Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Helse-og omsorgsutvalg
Møtested:

Formannskapssalen, 3. etg.

Møtedato:

02.06.2014

Tidspunkt:

09:00 - 12:00

Til behandling:

Saksliste nr. 013/14 - 016/14

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)
Varamedlemmer:
V - Eva Marie Pleym Lund (Varamedlem)
Forfall:

V - Geir Arne Solheim (Medlem)

Av 7 medlemmer møtte: 6. Totalt frammøtte: 7.
Repr. Helen Hjertaas tiltrådte møtet kl. 09.40 under orientering av Kommunelege Trond Inselseth.
Repr. Viviann Midtbø tiltrådte møtet kl. 09.50 under orientering av Kommunelege Trond Inselseth.
Fra administrasjonen møtte: konst. kommunalsjef Jeanette Jensen og økonomisjef Norvall Bakke.
Måløy, 02.06.2014

Jeanette Jensen
konst. kommunalsjef

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

013/14

Godkjenning av møteprotokoll

014/14

Referatsaker

015/14

Reduksjon av antall bemanna omsorgsboliger i Vågsøy
kommune

016/14

Økonomimelding I 2014 Vågsøy kommune

Merknad til saklisten:
Leder i Helse- og omsorgsutvalget, Nils Myklebust, fremmet forslag om å flytte sak 016/14
Økonomimelding I 2014 Vågsøy kommune først i møtet etter orienteringen.
Enstemmig vedtatt.
Orientering:
Kommunelege Trond Inselseth orienterte om samarbeidet «Storlegevakt» og viste til eksempel om
et slikt samarbeid. Inselseth orienterte også om hvordan Nordfjord legevakt fungerer og hva som
er tenkt videre.
Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte at det vil bli satt opp ei sak vedr. dette til høsten.
Ei orientering bør bli gitt også i Kommunestyret. Administrasjonen forsøker å få dette til på første
kommunestyremøte den 19.06.2014.

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

Endelig vedtak i:
Helse- og omsorgsutvalg

Møtedato
02.06.2014

Arkivsaknr.:
14/735

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

02.06.2014 Helse- og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
HS-013/14

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.
Vedlagt følger møteprotokoll fra møte 05.05.2014.
Vedlegg:
Dok.nr
138984

Tittel på vedlegg
HS 05.05.2014

Saksnummer
013/14

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

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

Endelig vedtak i:
Helse- og omsorgsutvalg

Møtedato
02.06.2014

Arkivsaknr.:
14/734

Saksnummer
014/14

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Referatsaker
Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

02.06.2014 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
HS-014/14

Vedtak:

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

Dok.dato

1

14/4488

X

08.04.2014

2

14/4346

X

04.04.2014

3

14/4696

X

15.04.2014

4

14/4425

X

07.04.2014

5

14/4016

X

01.04.2014

6
7

14/4419
14/5691

I
I

07.04.2014
09.05.2014

8

14/4590

I

09.04.2014

Avsender/Mottaker

SMISO
Stiftelsen MOT
Anne H Tennebø
Færestrand

Tittel
Årsrapport 2013 - Ansvar
3610 Område Fastlandet
Årsrapport 2013 - Ansvar
3660 Område Kulatoppen
institusjon
Årsrapport 2013 - Ansvar
3900 Område Velferd
Årsrapport 2013 - Ansvar
4100 NAV Vågsøy
Årsrapport 2013 Ansvar
3450 Område Vågsøy
Årsmelding for 2013
Årsrapport 2013 - MOT
Årsrapport fagteam helse og
omsorg

9

14/3616

I

10.03.2014

10

14/4248

I

03.04.2014

11

14/4245

I

01.04.2014

12

14/4180

I

01.04.2014

13

14/4401

I

07.04.2014

14

14/4411

I

07.04.2014

15

14/4599

I

07.04.2014

16

14/6187

I

21.05.2014

Til orientering - vedr.
Bryggja pensjonistlag Årsmøte i Bryggja
pensjonistlag
Høring - Veileder for Nødnett
Helsedirektoratet
i helsetjenesten
Rapport om elektronisk
meldingsutveksling i helseRiksrevisjonen
og omsorgssektoren –
Dokument 3:6 (2013–2014)
Fylkesmannen i Sogn og
Fylkesmannen i Sogn
Fjordane si helse-, sosial-,
og Fjordane
og barnevernsmelding 2013
Det kongelige helse- Invitasjon til Syse-utvalgets
og
høringsmøte om oppfølgning
omsorgsdepartement av alvorlige hendelser i
et
helse- og omsorgstjenesten
Endeleg avtale - fleksibel
Eid kommune
bruk av senger ved
Nordfjord sjukehus
Vi takkar for stønaden for
SMISO
2014 + årsmelding 2013
Referat fra
ASVO Måløy AS
generalforsamling ASVO
Måløy AS 08.05.2014

