Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Eldrerådet
Møtested:

Formannskapssalen 3. etg. Rådhuset

Møtedato:

24.11.2014

Tidspunkt:

14:00 - 16:00

Til behandling:

Saksliste nr. 016/14 - 018/14

Medlemmer:
- Nils Holvik (Leder)
- Gunnel Øvrebø (Medlem)
VP - Elsa Starheim Kvalheim (Medlem)
BP - Jonas Rimstad (Medlem)
Varamedlemmer:
- Ansgar Lillebø (Varamedlem)
Forfall:
- Helene Oksholen (Nestleder)
Av 5 medlemmer møtte: 4. Totalt frammøtte: 5
Fra administrasjonen møtte: konst.rådmann Ove Aksnes og økonomisjef Norvall Bakke.

Måløy 24. november 2014

Norvall Bakke
økonomisjef

Linda A. Myhre Larsen
tjenesteleder Service

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

016/14

Godkjenning av møteprotokoll

017/14

Referatsaker

018/14
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Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Eldrerådet

Endelig vedtak i:
Eldrerådet

Møtedato
24.11.2014

Arkivsaknr.:
14/1300

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling
Møteboken godkjennes som den foreligger.

24.11.2014 Eldrerådet
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
ER-016/14

Vedtak:
Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 13.10.2014 er utsendt tidligere.

Saksnummer
016/14

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Eldrerådet

Endelig vedtak i:
Eldrerådet

Møtedato
24.11.2014

Arkivsaknr.:
14/1299

Saksnummer
017/14

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Referatsaker
Rådmannens innstilling
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

24.11.2014 Eldrerådet
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
ER-017/14

Vedtak:
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

Dok.dato

1

14/12117

I

24.10.2014

2

14/11467

I

08.10.2014

3

14/12684

I

07.11.2014

Avsender/Mottaker
Det kongelige helseog
omsorgsdepartement
et
Det kongelige
kommunal- og
moderniseringsdepart
em
Jan Eide - nestleiar i
Sjukehusaksjonen
Nordfjord

Tittel
Høring - Kontaktlege i
spesialisthelsetjenesten Søksmålsfrister
Endringer i bostøtteloven Høring . frist 09.01.2015
Utbygging av
ambulansestasjon ved
Nordfjord sjukehus

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

Endelig vedtak i:
Kommunestyret

Møtedato
24.11.2014
24.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
11.12.2014

Arkivsaknr.:
14/983

Saksnummer
033/14
018/14
017/14
052/14
016/14
107/14

Saksansvarlig:
Norvall Bakke
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Rådmannens innstilling
Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015
– 2018.

24.11.2014 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
Økonomisjef Norvall Bakke, ordfører Morten A. Hagen og kommunalsjef Ove Aksnes orienterte, og
svarte på spørsmål Helse- og omsorgsutvalget stilte.
Sp fremmet følgende merknadsforslag til rådmannens innstilling:
«Helse- og omsorg foreslår at der vert ei reduksjon i investeringane i storleik ca. kr 100 mill. i
perioden 2015-2018. Renter i 2017 og 2018 til flatt 2,5 %. Desse endringene tas inn i budsjettet.»
H og Ap fremmet følgende merknadsforslag til rådmannens innstilling:
«Høgre og AP går inn for rådmannen sitt forslag som de foreligger. Og vil ved formannskapet
komme med eventuell endring, kor ein blant anna vil sjå på kommunedelplan oppvekst.»
FrP fremmet følgende merknadsforslag til rådmannen innstilling:

«FrP vil i formannskapet legge frem forslag til inntjening av foreslått økt eiendomsskatt, og vil også
se på investeringene.»

Votering
Enstemmig vedtatt å legge ved merknadene til rådmannens innstilling.
HS-033/14

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 –
2018.
Merknad fra Sp:
Helse- og omsorg foreslår at der vert ei reduksjon i investeringane i storleik ca. kr 100 mill. i
perioden 2015-2018. Renter i 2017 og 2018 til flatt 2,5 %. Desse endringene tas inn i budsjettet.
Merknad fra H og Ap:
Høgre og AP går inn for rådmannen sitt forslag som de foreligger. Og vil ved formannskapet
komme med eventuell endring, kor ein blant anna vil sjå på kommunedelplan oppvekst.
Merknad fra FrP:
FrP vil i formannskapet legge frem forslag til inntjening av foreslått økt eiendomsskatt, og vil også
se på investeringene.

