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Orienteringer

1. Gjennomføring av formannskapets vedtak om prosjektarbeid med
innsparing og endringer i 2014. (Notat var utsendt til medlemmene i forkant av
møtet)

-Controller Paul Roar Ågedal gav en presentasjon av system for
økonomistyring, budsjett og regnskap for helse- og sosialetaten siste år.

-Utvalget kom med spesifikke ønsker for mulige innsparingsområder som
administrasjonen forbereder videre til neste utvalgsmøte 02.04.2014.

2. Barnevern –tilsyn
Helse- og sosialsjef og barnevernsleder redegjorde for status vedrørende tilsyn.
Notat datert 12.02.2014 ble utdelt, jf. j.nr.14/00041-4.

Hovedutvalgets behandling:
Tommy Skar (A) fremmet følgende forslag:

Hovedutvalget for helse og sosial ber administrasjonen:
1) Bruke sosialutvalget som rådgivende organ i problemstillinger knyttet til

kommunens barneverntjeneste.
2) Om kvartalsvise orienteringer om situasjonen innen barnevernsområdet i

Ås.
3) Ta initiativ til fellesmøte med hovedutvalg for oppvekst og kultur eventuelt

med helsestasjonen, med barnevern som tema.
4) Arrangere kommunalt seminar om barnevern.
5) Etablere rutiner for varsling til politikere om saker som kan bidra til å

svekke kommunens omdømme.
Erling Rognli (V) fremmet endring av arbeiderpartiets forslag pkt.1:
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1) Bruke sosialutvalget som rådgivende organ i prinsipielle problemstillinger
knyttet til kommunens barnevern.

Votering:
Ap´s forslag med V´sendring av pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalget for helse og sosial ber administrasjonen:
1) Bruke sosialutvalget som rådgivende organ i prinsipielle problemstillinger

knyttet til kommunens barneverntjeneste.
2) Om kvartalsvise orienteringer om situasjonen innen barnevernsområdet i

Ås.
3) Ta initiativ til fellesmøte med hovedutvalg for oppvekst og kultur eventuelt

med helsestasjonen, med barnevern som tema.
4) Arrangere kommunalt seminar om barnevern.
5) Etablere rutiner for varsling til politikere om saker som kan bidra til å

svekke kommunens omdømme.

3. Ny omsorgsteknologi. Helse- og sosialsjef orienterte om ny omsorgsteknologi.
4. Helse- og sosialsjef besvarte ulike spørsmål.

Diverse:
5. Detaljskisser for nytt demenssenter ble utdelt til utvalgsmedlemmene av helse- og

sosialsjef på slutten av møtet.

Delegerte vedtak

Delegerte vedtak ble tatt til orientering
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Saker til behandling

HHS-2/14
Follo lokalmedisinske senter og legevakt

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 26.02.2014:

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 26.02.2014:
1. Ås kommunestyre vedtar å etablere Follo lokalmedisinsk senter og legevakt

sammen med kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.
Virksomheten lokaliseres ved Ahus, Ski sykehus.

2. Virksomheten organiseres som et interkommunalt selskap(IKS) etter Lov om
interkommunale selskaper av 29. januar 1999.

3. Vedlagte forslag til selskapsavtale fastsettes for den nye virksomheten.

4. Representantskapet/ ordførerne i deltagende kommuner, gis fullmakt til å
foreta mindre justeringer i selskapsavtalen som måtte bli nødvendig etter
kommunestyrebehandlingene av denne saken.

5. I tillegg til lovpålagt akuttmedisinsk enhet på til sammen 16 senger, utvides
sengeenheten med 8 senger for å gi plass til primært andre utskrivningsklare
pasienter med behov for etterbehandling og rehabilitering.

6. Kommunestyret garanterer for sin relative andel av det lån Follo
lokalmedisinske senter og legevakt IKS vil ta opp til bygging av selskapets
lokaler. Ås kommunes garantiansvar er på inntil 5 689 000 kr. Formannskapet
gis fullmakt til å utvide kommunens garantiansvar med ytterligere inntil 26 %
av ovennevnte beløp dersom det er tvingende nødvendig eksempelvis fordi
ikke alle kommunene velger å delta i det nye selskapet.

7. Det er en forutsetning for etableringen at minst fem follokommuner vedtar å
delta i selskapet

8. a. Kommunestyret forutsetter at driftsutgiftene for de nye akuttmedisinske
sengene ikke overstiger de statlige tilskudd kommunene vil få når plikten til
å gi et døgnbasert akuttmedisinske tilbud foreligger.

b. Overskytende senger på senteret vil kommunene selv dekke nødvendige
driftskostnader ved.

c. Driften av legevakten forutsettes dekket innenfor den kostnadsramme
kommunen har til dagens legevakt.
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d. Vedlagte forslag til budsjett legges til grunn for den videre planlegging av
prosjektet.

