
Ås kommune

14/00041

MØTEPROTOKOLL

Hovedutvalg for helse og sosial

Møtetid: 02.04.2014 kl. 18:30 –19:40
Sted: Moer sykehjem

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

Møtende medlemmer:
Anne Odenmarck (Ap), Tommy Skar (Ap), Erling Rognli (V), Annett Hegen Michelsen
(Sp), Roberto Puente Corral (SV), Rubina Mushtaq (H), Dag Guttormsen (H), Stein
Ekhaugen (H), Torill Horgen (FrP)

Møtende varamedlemmer: Ingen

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Trine Christensen, helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt,
enhetsleder folkehelse og frivillighet Bente Sperlin, leder for Ås Frivilligsentral Tone
Eng, enhetsleder demensomsorgen Lise Ek, enhetsleder hjemmebaserte tjenester
Ingeborg Siggerud, enhetsleder rus og psykisk helse Anette Simensen.

Møtesekretær:
Konsulent Jan Einbu

Diverse merknader:
Protokoller fra Ås eldreråd og Kommunalt råd for funksjonshemmede var utsendt på
epost til utvalgsmedlemmene i forkant av møtet og ble referert til på møtet.

Møteprotokoll godkjent 04.04.2014

Anne Odenmarck
Leder i utvalg

Torill Horgen
Utvalgsmedlem
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Drøfting
Oppsatt drøfting om «prosjektarbeid med innsparing og endringer i 2014» ble vedtatt
utsatt til utvalgsmøte i mai 2014 etter forslag av leder.

Orientering

Orienteringer ved helse- og sosialsjef:

1. Tilsyn med barneverntjenesten i Ås kommune 11.03.2014.
Oppsummeringsdokument fra fylkesmannen 11.03.2014 ble utdelt.

2. Barnevernet i Ås får tilført midler til 1 ny stilling etter søknad.

3. Folkehelseprofil 2014 for Ås ble utdelt. Dokumentet er utarbeidet av
Folkehelseinstituttet.

4. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har varslet tilsyn på helsestasjonen
8.-9.4.2014 i forbindelse med landsomfattende tilsyn.

5. Rus og psykisk helse: Utfordrende samarbeid med spesialisthelsetjenesten om
ressurskrevende klienter.

6. Helse- og sosialsjef besvarte spørsmål fra Dag Guttormsen (H) vedrørende:
Nav og arbeidet med AAP-konvertitter (arbeidsavklaringspenger).
Arkiveringsrutiner i barnevernet i Ås, jf. forskrift.

7. Demenssenteret –2 måneders forsinkelse med detaljprosjektering.

8. Forvaltningstjenesten: Årsregnskapet (2013) for ressurskrevende brukere viser et
overskudd på 1-2 millioner kr. som kan overføres neste år (2014).

9. Hjemmetjenesten. Orientering om helhetlig pasientforløp-Follo.

10.Helse- og sosialetatens bruk av ulik omsorgsteknologi. Andre Follokommuner har
vært på studiebesøk vedrørende teknologien.

11.Dobbeltrom ved Moer.
Helse- og sosialsjef orienterte om status/praksis på bakgrunn av henvendelse fra
leder.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.04.2014
Anne Odenmarcks (A) forslag ble enstemmig vedtatt:

Hovedutvalget for helse og sosial ber administrasjonen vurdere om
eksisterende kriterier for tildeling av dobbeltrom og overflytting til enerom er
tilstrekkelig for å sikre at tiden på dobbeltrom blir så kort som mulig.
Hovedutvalget for helse og sosial ber administrasjonen om å gå i dialog med
eksterne tilbydere om kjøp av plasser til brukere som opplever eksisterende
tildeling av dobbeltrom spesielt krevende og hvor det ikke anses som en
relativt snarlig løsning med enkeltrom på Moer.

Delegerte vedtak
Delegerte vedtak ble tatt til orientering.
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Saker til behandling

HHS-6/14
Ås kommunes reglementer - revidering

Rådmannens innstilling:
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1, vedtas.
Reglementet trer i kraft fra vedtaksdato.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.04.2014:
Anne Odenmarck (A) fremmet følgende forslag:
1. HHS ber om at det oppnevnes en politisk arbeidsgruppe.
2. Administrasjonens forslag til reglement tas med i det videre arbeid.
3. Sosialutvalgets forslag følger saken.

Votering:
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 02.04.2014:
1. HHS ber om at det oppnevnes en politisk arbeidsgruppe.
2. Administrasjonens forslag til reglement tas med i det videre arbeid.
3. Sosialutvalgets forslag følger saken.

Sosialutvalgets forslag/vedtak som følger saken, jf. sos.u.sak 2/14:
Ås kommune viderefører sosialutvalget som klageinstans hvor klagefunksjonen
ikke er lagt til andre myndigheter, samt at sosialutvalget skal være rådgivende
organ for administrasjonen i prinsipielle problemstillinger knyttet til
barneverntjenesten, jf. vedtak i hovedutvalg for helse og sosial 26.2.2014, og
andre områder innen helse og sosialfeltet i kommunen.
Foreslåtte endringer i reglementet for Ås kommune reverseres for alle deler som
omfatter sosialutvalget og oppdateres i tråd med punkt 1.
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HHS-7/14
Ås frisklivssentral - Årsrapport 2013

Rådmannens innstilling:
Ås frisklivssentral sin årsrapport for 2013 er tatt til orientering.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.04.2014:

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 02.04.2014:
Ås frisklivssentral sin årsrapport for 2013 er tatt til orientering.

