Deanu gielda - Tana kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Møteprotokoll

Helse- og omsorgsutvalget
Rådhussalen Tana Rådhus
10.02.2014
09:00 – 11:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Per Ivar Stranden
Leder
Cecilie Knibestøl Beravara
Medlem
Monica Balto
Medlem
Viktoria Nilsen
Medlem
Trond Are Anti
Medlem

Representerer
AP
AP
V
SP
SFP/NSR

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Per Magne Lille
Nestleder
Brynly Ballari
Medlem

Representerer
SV
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Gudmund Øien
Brynly Ballari

Representerer
FRP

Merknader
Grunnet sent gyldig forfall fra Per Magne Lille (SV) var det ikke mulig å få tak i varamedlem.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Nilssen
Frode Gundersen

Stilling
Ass. rådmann
Sekretær

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________
Per Ivar Stranden (AP)
Leder

______________________
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_______________________

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 1/2014

Godkjenning av innkalling

PS 2/2014

Godkjenning av saksliste

PS 3/2014

Godkjenning av protokoll fra 02.12.2013

PS 4/2014

Søknad om utvidelse av skjenketid - Blue X Nattklubb
AS

2014/41

PS 5/2014

Frisklivssentral - utviklingsarbeid

2013/55

PS 6/2014

Etablering av frivilligsentral i Tana, arbeidsdokument

2012/2759

PS 7/2014

Referatsaker/Orienteringer - HOU 100214

2014/179

PS 8/2014

Overgang mellom gammelt institusjonstilbud og nye
omsorgsboliger med heldøgns pleie - mulig etablering
av midlertidig kommunal tilleggsbostøtte

2014/336

RS 1/2014

Kommunal medfinansiering av
spesialisthelsetjenesten - á konto beløp 2014

2011/2699

RS 2/2014

Kommunal medfinansiering av
spesialisthelsetjenesten - årsavregning 2012

2011/2699

RS 3/2014

Kommunestatistikk 2013 - hjelpemiddelformidling

2014/182

PS 1/2014 Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll saksnr. 1/2014 i Helse- og omsorgsutvalget - 10.02.2014
Behandling
Leder Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende forslag:
Innkalling godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkalling godkjennes.
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Arkivsaksnr

PS 2/2014 Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll saksnr. 2/2014 i Helse- og omsorgsutvalget - 10.02.2014
Behandling
Leder Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende forslag:
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssak:
PS 8/2014

Overgang mellom gammelt institusjonstilbud og nye omsorgsboliger med
heldøgns pleie - mulig etablering av midlertidig kommunal tilleggsbostøtte

Saken behandles før PS 7/2014 i dagens møte.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saksliste godkjennes med følgende tilleggssak:
PS 8/2014

Overgang mellom gammelt institusjonstilbud og nye omsorgsboliger med
heldøgns pleie - mulig etablering av midlertidig kommunal tilleggsbostøtte

Saken behandles før PS 7/2014 i dagens møte.

PS 3/2014 Godkjenning av protokoll fra 02.12.2013
Saksprotokoll saksnr. 3/2014 i Helse- og omsorgsutvalget - 10.02.2014
Behandling
Leder Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende forslag:
Protokoll fra 02.12.2013 godkjennes.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 02.12.2013 godkjennes.
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PS 4/2014 Søknad om utvidelse av skjenketid - Blue X Nattklubb AS
Saksprotokoll saksnr. 4/2014 i Helse- og omsorgsutvalget - 10.02.2014
Behandling
Leder Per Ivar Stranden (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken:
I medhold av Alkohollovens § 4-4 gis Blue X Nattklubb as v/ styrer Bjørn Tapio Kajander
utvidet skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2 til kl. 03.00.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
I medhold av Alkohollovens § 4-4 gis Blue X Nattklubb as v/ styrer Bjørn Tapio Kajander
utvidet skjenketiden for alkohol i gruppe 1 og 2 til kl. 03.00.

PS 5/2014 Frisklivssentral - utviklingsarbeid
Saksprotokoll saksnr. 5/2014 i Helse- og omsorgsutvalget - 10.02.2014
Behandling
Korrigert saksutredning med endret innstilling fra rådmannen utdelt i møtet.
Endret innstilling fra rådmannen:Tana kommune bevilger kr. 100 000,- som kommunens
egenandel til prosjektet.

Leder Per Ivar Stranden (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som Helse- og
omsorgsutvalgets innstilling:
Tana kommune bevilger kr. 100 000,- som kommunens egenandel til prosjektet.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
Tana kommune bevilger kr. 100 000,- som kommunens egenandel til prosjektet.
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PS 6/2014 Etablering av frivilligsentral i Tana, arbeidsdokument
Saksprotokoll saksnr. 6/2014 i Helse- og omsorgsutvalget - 10.02.2014
Behandling
Leder Per Ivar Stranden (AP) fremmet følgende forslag:
Helse- og omsorgsutvalget gir mandat til arbeidsgruppe å arbeide med de formelle kravene som
stilles før en søknad kan sendes.
Det gjelder:
- utarbeide forslag til vedtekter for frivilligsentral; som innehold formål, målgruppe,
organisasjonsform og beslutningsstruktur
- noe om virksomhet, eierforhold, årsmøtestruktur og beskrivelse av styretsmandat
- kommer med forslag om representanter til styret
- kommer med forslag til det politiske organet som skal være ”Årsmøtet”
- kommer med forslag til drift av frivilligsentral
- utarbeide søknad om kommunens egenandel med tilhørende prosjektbeskrivelse

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Helse- og omsorgsutvalget gir mandat til arbeidsgruppe å arbeide med de formelle kravene som
stilles før en søknad kan sendes.
Det gjelder:
- utarbeide forslag til vedtekter for frivilligsentral; som innehold formål, målgruppe,
organisasjonsform og beslutningsstruktur
- noe om virksomhet, eierforhold, årsmøtestruktur og beskrivelse av styretsmandat
- kommer med forslag om representanter til styret
- kommer med forslag til det politiske organet som skal være ”Årsmøtet”
- kommer med forslag til drift av frivilligsentral
- utarbeide søknad om kommunens egenandel med tilhørende prosjektbeskrivelse

PS 7/2014 Referatsaker/Orienteringer - HOU 100214
Saksprotokoll saksnr. 7/2014 i Helse- og omsorgsutvalget - 10.02.2014
Behandling
Saken ble behandlet som siste sak i dagens møte.

