Møteprotokoll

Midsund kommune

Utval:
Møtestad:
Dato:
Tid:

Helse- og omsorgsutval
Midsund Omsorgsenter
23.09.2016
09:00

Faste medlemmar som møtte:
Namn
Svein Misund
Oline Blø

Funksjon
MEDL
MEDL

Parti
V
AP

Faste medlemmar som ikkje møtte:
Namn
Lars Joar Hagseth
Eli Linda Nesje
Liv Sissel Fanum

Funksjon
LEDER
NESTL
MEDL

Parti
AP
KRF
SP

Vara for:

Parti
FRP
SP
V

Varamedlemmar som møtte:
Namn
Leiv Magne Ugelvik
Petter Ræstad
Erna Drønnesund
Frå administrasjonen møtte:
Namn
Leif Arne Lagesen
Anette Hoel
Ketil Ugelvik
Malvin Gjendem Bjørnerem

Stilling
Einingsleiar helse og omsorg
Avdelingsleiar sjukeheimen
Rådmann
Utvalsekretær

Underskrift:
Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på
møtet.

Svein Misund

Petter Ræstad

Oline Blø

Erna Drønnesund

Leiv Magne Ugelvik
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Det vart halde møte i Helse og omsorgsutvalet den 23.09.16 ved Midsund Omsorgsenter.
Leiar og nestleiar hadde meldt forfall. Oline Blø vert vald til å leie møtet.
Møtet tok til kl 9:00.
Lars Joar Hagseth, Eli Linda Nesje og Liv Sissel Fanum hadde meldt forfall til møtet. Følgjande
varamedlemmar møtte: Leiv Magne Ugelvik, Petter Ræstad og Erna Drønnesund.
Det var 5 voterande og utvalet var vedtaksfør.

Rådmann Ketil Ugelvik orienterte utvalet om 2. tertial og einingsleiar Leif Arne Lagesen
informerte meir i detaljar om helse og omsorgssektoren.
Det var diskutert møtetidspunkt og utvalet ønskjer å flytte møta frå fredagar til torsdagar kl
13:00.

PS 16/14 Godkjenning av protokoll
Samrøystes vedtak i Helse- og omsorgsutval - 23.09.2016
Protokoll frå møte den 26.08.16 vart godkjendt.

Referatsaker
PS 16/15 Eigenbetaling for hjelp i heimen 2017
Forslag til vedtak:
Midsund kommune vedtek justering av eigenbetaling for praktisk bistand med følgjande satsar
for 2017.
Nettoinntekt før særfrådrag
Abonnement pr. mnd
Inntil 2 G
kr. 192,- (fastsett av staten)
2–3G
frå kr. 764,- til kr 787,3–4G
frå kr. 1249,- til kr 1287,4–5G
frå kr. 1674,- til kr 1724,5G→
frå kr. 2021,- til kr 2082,-

Timesats
frå kr. 222,- til kr.229,frå kr. 222,- til kr.229,frå kr. 222,- til kr.229,frå kr. 222,- til kr.229,-

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.09.2016
Midsund kommune vedtek justering av eigenbetaling for praktisk bistand med følgjande satsar
for 2017.
Nettoinntekt før særfrådrag
Abonnement pr. mnd
Inntil 2 G
kr. 192,- (fastsett av staten)
2–3G
frå kr. 764,- til kr 787,3–4G
frå kr. 1249,- til kr 1287,4–5G
frå kr. 1674,- til kr 1724,5G→
frå kr. 2021,- til kr 2082,-

Timesats
frå kr. 222,- til kr.229,frå kr. 222,- til kr.229,frå kr. 222,- til kr.229,frå kr. 222,- til kr.229,-

Samrøystes vedtak i Helse- og omsorgsutval - 23.09.2016
Midsund kommune vedtek justering av eigenbetaling for praktisk bistand med følgjande satsar
for 2017.
Nettoinntekt før særfrådrag
Abonnement pr. mnd
Inntil 2 G
kr. 192,- (fastsett av staten)
2–3G
frå kr. 764,- til kr 787,3–4G
frå kr. 1249,- til kr 1287,-

Timesats
frå kr. 222,- til kr.229,frå kr. 222,- til kr.229,-

4–5G
5G→

frå kr. 1674,- til kr 1724,frå kr. 2021,- til kr 2082,-

frå kr. 222,- til kr.229,frå kr. 222,- til kr.229,-

PS 16/16 Betaling for matombringing og kjøp av mat ved Midsund omsorgssenter 2017
Forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.