24.11.2014 Råd for funksjonshemmede
Møtebehandling:
Økonomisjef Norvall Bakke orienterte og svarte på spørsmål Råd for funksjonshemmede stilte.
Ved utbygg ved Skavøypoll skule (prosjekt 2045) og ASVO (prosjekt 3032) ønsker Råd for
funksjonshemma å få være med som høringsinstans for å se på hvordan det er tenkt å legge til
rette for rullestolbrukere.
Råd for funksjonshemma er bekymret for beboerne i Gate 4 nr. 91 B - E (prosjekt 3033). Hva er
beboernes fremtid når prosjektet iverksettes?

Votering
Enstemmig vedtatt å ta rådmannens innstilling til etterretning.
RF-017/14

Vedtak:
Råd for funksjonshemma tar rådmannens fremlegg til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 –
2018 til etterretning.

24.11.2014 Eldrerådet
Møtebehandling:
Økonomisjef Norvall Bakke orienterte og svarte på spørsmål fra Eldrerådet.
Eldrerådet diskuterte.
Eldrerådet ønsker å komme med følgende merknad til rådmannens innstilling til vedtak:
«Eldrerådet ser med uro på utviklingen når det gjelder området pleie, rehabilitering og
omsorg.
Ved budsjettbehandlingen i fjor høst advarte Eldrerådet mot årsverk-reduksjonene som ble vedtatt
i budsjett. Utviklingen aldersmessig i kommunen, der veksten er størst blant de eldre, gjør at det er
uforsvarlig å redusere resursene innen tjenesteområdet.
Nå viste Økonomimelding II at utfordringene er så store at de vedtatte innsparingene ikke lar seg
gjennomføre.

I perioder er overbelegget høyt og presset på korttidsplasser/avlastningsplasser på Kulatoppen
stort. Utfordringene for å greie å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene er en stor
utfordring. Dette er bakgrunnen for at vedtaket om reduksjon av pleieårsverk fra februar
inneværende år ikke har vært mulig å gjennomføre.
Belastningen på personellet er stort og fører til høgt sykefraværet på 12,3 prosent. Dette er
urovekkende høyt i tillegg at det også er meget vanskelig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.
Eldrerådet ber politikerne ta disse signalene på største alvor når års- og langtidsbudsjett for
perioden 2015-2019 skal lages.
Politikerne har et ansvar for at Vågsøy fortsatt skal være en god kommune å bli gammel i også i
fremtiden. Da må området pleie, rehabilitering og omsorg få tilført nok midler til at området kan
utvikles og bedres. Opprette nok stillingshjemler. Sikre nok sykeheimsplasser og omsorgsboliger
med bakgrunn i det som kommer frem i Økonomimelding 2.
I forslaget fra Rådmannen er det ikke lagt inn økning av pleiepersonell utover at en viderefører det
som er nå. Heller er ikke er det foreslått noen nye sykeheimsplasser eller omsorgsboliger. Dette
ber Eldrerådet politikerne merke seg!
Omsorgsboligene på Kulatoppen kan enkelt omgjøres til institusjonsplasser uten kostnader for
kommunen.
I Statsbudsjettet for 2015 ligger det inne forslag til bygging av flere sykeheims/omsorgsboliger.
Kommuner som vil benytte seg av dette får tilskudd slik at investeringene for kommunen vil bli
beskjedne.
Med flere plasser blir det imidlertid behov for flere pleiere, men dette vil for Vågsøy skje uansett da
vi blir stadig flere eldre og pleiebehovet øke.
At Vågsøy kommune trenger flere sykeheimsplasser er godt dokumentert gjennom
Økonomimelding 2.. Likeså viser alderssammensetningen i kommunen at vi blir stadig flere eldre
og derigjennom må påregne et økende pleiebehov.»