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

Endelig vedtak i:
Kommunestyret

Møtedato
02.06.2014
02.06.2014
03.06.2014
05.06.2014
19.06.2014

Arkivsaknr.:
14/753

Saksnummer
015/14
005/14
005/14
052/14

Saksansvarlig:
Jeanette Jensen

Reduksjon av antall bemanna omsorgsboliger i Vågsøy kommune

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyre vedtar bruksendring av 8 bemanna omsorgsboliger på.Skaretun 2 til
ordinære omsorgsboliger.
2. Endringene gjennomføres over tid ved at brukerne overflyttes til annen ledig
bemanna bolig i kommunen eller institusjon.
3. Totalt antall bemanna omsorgsboliger i Vågsøy kommune blir etter bruksendring
redusert fra 48 til 40 bemanna omsorgsboliger

02.06.2014 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:

Helse- og omsorgsutvalget diskuterte saken og fremmet følgende endringsforslag til rådmannens
innstilling:
1. Kommunestyret vedtek å oppretthalde 48 bemanna omsorgsbustadar i Vågsøy
kommune.
2. Kommunestyret vedtek å auke ramma til PRO med 2 mill 2014-2017.
3. Finansierast med redusert avsetning til ubundne driftsfond, disposisjonsfondet i perioden
2014-2016. I 2017 vert det finansiert ved bruk av ubundne driftsfond, disposisjonsfondet.

Votering

Det ble votert alternativt over rådmannens innstilling og endringsforslaget fra Helse- og
omsorgsutvalget.
Endringsforslaget fra Helse- og omsorgsutvalget ble enstemmig vedtatt.
HS-015/14

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtek å oppretthalde 48 bemanna omsorgsbustadar i Vågsøy
kommune.

2. Kommunestyret vedtek å auke ramma til PRO med 2 mill 2014-2017.
3. Finansierast med redusert avsetning til ubundne driftsfond, disposisjonsfondet i perioden
2014-2016. I 2017 vert det finansiert ved bruk av ubundne driftsfond, disposisjonsfondet.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Lov om kommunale Helse og omsorgstjenester:
Pasient og brukerrettighetsloven:

01.01.2012
01.07.2001

Bakgrunn for saken
Pleie rehabilitering og omsorg(PRO) i Vågsøy har i 2014 ei budsjettramme på kr:91,2 mill.
Endelig regnskap 2013 var 93,2mill.
Høsten 2013 ble det i PRO lagt ned et intensivt arbeid i organisasjonen der ei gruppe satt sammen
av tilsatte, ledere og tillitsvalgte i fellesskap ble enige om/kom frem til mulige struktur og
organisatoriske endringer i tjenesteproduksjon for å komme ned på tildelt ramme for 2014.
Det er gjennomført tiltak for å komme ned på tildelte ramme. Etter at disse er gjennomført mangler
PRO fortsatt ca 3 mill kroner for å komme ned på tildelt ramme.

Saksopplysninger / fakta
Tiltak som er gjennomført i PRO for å redusere kostnader i drift i 2014 er:
Område Vågsøy 2,05 årsverk
Kortere vakter, reduksjon i antall personer på vakt, reduksjon i administrasjonstid, sammenslåing
av grupper
Område Fastlandet1,28 årsverk
Reduksjon i antall dagvakter, kortere dag - kveldsvakter og færre nattevakter.
Institusjon 2,7 årsverk
Reduksjon i antall dagvakter og kveldsvakter, kortere vakter. Omgjøring av 4 langtidsplasser til
korttidsplasser. Har nå 12 korttidsplasser og 31 langtidsplasser.
Reduksjonene som er gjennomført i PRO har ført til at de ansatte opplever å ha fått en mer presset
hverdag. Færre personer gir de samme tjenestene som før. Fagfolkene mener de ikke får fulgt
brukere/pasienter opp på en faglig god nok måte og faren for at det kan bli gjort feil øker.
Etter grundig gjennomgang av pleietyngde, lovverk og ressurser i pleie og omsorgstjenestene er
det vanskelig å se at det er mulig å kutte ytterligere i tjenestetilbudet ved hjelp av
«ostehøvelprinsippet». Større organisatoriske endringer i tjenestetilbudet må gjennomføres om
PRO skal ha et mål om å holde seg innenfor tildelte ramme for 2014.
Rådmannens forslag er å omdefinere 8 bemanna omsorgsboliger på Skaretun omsorgssenter til
ordinære omsorgsboliger.
Boligene ligger på Raudeberg og er base for hjemmesykepleien på Nord Vågsøy.
Omsorgssenteret har 16 omsorgsboliger hvorav de 8 sist bygde (Skaretun 2) er bemanna boliger.
Beboerne på Skaretun 2 har alle omfattende pleiebehov med behov for tett oppfølging og
døgnkontinuerlige tjenester og hjelp fra helsepersonell.
Skaretun omsorgssenter gir tjenesten personlig/ praktisk hjelp til 50 personer på nord Vågsøy
fordelt på vedtak tilsvarende 260 timer pr uke.
(Personlig hjelp: Hjelp til stell, medikamenthåndtering, sårstell, mating m.m.
Praktisk hjelp : Ta ut boss, re senger, vaske tøy, tilrettelegging rundt måltid, middagsombringing
mm)

