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Helse- og omsorgsutvalget
Blåheia, Rådhuset i Indre Fosen (Rissa)
27.09.2018
09:00-12:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Odd Arne Sakseid
Leder
Randi Hindrum Dahl
Nestleder
Dag-Jøran Ness
Medlem
Sylvia Elverum
Medlem
Wenche Stenkjær
Medlem

Representerer
IF-KRF
IF-SP
IF-FRP
IF-AP
IF-AP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Karl Idar Frengen
MEDL
Geir Ole Gjølgali
MEDL
Randi Kvitland Brødreskift
MEDL

Representerer
IF-HØ
IF-AP
IF-SP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Siv Karin Rosvoll
Geir Ole Gjølgali

Representerer
IF-AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ørjan Dahl
Økonomisjef
Hilde Anhanger Karlsen
Helse- og omsorgssjef / sekretær

Merknader:
Ingen merknader til innkalling og dermed godkjent.
Rådmannen orienterer:
Status for følge- og beredskapstjeneste jordmor
Indre Fosen kommune har for tiden ingen følge- og beredskapstjeneste for gravide og fødende.
Årsaken til det er mangel på jordmor-ressurs. Det er forsøkt å lyse ut stilling som jordmor, men
uten hell. Det jobbes med å se på mulighet for felles jordmortjeneste på Fosen, ettersom
manglende jordmor-ressurs også er et problem for de andre kommunene. Det er nedsatt en
arbeidsgruppe som skal se på dette, på anmodning av regionrådet og rådmannsgruppen på
Fosen.

Status dialyse
Det fremstår nå som klart at Levanger sykehus ikke kommer til å videreføre dialyseavdelingen i
Leksvik ved overgangen til St Olavs som primærsykehus. Det er derfor tatt opp med St Olavs
om de kan ha interesse av og mulighet for å videreføre dialyseavdelingen i Leksvik og det
jobbes videre med denne saken i samarbeid med dem.
Gjennomførte møter med fylkesmannen
Det er i løpet av den siste måneden avholdt to møter med fylkesmannen. Det første var et
dialogmøte som omhandlet barneverntjenesten og der var representanter for alle
fosenkommunene til stede. Ledelsen i barneverntjenesten presenterte først status for tjenesten.
Fylkesmannen la deretter frem sine tall og sin analyse av Fosen barneverntjeneste. Det ser bra
ut og det er ingen områder som skiller seg ut som ekstra bekymringsfulle, selv om det er
områder det må jobbes med. Den største utfordringen for barneverntjenesten fremover er
knyttet til barnevernreformen som innføres tidligst 2020. Den vil medføre et mye større ansvar
for kommunene enn tidligere. I følge fylkesmannen vil dette sannsynligvis kreve stadig større
barneverntjenester og mange av dagens interkommunale løsninger vil bli for små.
Det andre møtet med fylkesmannen omhandlet legetjenestene i Indre Fosen og der deltok
fylkeslegen og assisterende fylkeslege. Det ble et godt møte der det ble satt fokus både på
fastlegekontorene, legevakt, rekruttering mv.
Hukommelsesteam Indre Fosen
To representanter for Indre Fosen hukommelsesteam, tidligere demensteam, deltok og
presenterte teamet og det arbeidet de gjør, både i forhold til utredning av demens og
oppfølging. Det er i høst oppstart for pårørendeskole. Teamet skal i høst starte arbeidet med å
lage en ny demensplan. Denne var tenkt vedtatt høsten 2019. Det kom innspill fra Frps medlem
i utvalget om at det beste hadde vært om planen ble behandlet før ferien, ettersom det høsten
2019 er kommunevalg. Ettersom helse- og omsorgsutvalget blir styringsgruppe for
planarbeidet, er det fint om de får vedtatt planen før neste periode starter.
Sykepleierressursen i kommunen
Indre Fosen kommune har de siste årene hatt stadig større mangel på sykepleiere og
mangelen begynner nå å bli kritisk, særlig på kommunens sykehjem. Det er gjort mange forsøk
på å rekruttere, uten å lykkes fullt ut. Det er også brukt vikarbyrå for å skaffe sykepleiere. Dette
har fungert i enkelte tilfeller, men det er en dyr løsning. Mangelen på sykepleiere er en nasjonal
problemstilling og hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund hadde før ferien et møte med
rådmann og helse- og omsorgssjef der hun ga uttrykk for sin bekymring. I utvalgsmøtet deltok
enhetsleder sykehjem og virksomhetsleder for Leksvik sykehjem. Det utdannes for få
sykepleiere og i tillegg er sykehusene mer attraktive konkurrenter enn tidligere, ettersom de nå
tilbyr bedre lønnsvilkår enn kommunene. Utvalget drøftet ulike tilnærminger til
problemstillingen, slik at kommunen blir mer attraktiv for sykepleiere. Saken følges opp av
administrasjonen.
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Sakstittel
Økonomi og handlingsplan 2019-2022
Referatsaker
Innvilget søknad om skjenkebevilling - Klubbhuset Leksvik
skistadion
Svar på søknad om skjenkebevilling - Rissasenteret
Svar på søknad om skjenkebevilling - Vanvikanhallen
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Lukket