Ved kjøp av frukost og kveldsmat på Midsund sjukeheim betalar ein kr. 33.Ved kjøp av middag på Midsund sjukeheim betalar ein kr. 71.-/ for graut kr.38.Ved kjøp av ettermiddagskaffi betalar ein kr. 28.Ved matombringing (middag) frå Midsund sjukeheim betalar ein kr.81,-/ for
graut kr.43,-

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.09.2016
1.
2.
3.
4.

Ved kjøp av frukost og kveldsmat på Midsund sjukeheim betalar ein kr. 33.Ved kjøp av middag på Midsund sjukeheim betalar ein kr. 71.-/ for graut kr.38.Ved kjøp av ettermiddagskaffi betalar ein kr. 28.Ved matombringing (middag) frå Midsund sjukeheim betalar ein kr.81,-/ for
graut kr.43,-

Samrøystes vedtak i Helse- og omsorgsutval - 23.09.2016
1.
2.
3.
4.

Ved kjøp av frukost og kveldsmat på Midsund sjukeheim betalar ein kr. 33.Ved kjøp av middag på Midsund sjukeheim betalar ein kr. 71.-/ for graut kr.38.Ved kjøp av ettermiddagskaffi betalar ein kr. 28.Ved matombringing (middag) frå Midsund sjukeheim betalar ein kr.81,-/ for
graut kr.43,-

PS 16/17 Eigenbetaling for korttidsplass, dag-eller nattopphald samt langtidsplass ved
institusjon 2017
Forslag til vedtak:
Midsund kommune vedtek følgjande satsar for opphald i institusjon for 2017:
1.
2.
3.

Dag- eller nattplass kr. 84, Døgnopphald under 60 dagar kr. 152.Døgnopphald utover 60 dagar legg ein til grunn satsane for vederlag for langtidsplass
i institusjon.

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.09.2016
Midsund kommune vedtek følgjande satsar for opphald i institusjon for 2017:
1.
2.
3.

Dag- eller nattplass kr. 84, Døgnopphald under 60 dagar kr. 152.Døgnopphald utover 60 dagar legg ein til grunn satsane for vederlag for langtidsplass
i institusjon.

Samrøystes vedtak i Helse- og omsorgsutval - 23.09.2016
Midsund kommune vedtek følgjande satsar for opphald i institusjon for 2017:
1.
2.
3.

Dag- eller nattplass kr. 84, Døgnopphald under 60 dagar kr. 152.Døgnopphald utover 60 dagar legg ein til grunn satsane for vederlag for langtidsplass
i institusjon.

PS 16/18 Eigenbetaling for aktivitetsplass - Inn på Tunet og aktivitetssenteret ved
Midsund omsorgssenter 2017
Forslag til vedtak:
Midsund kommune vedtek følgjande satsar for dag aktivitetsplass i 2017:
1. Aktivitetssentret ved Midsund omsorgssenter kr. 104,- inkl. middag, kaffe og evnt.
transport.
2. Inn på Tunet kr. 132,- pr. dag for dei som får skyss og kost.
3. Inn på Tunet kr. 56,- pr. dag for dei som ikkje får skyss og kost

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.09.2016
Midsund kommune vedtek følgjande satsar for dag aktivitetsplass i 2017:
1. Aktivitetssentret ved Midsund omsorgssenter kr. 104,- inkl. middag, kaffe og evnt.
transport.
2. Inn på Tunet kr. 132,- pr. dag for dei som får skyss og kost.
3. Inn på Tunet kr. 56,- pr. dag for dei som ikkje får skyss og kost

Samrøystes vedtak i Helse- og omsorgsutval - 23.09.2016
Midsund kommune vedtek følgjande satsar for dag aktivitetsplass i 2017:

1. Aktivitetssentret ved Midsund omsorgssenter kr. 104,- inkl. middag, kaffe og evnt.
transport.
2. Inn på Tunet kr. 132,- pr. dag for dei som får skyss og kost.
3. Inn på Tunet kr. 56,- pr. dag for dei som ikkje får skyss og kost

PS 16/19 Abonnementsavgift for tryggleiksalarmar 2017
Forslag til vedtak:
Abonnementsavgift for 2017 blir kr.2 520,Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.09.2016
Abonnementsavgift for 2017 blir kr.2 520,-

Samrøystes vedtak i Helse- og omsorgsutval - 23.09.2016
Abonnementsavgift for 2017 blir kr.2 520,-

