkehelse i Vågsøy kommune 2014-2018

Orientering:
Kommunelege Trond Inselseth ga Helse- og omsorgsutvalget ei orientering om det nye nødnettet. I
løpet av høsten 2014 vil utrulling av det nye nødnettet skje for Vestlandet.
Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen opplyste at det vil komme ei sak om nødnett/legevakt på
neste møte mandag 24.03.2014.
Helse- og omsorgsutvalget ønsker å utarbeide et skriv og legge dette frem for Kommunestyret.

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

Endelig vedtak i:
Helse- og omsorgsutvalg

Møtedato
29.01.2014

Arkivsaknr.:
14/128

Saksnummer
001/14

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling
Møteboken godkjennes som den foreligger.

29.01.2014 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
HS-001/14

Vedtak:
Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 25.11.2013 ble utsendt per e-post 28.11.2013. I tillegg ligger
møteprotokollen som vedlegg til saken.
Vedlegg:
Dok.nr
126900

Tittel på vedlegg
HS 25.11.2013

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

Endelig vedtak i:
Helse- og omsorgsutvalg

Møtedato
29.01.2014

Arkivsaknr.:
14/127

Saksnummer
002/14

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Referatsaker
Rådmannens innstilling
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

29.01.2014 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
Ref. sak 2: Høring – Reservasjonsordning for fastleger
Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte. Det har vært avholdt møte med
Nordfjordkommunene, med unntak av Bremanger kommune. Konst. kommunalsjef Jensen har
også hatt samtale med kommunelege Trond Inselseth. Det er enighet om at man bør gi en felles
uttalelse i Nordfjord, og Vågsøy kommune har tatt på seg å skrive denne.
Det var enighet i Helse- og omsorgsutvalget at den ferdige uttalelsen sendes utvalget per e-post
innen 20.02.2014. Saken behandles deretter på neste møte 24.03.2014.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
HS-002/14

Vedtak:
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

Dok.dato
I

13.01.2014

Avsender/Mottaker
Det kongelige helseog
omsorgsdepartement
et

1

14/345

2.

Høring - Reservasjonsordning for fastleger

Tittel
Forslag til ny
bevillingsforskrift trekkes
tilbake

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede
Helse-og omsorgsutvalg
Planutvalg
Kommunestyre

Endelig vedtak i:
Kommunestyre

Møtedato
27.01.2014
28.01.2014
29.01.2014
30.01.2014
13.02.2014

Arkivsaknr.:
14/74

Saksnummer
002/14
002/14
003/14
007/14

Saksansvarlig:
Natalie Silden

Planprogram for folkehelse i Vågsøy kommune 2014-2018

Rådmannens innstilling
Vågsøy kommunestyre vedtar fremlagt planprogram for folkehelse som det foreligger.

27.01.2014 Eldrerådet
Møtebehandling:
Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte og svarte på spørsmål om planprosessen.
Eldrerådet peikar på at språket er vanskeleg, og at planen må skrivast i eit enkelt språk som
ålmenta forstår.
Leiar ønsker korte og konkrete formuleringar, med eksempel.

Votering
Rådmann sin innstilling samrøystes vedtatt.
ER-002/14

Vedtak:
Vågsøy kommunestyre vedtar fremlagt planprogram for folkehelse som det foreligger.

28.01.2014 Råd for funksjonshemmede
Møtebehandling:
Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte og svarte på spørsmål om planprosessen.

Votering
Rådmann si innstilling samrøystes vedtatt.

RF-002/14

Vedtak:
Vågsøy kommunestyre vedtar fremlagt planprogram for folkehelse som det foreligger.

29.01.2014 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
Helse- og omsorgsutvalget diskuterte «Planprogrammet for folkehelse i Vågsøy kommune 2014
– 2018». Konst. kommunalsjef Jensen tar med seg innspillene fra utvalget i det videre arbeidet.
Rådmannens innstilling endres til:
«Planutvalet vedtek å legge Planprogram for folkehelse 2014 – 2018 ut til offentleg ettersyn».
Helse- og omsorgsutvalget ble enige om å gi uttale til arbeidsgruppa i forhold til
satsingsområder og tiltak. Leder Nils Myklebust avtaler hvem som skal være med.

Votering
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.
HS-003/14

Vedtak:
Planutvalet vedtek å legge Planprogram for folkehelse 2014 – 2018 ut til offentleg ettersyn.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
-

Plan og bygningsloven
Ny helse- og omsorgtjenestelov. I §3-3 omtales helsefremmende og forebyggende arbeid
Regional plan for folkehelse i Sogn og Fjordane 2012-2015/2024

Bakgrunn for saken
I henhold til Plan og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for
planarbeidet for alle regionale planer og kommuneplaner. Dette gjelder også for
kommunedelplaner. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen
og opplegget for medvirkning.

Saksopplysninger / fakta
Formålet med planarbeidet er å produsere en kommunedelplan for folkehelse med tydelige
innsatsområder, mål og tiltak. Folkehelseplanen skal være en plan som svarer på folkehelselovens
krav og Vågsøy kommunes behov og som blir et godt lokalpolitisk styringsverktøy for
folkehelsearbeidet i kommunen.

Vurdering / konsekvenser
Planprogrammet skal legge føringene for folkehelseplanen som skal utarbeides.
Vedlegg:
Dok.nr
130175

Tittel på vedlegg
Planprogram folkehelseplan.pdf