PS 14/18 Økonomi og handlingsplan 2019-2022
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Økonomi og Handlingsplan 2019-2022 vedtas som fremlagt.
Saksprotokoll i Arealutvalget - 25.09.2018
Rådmannens innstilling:
Økonomi og Handlingsplan 2019-2022 vedtas som fremlagt.
Behandling:
Arealutvalget tar øhpl 2019-2022 til etterretning. Utvalget har bedt rådmannen om å svare på
noen spørsmål fram mot sluttbehandling av planen i kommunestyret.
- Synliggjøring av selvfinansierende og ikke selvfinansierende gjeld.
- Tilstandsvurdering av grunnskolene og Vanvikan bhg. prioriteres. Vurderingen legges til grunn
før kommunestyret fatter investeringsbeslutning for bygging av skole(r) og barnehage.
- Synliggjøring av lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver i arealsektoren.
- Synliggjøring av innsparing/merutgifter ved nybygging kontra rehablilitering/vedlikehold av
kommunale bygg (gjelder særlig skoler og barnehager).
Endelig vedtak:
Arealutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Oppvekstutvalget - 25.09.2018
Behandling:
Økonomisjef Ørjan Dahl orienterte om Økonomi- og handlingsplanen og det utfordringsbildet vi
ser framover.
Vanvikan og Stadsbygd skoler foreslås ferdigstilt i 2023. Det vil kreve økte inntekter for å
realisere disse utbyggingsplanene. Erfaringer med de nybyggene vi har i kommunen viser at
energiutgiftene går ned, men at det er vanskelig å se driftsbesparelser i regnskapene til bygg
og eiendom på f.eks. renhold og vedlikehold etter nybygg.
Renteutgiftene vil øke når rentene stiger. De finansinntektene vi har demper for de økte
renteinntektene. Når renten på lån går opp, vil også fondsavkastningen øke. Men etter
kommunesammenslåingen utgjør ikke finansinntektene våre en så stor andel av
finansutgiftene, som det de gjorde i Rissa kommune alene.
Eiendomsskatt på 2 promille vil kunne dekke utgiftene på lånene til de to nye skolene som skal
bygges. Hvis det foreligger et vedtak om innføring av eiendomsskatt, kan bygging av
Stadsbygd skole iverksettes umiddelbart.
Forslag fra leder Aud Dagmar Ramdal (SP):
Forslag til økonomi og handlingsplan 2019-2022 tas til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Oppvekstutvalgets forslag til vedtak:
Forslag til økonomi og handlingsplan 2019-2022 tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kulturutvalget - 25.09.2018
Behandling:
Kulturutvalget tar Økonomi- og Handlingsplan 2019-2022 til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Kulturutvalget tar Økonomi- og Handlingsplan 2019-2022 til orientering.
Saksprotokoll i Helse- og omsorgsutvalget - 27.09.2018
Behandling:
Økonomisjefen presenterte økonomi- og handlingsplan.
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg til målsettinger for
helse og omsorg:
 satsing på innføring av velferdsteknologiske løsninger i hele helse- og
omsorgssektoren.
Utvalget ønsker at det settes av en årlig sum på 2 millioner i investeringsbudsjettet i
planperioden.
Endelig vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med følgende tillegg til målsettinger for helse og
omsorg:
 satsing på innføring av velferdsteknologiske løsninger i hele helse- og
omsorgssektoren.
Utvalget ønsker at det settes av en årlig sum på 2 millioner i investeringsbudsjettet i
planperioden.
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