9. Follo legevakt, som i dag drives av Ahus på vegne av fem follokommuner,
tilbakeføres deltagende kommuner og skal inngå, sammen med den nye
døgnenheten, i Follo lokalmedisinske senter og legevakt. Tilbakeføringen skjer
ved virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljølovens § 16, etter at den nye
døgnenheten er ferdigstilt.

10.Selskapet Follo legevakt IKS avvikles. Selskapets ansatte/tilknyttede leger
tilbys ansettelse i den nye virksomheten ved virksomhetsoverdragelse og
selskapets aktiva og passiva overføres til Follo lokalmedisinske senter og
legevakt IKS. Styret/representantskapet for selskapet gis fullmakt til å avvikle
selskapet.

11. Inntil det nye selskapet er etablert og operativt, gis Oppegård kommune
ansvar for den videre planlegging, prosjektering og gjennomføring av
prosjektet. Faktiske og nødvendige utgifter(basert på selvkost) Oppegård
kommune forskutterer, blir refundert av det nye selskapet.

12.Det etableres en rådgivingsgruppe bestående av en representant fra
legevakten og to representanter fra kommunalsjefene/helse- og sosialsjefene i
Follo som deltar i utforming av det nye senteret, utarbeide driftsplaner, og
andre tiltak som er nødvendig for at senteret kan være operativt så snart
lokaler ferdigstilles.

13.Rådmannsgruppen/ Follorådet holdes løpende orientert og godkjenner
endelige byggeplaner.

HHS-3/1 4
Innsparinger i helse og sosialetaten jmf budsjett vedtak 201 4, 0,5 %.

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 26.02.2014:
Eldrerådets uttalelse av 25.02.2014 var utsendt utvalgsmedlemmene på epost før
HHS-møtet. Kommunalt råd for funksjonshemmede behandling/vedtak av 25.02.2014
fremgikk av FH-protokoll medbragt til utvalgsmøtet.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 26.02.2014:
Innsparingstiltak og omgjøringer i helse og sosialetaten vedtas i henhold til tabell 1
og 2.

Innsparinger / kutt-tiltak:
Tabell.1:

Ansvar: Konto: Kutt: Sum:
1. 3430

Demens
omsorgen

101000 3430 253 60 %
hjelpepleierstilling på
FSE

267.000,- (inkl.
pensjon og
arbg.avg)

2. 3430
Demens
omsorgen

101000 3430 253 40 % sekretærstilling. 210.000,- (inkl.
pensjon og
arbg.avg)

3. 3341
Forvaltning

101000 –lønn
ergo funksjon
241

40 %
ergoterapeutstilling

176.000,-

4. 3520
Kajavn

101000-3520-
prosjekt 3007

100 % stilling i fritid
for
funksjonshemmede.

952.000,-

5. 3820
Folkehelse
og
frivillighet

Ansvar: 3820
Konto: 101000
Funksjon: 253

50 % aktivitør stilling. 150.000,-

SUM: 1 752 000,-

Omgjøringer / flytting av midler:

Tabell.2:
Ansvar: Fra: Til: Sum:

6. Nav Ås Sosialhjelp, kto
1.3220.281.147040

Stilling 100 %
veileder
(ungdomsteamet),
Fast lønn:
1.3210.242.101000
(feriep:101090,
pensjon:109000,
arb.avg:109900)

614.432,-
(Lønn: 414.
233,
feriepenger:
49.708,
pensjon:
74.562,
Arb.avg.:
75.929)

7. Ljungbyveien 137090 101000 3560 253 80.000,-
8. Solfallsvn 101000 3540 254

60 %
fagarbeiderstilling

135000 3540 254
Kjøp fra andre

190.000,-
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HHS-4/14
Søknad om statlige midler for 2014 - drift av barnevern

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 26.02.2014:

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 26.02.2014:
Hovedutvalg for helse og sosial støtter Ås kommunes søknad om statlige midler for
2014 for drift av barnevern.

HHS-5/14
Sluttrapport fra prosjektet Ungdomsteamet ved NAV Ås

Rådmannens innstilling:
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling.

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 26.02.2014:

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 26.02.2014:
Sluttrapport fra prosjektet Ungdomsteamet ved NAV Ås i perioden 2009-2013 tas til
orientering.
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