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MØTEPROTOKOLL

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for levekår
Kommunestyresalen, Rådhuset, ekstra møte
24.01.2017
14:00-16:35

FRA SAKSNR: PS 7/17
RS 14/17

TIL SAKSNR: PS 10/17
PS 15/17

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 11 av 11
Møteleder: Leder Miriam Haavik (AP)
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Miriam Haavik
Dag-Erik Holmedal
Janne Kjellevold Midtbø
Benjamin Jakobsen
Kristian Fossum
Mary Therese Solli
Christine Francis Holmedal
Elin Brandt Ådlandsvik
Stig Atle Abrahamsen
Ronny Knutsen
Ingvild Augestad Syversen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
AP
MDG
AP
AL
SV
H
H
FRP
V
KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
-

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
-

Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Levekår Torgeir Sæter
Fagsjef helse og omsorg Anne Kjersti Drange

Møtte for
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Sekretær: Leder politisk sekretariat Else Gammelsrød

Underskrift:
---------------------------- ---------------------------- ------------------------

SAKSLISTE
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off.

Arkivsaksnr

PS 7/17

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PS 8/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL

PS 9/17

Snu omsorgstrappen - Boliger og institusjonsplasser

2016/7375

RS 14/17

Tilskuddskonferansen Hordaland - Husbanken

2016/7375

RS 15/17

Snu omsorgstrappen - tilleggsopplysninger knyttet til
UFL-sak 3/17 om institusjonsplasser og
omsorgsboliger

2016/7375

Det fremgår av vedtak at:
UFL utsetter saken én uke ettersom det er kommet frem nye momenter i saken. Representantene har
behov for å forankre et vedtak i partigruppene.
Utvalget ønsker skriftlig informasjon om følgende:
 Økonomiske konsekvenser
 Hvordan behovet til de som i dag er beboere i Helsetunets 2. etasje vil bli ivaretatt.
 En vurdering av konsekvenser for de som i dag avventer vedtak om omsorgsbolig.
Tilleggsinformasjon vil bli ettersendt.

PS 7/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 24.01.2017
Innkalling: Godkjent
Saksliste: Godkjent
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PS 8/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 24.01.2017
Protokoll av 17.01.2017 godkjennes.

PS 9/17 Snu omsorgstrappen - Boliger og institusjonsplasser
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 24.01.2017
Vedtak:

1.

Det utarbeides en helsebruksplan for tjenesteområdet levekår. I planen vurderes
fremtidig organisering av botilbud og kommunalt behandlingstilbud for eldre og
andre hjelpetrengende. Denne planen må legges frem til politisk behandling i løpet
av 2017.

2.

Omsorgsboligene i 2. etg på Helsetunet omgjøres til lokaler for andre helsetjenester
i løpet av 2017. Investeringer til ombygging tas med i budsjettbehandling for 2018.

3.

Halvparten av de reduserte nettoutgiftene med omgjøring av omsorgsboligene i 2.
etasje skal brukes til omstillinger av omsorgstjenestene og tidligere innsats, med
virkning for budsjettet i 2018.

4.

Man intensiverer arbeidet med å bygge nye omsorgsboliger med mål om å
ferdigstille disse i 2020/21. Det vises til avsatte midler i budsjett og økonomiplan.

RÅDMANNENS INNSTILLING:

I forbindelse med framtidig utvikling av omsorgstjenestene og realisering av
målsettinger i Snu omsorgstrappen, vil strukturen på lokaliseringer for
institusjonsdrift og heldøgns bemannede omsorgsboliger bli;
a. Helsetunet utvikles til Askøy lokalmedisinske senter, og institusjonen skal
primært rettes inn mot behandling, korttidsopphold og somatikk
b. Ravnanger skal primært ha oppgaver innenfor demensomsorg
c. Fromreide skal utvikles primært innenfor utbygging omsorgsboliger
d. Ny lokalitet for bygging av omsorgstilbud innen demensomsorg og
alderspsykiatri utredes nærmere, med Skogstunet og Olaviken som mest
aktuelle lokaliteter dersom utbygging på Ravnanger ikke er mulig. Nybygget
bør være ferdigstilt rundt 2023.
e. Omsorgsboliger med mindre behov for bemanning bør lokaliseres nær sentra
og butikker
f. Askøy kommune skal aktivt legge til rette for seniorboliger og mindre
leiligheter nær kjøpesenter og senterfunksjoner
g. Omsorgsboligene i 2. etg på Helsetunet omgjøres til lokaler for andre
helsetjenester i løpet av 2017. Investeringer til ombygging tas med i
budsjettbehandling for 2018.
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h. Halvparten av de reduserte nettoutgiftene med omgjøring av
omsorgsboligene i 2. etasje skal brukes til omstillinger av omsorgstjenestene
og tidligere innsats, med virkning for budsjettet i 2018.