Votering
Eldrerådets innstilling til merknad, til rådmannens innstilling til vedtak, enstemmig vedtatt.
ER-018/14

Vedtak:
Merknad til rådmannens innstilling til vedtak:
Eldrerådet ser med uro på utviklingen når det gjelder området pleie, rehabilitering og
omsorg.
Ved budsjettbehandlingen i fjor høst advarte Eldrerådet mot årsverk-reduksjonene som ble vedtatt
i budsjett. Utviklingen aldersmessig i kommunen, der veksten er størst blant de eldre, gjør at det er
uforsvarlig å redusere resursene innen tjenesteområdet.
Nå viste Økonomimelding II at utfordringene er så store at de vedtatte innsparingene ikke lar seg
gjennomføre.
I perioder er overbelegget høyt og presset på korttidsplasser/avlastningsplasser på Kulatoppen
stort. Utfordringene for å greie å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene er en stor
utfordring. Dette er bakgrunnen for at vedtaket om reduksjon av pleieårsverk fra februar
inneværende år ikke har vært mulig å gjennomføre.
Belastningen på personellet er stort og fører til høgt sykefraværet på 12,3 prosent. Dette er
urovekkende høyt i tillegg at det også er meget vanskelig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.
Eldrerådet ber politikerne ta disse signalene på største alvor når års- og langtidsbudsjett for
perioden 2015-2019 skal lages.
Politikerne har et ansvar for at Vågsøy fortsatt skal være en god kommune å bli gammel i også i
fremtiden. Da må området pleie, rehabilitering og omsorg få tilført nok midler til at området kan
utvikles og bedres. Opprette nok stillingshjemler. Sikre nok sykeheimsplasser og omsorgsboliger
med bakgrunn i det som kommer frem i Økonomimelding 2.

I forslaget fra Rådmannen er det ikke lagt inn økning av pleiepersonell utover at en viderefører det
som er nå. Heller er ikke er det foreslått noen nye sykeheimsplasser eller omsorgsboliger. Dette
ber Eldrerådet politikerne merke seg!
Omsorgsboligene på Kulatoppen kan enkelt omgjøres til institusjonsplasser uten kostnader for
kommunen.
I Statsbudsjettet for 2015 ligger det inne forslag til bygging av flere sykeheims/omsorgsboliger.
Kommuner som vil benytte seg av dette får tilskudd slik at investeringene for kommunen vil bli
beskjedne.
Med flere plasser blir det imidlertid behov for flere pleiere, men dette vil for Vågsøy skje uansett da
vi blir stadig flere eldre og pleiebehovet øke.
At Vågsøy kommune trenger flere sykeheimsplasser er godt dokumentert gjennom
Økonomimelding 2.. Likeså viser alderssammensetningen i kommunen at vi blir stadig flere eldre
og derigjennom må påregne et økende pleiebehov.

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 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 legges frem for behandling.

Saksopplysninger / fakta
Viser til vedlagt dokument "Vågsøy kommune Økonomiplan 2015 – 2018 og årsbudsjett 2015 Del
2 Handlingsdelen til kommuneplanen 2015 - 2018" med vedlegg.

Vurdering / konsekvenser
Viser til vedlagt dokument "Vågsøy kommune Økonomiplan 2015 – 2018 og årsbudsjett 2015 Del
2 Handlingsdelen til kommuneplanen 2015 - 2018" med vedlegg.
Vedlegg:
Dok.nr
153562
153563

Tittel på vedlegg
Økonomiplan 2015-2018 - Hoveddokument (20141114).pdf
Vedlegg 1 - ØKP 2015 - 2018 Investeringer (v20141114).pdf

152552
152540
152541
152542
153564

Vedlegg 2 - Gebyr og betalingssatser 2015 - K-sak 064_14 - (før justering etter vedtak stasbudsjettet)
(v20141106).pdf
Vedlegg 3 - ØKP 2015 - 2018 Driftsopplegg båtrute til Silda (20141020).pdf
Vedlegg 4 - ØKP 2015 - 2018 Vågsøy sokneråd drift og investering (20141107).pdf
Vedlegg 5 - ØKP 2015-2018 Fritak for e.skatt etter lov § 7a&b (20141025).pdf
Vedlegg 6 - ØKP 2015-2018 Utkast til tiltak (20141114).pdf