Det ble i møtet gitt følgende referatsaker:
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RS 1/2014

Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - á konto beløp
2014

RS 2/2014

Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - årsavregning 2012

RS 3/2014

Kommunestatistikk 2013 - hjelpemiddelformidling

Referatsakene tas til orientering.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Referatsakene tas til orientering.

PS 8/2014 Overgang mellom gammelt institusjonstilbud og nye
omsorgsboliger med heldøgns pleie - mulig etablering av midlertidig
kommunal tilleggsbostøtte
Saksprotokoll saksnr. 8/2014 i Helse- og omsorgsutvalget - 10.02.2014
Behandling
Saksdokumenter ettersendt pr. e-post 05.02.14. Utdelt i møtet.
Saken ble behandlet før PS 7/2014 i dagens møte.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Tana kommune oppretter en midlertidig ordning hvor det etter en individuell vurdering kan
gis en ekstra kommunal bostøtte for å sikre at beboeren får dekket sine økonomiske behov.
Ordningen omfatter de beboere som flytter fra institusjonsomsorg i Polmak, Austertana
eller Tanabru.
2. Den lokale bostøtten skal ta utgangspunkt i:
≠ ”netto inntekt” slik den framgår av siste tilgjengelige likningsoppgjør. I tillegg skal
eventuell likvid formue hensyntas (bankinnskudd, sparefond etc).
≠ eventuell bostøtte fra Husbanken.
Følgende utgifter legges til grunn:
≠ Husleie og kostnader til oppvarming og belysning.
≠ Tilleggskostnader beregnet etter gjeldende kommunale satser for fullstendige
abonnementsordninger (all mat, praktisk bistand, forbruk og
husholdningsprodukter, leie og vask av sengetøy og håndklær, samt vask av privat
tøy).
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3. Såfremt gjenstående inntekter, etter at utgiftene som nevnt over er trukket fra, blir mindre
enn kr 19.000 pr år eller kr 1.583 pr måned, vurderer kommunen om beboeren er berettiget
lokal bostøtte. Denne bostøtten er oppad begrenset til differansen mellom faktisk husleie og
husbankens grense for beregning av bostøtte (p.t. 5.525).
4. Lokal bostøtte overføres kommunens omsorgsboliger og trekkes fra ved beregning av
fakturagrunnlaget.
5. Det bevilges inntil kr 300.000 til formålet for budsjettåret 2014.

SfP/NSR v/Trond Are Anti fremmet følgende forslag:
Betalingssats for plass i omsorgsboligen ved Tana bru og for de samme tjenestene som dagens
institusjonsplass tilbyr skal være lik som for betalingssatsen ved institusjonene Austertana
eldresenter og Polmak eldresenter.

SP v/Viktoria Nilsen fremmet følgende endringsforslag:
Endringer til rådmannens forslag:
Pkt 1: Tana kommune oppretter kommunal bostøtte for beboere ved omsorgsboliger.
Pkt 3: (…) kr. 30000,- (…)
Pkt 5: (…) kr. 450 000,- eller kr. 2.500,- (…)

Votering
-

Forslag fra SfP/NSR: Falt med 2 mot 4 stemmer.
Endringsforslag fra SP ble satt opp mot rådmannens forslag til vedtak: Endringsforslag
vedtatt med 5 mot 1 stemme.

Vedtak: Innstilling til kommunestyret
1. Tana kommune oppretter kommunal bostøtte for beboere ved omsorgsboliger.
2. Den lokale bostøtten skal ta utgangspunkt i:
≠ ”netto inntekt” slik den framgår av siste tilgjengelige likningsoppgjør. I tillegg skal
eventuell likvid formue hensyntas (bankinnskudd, sparefond etc).
≠ eventuell bostøtte fra Husbanken.
Følgende utgifter legges til grunn:
≠ Husleie og kostnader til oppvarming og belysning.
≠ Tilleggskostnader beregnet etter gjeldende kommunale satser for fullstendige
abonnementsordninger (all mat, praktisk bistand, forbruk og
husholdningsprodukter, leie og vask av sengetøy og håndklær, samt vask av privat
tøy).
3. Såfremt gjenstående inntekter, etter at utgiftene som nevnt over er trukket fra, blir mindre
enn kr 30. 000,- pr år eller kr 2.500 pr måned, vurderer kommunen om beboeren er
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berettiget lokal bostøtte. Denne bostøtten er oppad begrenset til differansen mellom faktisk
husleie og husbankens grense for beregning av bostøtte (p.t. 5.525).
4. Lokal bostøtte overføres kommunens omsorgsboliger og trekkes fra ved beregning av
fakturagrunnlaget.
5. Det bevilges inntil kr 450.000 til formålet for budsjettåret 2014.

RS 1/2014 Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - á konto
beløp 2014
RS 2/2014 Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten årsavregning 2012
RS 3/2014 Kommunestatistikk 2013 - hjelpemiddelformidling
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