Behandling:
Følgende tilleggsdokumenter er utsendt:

RS 14/17 Tilskuddskonferansen Hordaland – Husbanken
RS 15/17 Snu omsorgstrappen – tilleggsopplysninger knyttet til UFL-sak 3/17 om
institusjonsplasser og omsorgsboliger.

Kommunalsjef levekår Torgeir Sæter og fagsjef helse og omsorg Anne Kjersti Drange møtte.
Stig Abrahamsen (FrP)fremmet slikt fellesforslag fra FrP og H:

1.

Det utarbeides en helsebruksplan for tjenesteområdet levekår. I planen vurderes
fremtidig organisering av botilbud og kommunalt behandlingstilbud for eldre og
andre hjelpetrengende. Denne planen må legges frem til politisk behandling i løpet
av 2017.

2.

Inntil Planen er politisk behandlet opprettholdes tjenestestedene som i dag.

Ronny Knutsen (V) fremmet pkt. g og h i rådmannens innstilling:

g.
h.

Omsorgsboligene i 2. etg på Helsetunet omgjøres til lokaler for andre helsetjenester
i løpet av 2017. Investeringer til ombygging tas med i budsjettbehandling for 2018.
Halvparten av de reduserte nettoutgiftene med omgjøring av omsorgsboligene i 2.
etasje skal brukes til omstillinger av omsorgstjenestene og tidligere innsats, med
virkning for budsjettet i 2018.

Dag-Erik Holmedal (AP) fremmet slikt felles tilleggsforslag i) med AP,SV,MDG:

i.

Man intensiverer arbeidet med å bygge nye omsorgsboliger med mål om å
ferdigstille disse i 2020/21. Det vises til avsatte midler i budsjett og økonomiplan.

Stig Abrahamsen (FrP) varslet protokolltilførsel.
Avstemming:

Fellesforslag fra H/FrP pkt. 1:

Enstemmig

Fellesforslag fra H/FrP pkt. 2:
Ronny Knutsens forslag
pkt. g og h i rådmannens innstilling:

For 4 st. (1AL,2H,1FrP)

Fellesforslag fra AP,SV,MDG pkt. i:

Enstemmig

For 7 st. (3AP,1SV,1MDG,1V,1KrF)
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Christine Holmedal (H) innleverte slik protokolltilførsel fra H,FrP,V og KrF:
Denne saken griper dypt inn i helse- og omsorgstilbud til noen av våre innbyggere som har
størst behov for kommunens tjenester. Det er viktig at politikere får gode saksutredninger slik
at de opplever trygghet for den beslutningen de fatter.
Denne saken har hatt mangelfulle og uoversiktlig saksutredning – der flere viktige opplysninger
ble gitt direkte i møtet.
Politikere opplever at de blir presset til å fatte vedtak som ikke er helt sikker på omfanget og
konsekvenser av.

PS 10/17 MELDINGER
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 24.01.2017
Vedtak:
Meldingene tas til orientering og følger PS sak 9/17.

Behandling:
RS 14/17

Tilskuddskonferansen Hordaland - Husbanken

RS 15/17

Snu omsorgstrappen - tilleggsopplysninger knyttet til
UFL-sak 3/17 om institusjonsplasser og
omsorgsboliger

Leder Miriam Haavik (AP) foreslo:
Meldingene tas til orientering og følger PS sak 9/17.
Avstemming:
Leder Miriam Haaviks forslag:

Enstemmig