Av disse er ca.160 timer fordelt på de 8 beboere på Skaretun 2.
Det er 3 personer i arbeid på dagtid, 2 på kveldsvakt og 1 på nattevakt på nord Vågsøy, av disse
er det til enhver tid 1 person som arbeider på Skaretun 2.

Vurdering / konsekvenser
Ved å redusere med 1 dagvakt, 1 kveldsvakt og 1 nattevakt på Skaretun 2, og under forutsetning
av at de gjenværende ressursene dekker behovet til de som flytter inn i ordinære omsorgsboliger
vil en redusere 4,7 årsverk. Det gir en innsparing med helårsvirkning på ca. 2,8 millioner kroner.
Reduksjonen må skje gradvis ved overføring til annen bemanna bolig eller institusjon for beboerne.
Sannsynligheten for at tiltaket vil ha stor effekt i 2014 er derfor liten. En kan tidligst regne med
helårs innsparinger i tiltaket fra 2015.
Reduksjon av 8 bemanna omsorgsboliger vil gi en redusert dekningsgrad for institusjon og
bemanna omsorgsboliger i kommunen fra nåværende 43,5 til 39,8.(antall plasser/bemanna boliger:
antall eldre over 80 år -209 i 2013)
Økt press i hjemmetjenesten (flere hjemmeboende tunge brukere) og på institusjon (overbelegg
ved utskriving fra sykehus) kan føre til at en ikke får full effekt av tiltaket. Dersom en må tilføre mer
ressurser til øvrige tjenester for å demme opp for reduserte boliger vil innsparingene bli redusert.
Pr d.d. har Vågsøy kommune 3 pasienter på overbelegg på korttidsavdeling. Vi har hittil i år betalt
for 5 døgn i.f.t. pasienter som er utskrivningsklare og som venter på å få institusjonsplass.(korttid
og langtidsplass).
Vågsøy har ikke god dekning av heldøgnstilbud. En konsekvens av forslaget er økt press på
hjemmetjenestene. I forhold til de måltall som er satt i budsjettet, er likevel dette bedre enn å tyne
turnusene i forhold til et høyere tall plasser enn det en har bemanning i forhold til.

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

Endelig vedtak i:
Kommunestyret

Møtedato
02.06.2014
02.06.2014
03.06.2014
05.06.2014
05.06.2014
19.06.2014

Arkivsaknr.:
14/625

Saksnummer
016/14
006/14
006/14
032/14
046/14

Saksansvarlig:
Norvall Bakke

Økonomimelding I 2014 Vågsøy kommune

Rådmannens innstilling
Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I 2014.

02.06.2014 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke orienterte.
AP v/repr. Helen Hjertaas kom med tilbakemelding om at en ønsket en grunnleggende
oppstilling om premiefond og premieavvik i kommunestyret 19.06.2014.
Fung. kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte om reduksjonene som er innført innen pleie- og
omsorg.
Helse- og omsorgsutvalget fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:
«Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Økonomimelding I 2014, med følgjande
endringar:
Budsjettramma til PRO vert auka med 2 mill 2014-2017.
Finansierast med redusert avsetning til ubundne driftsfornd, disposisjonsfondet i perioden 20142016.
I 2017 vert det finansiert ved bruk av ubundne driftsfond, disposisjonsfondet.»

Votering

Det ble votert alternativt over rådmannens innstilling og endringsforslag fra Helse- og
omsorgsutvalget.
Helse- og omsorgsutvalgets endringsforslag enstemmig vedtatt.

HS-016/14

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til Økonomimelding I 2014, med følgjande
endringar:
Budsjettramma til PRO vert auka med 2 mill 2014-2017.
Finansierast med redusert avsetning til ubundne driftsfond, disposisjonsfondet i perioden 20142016.
I 2017 vert det finansiert ved bruk av ubundne driftsfond, disposisjonsfondet.

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
Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomimelding I 2014.

Saksopplysninger / fakta
Det vises til vedlagt dokument Økonomimelding I 2014 med vedlegg.

Vurdering / konsekvenser
Det vises til vedlagt dokument Økonomimelding I 2014 med vedlegg.
Rådmannen tilrår at Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I 2014.
Vedlegg:
Dok.nr
141195
141196

Tittel på vedlegg
Økonomimelding I 2014 - Vågsøy kommune (20140526).pdf
Vedlegg 1 - ØKP 2014-2017 Investeringer (20140526).pdf

