Møteprotokoll for Helse-, Omsorg og Velferd (HOV)
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

18.02.2021
Skreiasalen
09:00-11:50

Medlemmer:
Arve Morten Granum
Lars Bjerke
Venke Fossumstuen
Ane Dyste Dewisme
Hilde Marie Gaardløs
Roger Høiberg
Jørn Grøtberg

Fra administrasjon:
Navn
Ørjan Gangnes
Bent Olav Engesveen
Lisbet Kjøniksen
Merknader:

Møteleder:
Andre som møtte:
Ulevert i møte:
Orientering:
Sp. Mål/Interpellasjon:
Befaring:
Diverse:

Parti
H
AP
AP
SP
SP
FrP
SV

Forfall

Varamedlem

X

Ingen vara

X

Lise Røise (SP)

Stilling
NAV-leder
ass. kommunalsjef
kommunalsjef

001/21: Godkjenning av innkalling
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Innkallingen til møtet godkjennes.

18.02.2021 Helse-, Omsorg og Velferd (HOV)
Behandling i møte:
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
HOV-001/21 Vedtak:
1. Innkallingen til møtet godkjennes.

002/21: Godkjenning av sakslista
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Sakslista til møtet godkjennes.

18.02.2021 Helse-, Omsorg og Velferd (HOV)
Behandling i møte:
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
HOV-002/21 Vedtak:
1. Sakslista til møtet godkjennes.

003/21: Godkjenning av protokoll
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Protokollen fra forrige møtet godkjennes.

18.02.2021 Helse-, Omsorg og Velferd (HOV)
Behandling i møte:
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
HOV-003/21 Vedtak:
1. Protokollen fra forrige møtet godkjennes.

004/21: Orienteringssaker
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Sakene tas til orientering.

18.02.2021 Helse-, Omsorg og Velferd (HOV)
Behandling i møte:
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

HOV-004/21 Vedtak:
1. Sakene tas til orientering.

005/21: Oppfølging av budsjettvedtaket for Fjellvoll
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Alternativ 1
1. Driften omlegges gradvis når ansatte eventuelt slutter gjennom 2021 og ved
ledighet i boligene på Fjellvoll.
2. Hjemmetjenesten introduseres gradvis og først for nye beboere. Gjenstående
nedbemanningsbehov gjennomføres per 1.3.2022.
3. Eventuell flytting av beboere skal være basert på frivillighet og behovet til den
enkelte.
4. Gjentatt omplassering skal tas inn som et særlig hensyn ved nedbemanningen.
5. Økonomiske konsekvenser på 5 millioner kroner i 2021
dekkes av disposisjonsfond
Alternativ 2
1. Driften opprettholdes uendret gjennom hele 2021.
2. Nedbemanningen gjennomføres fra 1.3.2022 og driftsformen endres fra samme
tidspunkt.
3. Økonomiske konsekvenser på 6,8 millioner kroner i 2021 og 1,2 millioner kroner i
2022 dekkes av disposisjonsfond
18.02.2021 Helse-, Omsorg og Velferd (HOV)
Behandling i møte:
Fellesforslag fra FrP, H og SP:
Tilleggsforslag til nytt punkt tre i forslag til vedtak i alternativ 2: Eventuell flytting av beboere
skal være basert på frivillighet og behovet til den enkelte.
Punkt tre i kommunedirektørens forslag til vedtak blir punkt fire i nytt forslag til vedtak.

Fellesforslag fra SV og AP:
1. Driften på Fjellvoll opprettholdes uendret.
2. Driften endres når alternative boformer for eldre er etablert.
3. Økonomiske konsekvenser inndekkes for 2021 av disposisjonsfond. Videre
inndekning følges opp i budsjettarbeidet.

Avstemning:
Fellesforslaget fra SV og AP ble satt opp mot kommunedirektørens forslag.
Forslaget fikk to stemmer og falt.
Kommunedirektørens forslag alternativ 2 ble satt opp mot fellesforslaget fra H, FrP og SP.
Kommunedirektørens forslag fikk ingen stemmer og falt.
Fellesforslaget fikk fire stemmer og ble vedtatt.
HOV-005/21 Vedtak:
1. Driften opprettholdes uendret gjennom hele 2021.
2. Nedbemanningen gjennomføres fra 1.3.2022 og driftsformen endres fra samme
tidspunkt.
3. Eventuell flytting av beboere skal være basert på frivillighet og behovet til den
enkelte.
4. Økonomiske konsekvenser på 6,8 millioner kroner i 2021 og 1,2 millioner kroner i
2022 dekkes av disposisjonsfond