PS 16/20 Godkjenning av Pandemiplan for Midsund kommune
Forslag til vedtak:
Pandemiplan for Midsund kommune av 03.07.2016 vert godkjent
Samrøystes vedtak i Helse- og omsorgsutval - 23.09.2016
Pandemiplan for Midsund kommune av 03.07.2016 vert godkjent

PS 16/21 Godkjenning av Tuberkulosekontrollplan for Midsund kommune
Forslag til vedtak:
Tuberkuloseplan for Midsund kommune av 03.07.2016 vert godkjent
Samrøystes vedtak i Helse- og omsorgsutval - 23.09.2016
Tuberkuloseplan for Midsund kommune av 03.07.2016 vert godkjent

PS 16/22 Godkjenning av Smitteplan for Midsund kommune
Forslag til vedtak:
Smittevern plan for Midsund kommune av 03.07.2016 vert godkjent
Samrøystes vedtak i Helse- og omsorgsutval - 23.09.2016
Smittevern plan for Midsund kommune av 03.07.2016 vert godkjent

PS 16/23 Midsund Marina - Søknad om skjenkebevilling for enkeltarrangement
Forslag til vedtak:
Midsund Marina får løyve til å skjenke alkoholhaldig drikk gruppe 1 og 2 i samband med
gjennomføring av arrangement: 29.10.16, forutsett godkjenning frå Lensmannen.
Løyvehavar:
Skjenkestad:
Styrar:
Nestansvarleg:
Alkoholvare:
Type løyve:
Løyveperiode:
Skjenkeareal:
Skjenketid:
Sluttid:
Løyvegebyr:
Vilkår:

Midsund Marina
Midsund Marina sitt servicebygg G.nr 48 br.nr 108, båthamna i Midsund
sentrum.
Arnt Håvard Tangen, f. 17.08.61
Steinar Misund, f. 06.08.65
Alkoholhaldig drikk gruppe 1 og 2, dvs. drikk som inneheld mindre enn
22 volumprosent alkohol
Løyve for ei bestemt anledning jf § 1-6, 2. ledd i Alkohollova
29.10.16 til 30.10.16
I Midsund Marina sitt servicebygg på båthamna i Midsund sentrum.
29.10.16 – 30.10.16 kl 20:00 – kl 02:00
Kl 03.00. Alkoholhaldig drikk må vere konsumert seinast 30 min etter at
skjenketida har gått ut.
Midsund kommune fastset løyvegebyr, jf Alkohollova § 7-1, 2. ledd.
Løyvehavar skal levere omsetningsrapport til kommunen
* Pålegg frå politiet knytt til ordensvakter må etterkomast.

Behandling i Helse- og omsorgsutval - 23.09.2016
Leiv Magne Ugelvik vart kjent inhabil i saka.
Det var då 4 voterande i utvalet.
Ved votering fekk rådmannen sitt forslag til vedtak 3 røyster og 1røyst var mot forslaget.
Vedtak i Helse- og omsorgsutval - 23.09.2016
Midsund Marina får løyve til å skjenke alkoholhaldig drikk gruppe 1 og 2 i samband med
gjennomføring av arrangement: 29.10.16, forutsett godkjenning frå Lensmannen.
Løyvehavar:
Skjenkestad:

Midsund Marina
Midsund Marina sitt servicebygg G.nr 48 br.nr 108, båthamna i Midsund
sentrum.

Styrar:
Nestansvarleg:
Alkoholvare:
Type løyve:
Løyveperiode:
Skjenkeareal:
Skjenketid:
Sluttid:
Løyvegebyr:
Vilkår:

Arnt Håvard Tangen, f. 17.08.61
Steinar Misund, f. 06.08.65
Alkoholhaldig drikk gruppe 1 og 2, dvs. drikk som inneheld mindre enn
22 volumprosent alkohol
Løyve for ei bestemt anledning jf § 1-6, 2. ledd i Alkohollova
29.10.16 til 30.10.16
I Midsund Marina sitt servicebygg på båthamna i Midsund sentrum.
29.10.16 – 30.10.16 kl 20:00 – kl 02:00
Kl 03.00. Alkoholhaldig drikk må vere konsumert seinast 30 min etter at
skjenketida har gått ut.
Midsund kommune fastset løyvegebyr, jf Alkohollova § 7-1, 2. ledd.
Løyvehavar skal levere omsetningsrapport til kommunen
* Pålegg frå politiet knytt til ordensvakter må etterkomast.

Møtet vart heva kl 10:55.