HHS-8/14
Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral

Rådmannens innstilling:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra syv til fire medlemmer og daglig leder.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.04.2014:
Anne Odenmarck foreslo følgende endringer av rådmannens innstilling, første
setning:

Styreform i Ås frivilligsentral endres fra 7 til 3 medlemmer. 2 medlemmer skal
være frivillige, 1 medlem skal være fra Ås kommunes administrasjon. Daglig
leder er sekretær for utvalget.

Votering:
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig tiltrådt.

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.04.2014:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra 7 til 3 medlemmer. 2 medlemmer skal være
frivillige, 1 medlem skal være fra Ås kommunes administrasjon. Daglig leder er
sekretær for utvalget.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.
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HHS-9/14
Videreføring av ungdomsteamet ved Nav Ås

Rådmannens innstilling:
Det opprettes en 100 % veilederstilling ved Nav Ås tilknyttet ungdomsteamet.
Stillingen finansieres av omdisponerte ressurser innenfor enhetens budsjettramme.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.04.2014:
Rubina Mushtaq (H) foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling:

Evaluering etter 1 år hvor Nav-Ås fremlegger statistikk over antall ungdommer
som faktisk hjelpes inn i arbeid, skole og tiltak.

Votering:
Rådmannens innstilling med H´s tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt.

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.04.2014:
1. Det opprettes en 100 % veilederstilling ved Nav Ås tilknyttet ungdomsteamet.

Stillingen finansieres av omdisponerte ressurser innenfor enhetens
budsjettramme.

2. Evaluering etter 1 år hvor Nav-Ås fremlegger statistikk over antall ungdommer
som faktisk hjelpes inn i arbeid, skole og tiltak.

HHS-10/14
Høring om endringer i alkoholloven - Åpningstider for salg av
alkoholholdig drikk mv.

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.04.2014:
Tommy Skar(A) foreslo følgende alternativ til rådmannens innstilling:

Ås kommune slutter seg ikke til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til
endringer i alkoholloven, da det ikke er ønskelig med samfunnsutvikling hvor
alkohol blir mer tilgjengelig.

Votering: Rådmannens innstilling ble tiltrådt 6-3 (V, SV, 1A)
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Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.04.2014:
Ås kommune slutter seg til helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer av
alkoholloven §§ 2-5, 3-4 og 3-7:

§ 2-5 andre ledd skal lyde:
Utlevering av alkoholholdig drikk ved privat innførsel er forbudt på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai.

§ 3-4 tredje ledd skal lyde:
Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17.
mai.

§ 3-7 tredje ledd skal lyde:
Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai.

HHS-11/14
Høring - Reservasjonsordning for fastleger - Endringer i helse- og
omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven.

Rådmannens innstilling:
Ås kommune vedtar følgende:

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.04.2014:
Roberto Puente Corral (SV) fremmet følgende forslag til innstilling:

1. Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringene vil medføre et
dårligere og mer byråkratisk offentlig helsetilbud.

2. Forslaget vil også sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med
primærhelsetjenesten. Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en
sårbar situasjon veier tyngst og ber derfor at Helse- og
omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt.

3. Dersom forslaget blir vedtatt vil Ås kommune ikke tillate fastlegekontrakter
som åpner for at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.

Erling Rognli (V) fremmet følgende alternativ punkt 3 til SV´s forslag:
Ås kommune ønsker ikke å åpne for at arbeidsgivers styringsrett skal
undergraves av enkeltansattes samvittighet. Etter kommunestyrets oppfatning
bør fastleger som ikke ønsker å henvise til abort ta konsekvensen av dette ved
å utføre sin legegjerning i en annen rolle enn kommunal primærhelsetjeneste.

Votering:
SV´s forslag punkt 1 og 2 med V´s alternativ til punkt 3 ble enstemmig tiltrådt.
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Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.04.2014:
1. Kommunestyret mener at de foreslåtte lovendringene vil medføre et dårligere og

mer byråkratisk offentlig helsetilbud.

2. Forslaget vil også sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med
primærhelsetjenesten. Kommunestyret mener at hensynet til kvinner i en sårbar
situasjon veier tyngst og ber derfor at Helse- og omsorgsdepartementets forslag
ikke blir vedtatt.

3. Ås kommune ønsker ikke å åpne for at arbeidsgivers styringsrett skal
undergraves av enkeltansattes samvittighet. Etter kommunens oppfatning bør
fastleger som ikke ønsker å henvise til abort ta konsekvensen av dette ved å
utføre sin legegjerning i en annen rolle enn kommunal primærhelsetjeneste.

HHS-12/14
Høringsuttalelse - Endringer i forskrift ved langtidsplass i
dobbeltrom på sykehjem

Rådmannens innstilling:
Ås kommune støtter høringens forslag om differensiert (redusert) betaling ved
langtidsplass i dobbeltrom. Dette ut i fra pasient- og brukerrettighetsloven, og hvor
man ser forskriften og verdighetsgarantien opp mot den.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.04.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.04.2014:
Ås kommune støtter høringens forslag om differensiert (redusert) betaling ved
langtidsplass i dobbeltrom. Dette ut i fra pasient- og brukerrettighetsloven, og hvor
man ser forskriften og verdighetsgarantien opp mot den.
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