006/21: Boligutvikling for eldre
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Prinsippene for framtidig boligutvikling for eldre vedtas som beskrevet i saken.
a. Analysene som følger saken, legges til grunn for vurderinger
rundt dimensjonering og innretning av framtidig behov for botilbud for eldre
2. Frem til 2050 skal behov for heldøgns omsorgstilbud løses på Lena.
3. “Totenbolig 3.0” vedtas som foretrukket alternativ.
a. Kommunedirektøren gis i oppdrag å utrede videre det foretrukne
boligkonseptet og vurdere ulike tomtealternativer.
b. Eierform og Husbankens virkemidler vurderes i konseptfasen
4. Kapp og Balke bo- og servicesenter selges med nødvendige føringer.
a. Salget gjennomføres med nødvendige føringer for å sikre framtidig
boligbehov i kommunen
b. Kommunedirektørens gis fullmakt til å forestå salget/gis i oppdrag å jobbe
fram konkrete løsninger for salg, herunder sikre lokaler for Kapp
legesenter
5. Driften for heldøgns omsorg avvikles ved Fjellvoll
a. Kommunedirektøren gis i oppdrag å planlegge den videre prosessen

b. Det fremmes en egen sak om et mer eksakt tidspunkt for avvikling av
heldøgnsdriften ved Fjellvoll

18.02.2021 Helse-, Omsorg og Velferd (HOV)
Behandling i møte:
Fellesforslag fra H, FrP og SP til nytt punkt 2 i kommunedirektørens forslag til vedtak:
I første omgang skal behov for heldøgns omsorgstilbud løses på Lena.

Fellesforslag fra Sv og AP:
1. Prinsippene for framtidig boligutvikling vedtas som beskrevet i saken. Analysene som
følger saken legges til grunn for vurderingene rundt dimensjonering og innretning av
framtidig behov for botilbud for eldre, men tilpasses bruk av eksisterende bolig og
tomtemasse.
2. Fram til 2050 skal, behov for offentlig heldøgns omsorgsbehov, om mulig løses på
Lena, men bibehold av egen boligmasse gir større mulighet er for fleksibel bruk av
alle tettsteder etter som behovet oppstår.
3. Ideer i «Totenbolig 3.0» benyttes som utgangspunkt ved vurdering av boligbehov,
men tilpasses bruk av egen boligmasse og egne tomtearealer.
4. Kapp og Balke BSS beholdes med en form for offentlig eie, eventuelt i samarbeid med
Boligstiftelsen, ideelle organisasjoner. Lokaler for Kapp legesenter skal sikres.
5. Utvalg for helse, omsorg og velferd ber kommunen utarbeide informasjon som
formidles klart og presist til eldre om hva som forventes av mer personlig ansvar fra
den enkelte m.h.t bolig for siste livsfase.
6. Utvalg for helse, omsorg og velferd ber kommunen opprette en rådgivningstjeneste
som tilbud for alle eldre fra 75 -senest fylte 80 år m.h.t tilrettelegging i egen bolig
(eiet eller leiet pr dato) for å kunne bo lengst mulig hjemme og gi råd om hva som
finnes av kommunale og andre tilbud m.h.t praktiske hjelpetjenester (gratis eller
betalte tjenester) som kan være nødvendig for å kunne bo i eget hjem livet ut.

Avstemning:
Det ble stemt over fellesforslaget til H, FrP og SP om nytt punkt 2.
Forslaget fikk fire stemmer og ble vedtatt.

Fellesforslaget fra SV og AP ble satt opp mot fellesforslaget fra H, Sp og FrP.
Fikk to stemmer (SV og AP) og falt.

HOV-006/21 Vedtak:
1. Prinsippene for framtidig boligutvikling for eldre vedtas som beskrevet i saken.
a) Analysene som følger saken, legges til grunn for vurderinger rundt
dimensjonering og innretning av framtidig behov for botilbud for eldre
2. I første omgang skal behov for heldøgns omsorgstilbud løses på Lena.
3. “Totenbolig 3.0” vedtas som foretrukket alternativ.
a) Kommunedirektøren gis i oppdrag å utrede videre det foretrukne boligkonseptet
og vurdere ulike tomtealternativer.
b) Eierform og Husbankens virkemidler vurderes i konseptfasen
4. Kapp og Balke bo- og servicesenter selges med nødvendige føringer.
a) Salget gjennomføres med nødvendige føringer for å sikre framtidig boligbehov i
kommunen.
b) Kommunedirektørens gis fullmakt til å forestå salget/gis i oppdrag å jobbe fram
konkrete løsninger for salg, herunder sikre lokaler for Kapp legesenter
5. Driften for heldøgns omsorg avvikles ved Fjellvoll.
a) Kommunedirektøren gis i oppdrag å planlegge den videre prosessen
b) Det fremmes en egen sak om et mer eksakt tidspunkt for avvikling av heldøgnsdriften
ved Fjellvoll.

007/21: Åpen post
18.02.2021 Helse-, Omsorg og Velferd (HOV)
Behandling i møte:
Kommunalsjef Lisbet Kjøniksen redegjorde kort om sak vedrørende sykehusstruktur som
kommer til behandling i kommunestyret 24.02.21.
Neste utvalgsmøte ønsker utvalget en orientering fra hjemmetjenesten. Utvalget ønsker å
følge situasjonen ved Fjellvoll fremover og ber om status i utvalgsmøtene fremover.

