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Tønsberg kommune

Møteprotokoll
for
Utvalg for helse og omsorg
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

28.03.2017
D117 - Formannskapssalen
18:30

Medlemmer
Anne-Merethe Frostad Nilsen
Kari Asmyhr
Karl Reite
Anne-May Hogsnes
Aksel Even Haraldsen
Henning Wold
Tone Helen Jørgensen
Oda Inanna Stene
Karin Haldisdatter Johannessen
Rysst
Josef Kleven

Parti
AP
AP
AP
FRP
H
H
H
MDG
SV

Forfall
Bent Kittelsen

Parti
FRP

Varamedlemmer:
Dagfinn Tveiten

Parti
FRP

V

Møtenotater:
Eventuelt:
Utvalget ber om at det fremmes en sak over sommeren hvor vidt det er mulig å forlenge
middagsserveringen ved Bo- og servicesenterne, til kl. 17.

Saksliste
Saksnr.
015/17
016/17
017/17
018/17
019/17
020/17
021/17
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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
God ernæring, godt måltidsmiljø og riktigere
middagstidspunkt
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, arealdel
og Byplan - høringsutkast
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Tønsberg
kommune
Økonomirapport nr. 1 - pr. februar 2017 - utvalg for helse og
omsorg
Delegasjonssaker UHO

015/17: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
28.03.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

UHO- 015/17 Vedtak:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

016/17: Referatsaker

Rådmannens innstilling:
Referatsakene godkjennes som de foreligger.
28.03.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

UHO- 016/17 Vedtak:

Referatsaken godkjennes som de foreligger.

017/17: God ernæring, godt måltidsmiljø og riktigere middagstidspunkt

27.03.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Representanten Lexow fremmet følegende forslag:
Mange eldre trenger god hjelp til å spise. Det bør settes av ressurser til å få hjelp under måltidet der det
er behov.
Representanten Alfredsen fremmet følegende forslag:
Sykehjemmene endrer måltidsrytmen som beskrevet i saken innen 1. september 2017. Kostøret økes til
kr. 67 i budsjett for 2018.
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Lexows forslag enstemmig vedtatt.
Alfredsens forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling forøvrig enstemmig vedtatt.

ELDR- 010/17 Vedtak:
Mange eldre trenger god hjelp til å spise. Det bør settes av ressurser til å få hjelp under måltidet der det
er behov.
Sykehjemmene endrer måltidsrytmen som beskrevet i saken innen 1. september 2017. Kostøret økes til
kr. 67 i budsjett for 2018.
Saken om god ernæring, godt måltidsmiljø og riktigere middagstidspunkt i sykehjemmene i Tønsberg tas
til orientering.

27.03.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling
Saken om god ernæring, godt måltidsmiljø og riktigere middagstidspunkt i sykehjemmene i Tønsberg tas
til orientering.
Liv Sannum (FFO) forslo i tillegg til innstillingen:
- Rådet ser positivt på foreslåtte endringer i rutiner rundt matservering for brukere i sykehjem i
Tønsberg. Vi forutsetter tilstrekkelig antall personale til servering og assistanse, tidspunkt etter
brukernes ønske og vektlegging av matens kvalitet.
Enstemmig vedtatt.

RMF- 013/17 Vedtak:
Saken om god ernæring, godt måltidsmiljø og riktigere middagstidspunkt i sykehjemmene i Tønsberg tas
til orientering.

- Rådet ser positivt på foreslåtte endringer i rutiner rundt matservering for brukere i sykehjem i
Tønsberg. Vi forutsetter tilstrekkelig antall personale til servering og assistanse, tidspunkt etter
brukernes ønske og vektlegging av matens kvalitet.
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28.03.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Fellesforslag UHO:
Sykehjemmene endrer måltidsrytmen som beskrevet i saken innen 01.09.2017.
Rådmannen bes vurdere kostøret i forbindelse med budsjett for 2018. Fellesforslaget enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling ensetmmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet silkt vedtak:

UHO- 017/17 Vedtak:
Saken om god ernæring, godt måltidsmiljø og riktigere middagstidspunkt i sykehjemmene i Tønsberg tas
til orientering.
Sykehjemmene endrer måltidsrytmen som beskrevet i saken innen 01.09.2017.
Rådmannen bes vurdere kostøret i forbindelse med budsjett for 2018.

018/17: Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan høringsutkast
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-12, 11-13 og 4-1 varsles det oppstart av
arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2018-2030, samt kommunedelplan for
sentrum (Byplan). Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn.
27.03.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 011/17 Vedtak:
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-12, 11-13 og 4-1 varsles det oppstart av
arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2018-2030, samt kommunedelplan for
sentrum (Byplan). Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn.
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27.03.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Liv Sannum (FFO) har følgende tillegg til Rådmannens innstilling:
Rådet slutter seg til rådmannens innstilling og understreker nødvendigheten av dialog og samarbeid
med funksjonshemmedes organisasjoner fra starten av i planarbeidene. Vedtatt mot 1 stemme Kristian E. Hansen ( SAFO)

RMF- 014/17 Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-12, 11-13 og 4-1 varsles det oppstart av arbeid med
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2018-2030, samt kommunedelplan for sentrum (Byplan).
Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn.
Rådet slutter seg til rådmannens innstilling og understreker nødvendigheten av dialog og samarbeid
med funksjonshemmedes organisasjoner fra starten av i planarbeidene.
27.03.2017 Ungdomsrådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Ungdomsrådet fattet følgende vedtak:

UNG- 011/17 Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-12, 11-13 og 4-1 varsles det oppstart av
arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2018-2030, samt kommunedelplan for sentrum
(Byplan). Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn.
28.03.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling godkjennes som den foreligger.

UHO- 018/17 Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-12, 11-13 og 4-1 varsles det oppstart av arbeid med
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2018-2030, samt kommunedelplan for sentrum (Byplan).
Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn.

019/17: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Tønsberg kommune
Rådmannens innstilling
Orientering om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Tønsberg tas til etteretning.
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27.03.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 009/17 Vedtak:
Rådmannens innstilling
Orientering om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Tønsberg tas til etteretning.
27.03.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Liv Sannum (FFO) foreslo som tillegg til Rådmannens innstilling:
Rådet ber om at det blir utført en kvalitativ brukerundersøkelse med samtlige brukere av BPAordningen i Tønsberg Kommune før rådet kommer til en konklusjon i saken. Vedtatt mot 1 stemme Kristian E. Hansen ( SAFO)
Ved alternativ votering :
Rådmannens innstilling - 5 stemmer
Sannums forslag - enstemmig vedtatt.
Protokolltilførsel fra Kristian E. Hansen:
1. RMF er gjort kjent med at rådmannen har gitt en redegjørelse om BPA. Statsrådens bekymring for at
BPA tjenesten ikke leveres etter stortingets intensjon i høyeste grad er betimelig.
2. RMF opplever at redegjørelsen på en rekke punkter ikke korresponderer med den opplevde brukers
erfaringer.
3. Det medfører ikke riktighet slik rådmannen påstår, at avstillinger som assistenter blir utlyst. Dett er
noe kommunen vegrer seg, og gjørebrukeren får tilbud om å intervjue en person om gangen - dette
oppleves som et ultimatum fra kommunen.
4. Slik ordningen med oppstartstimer fungerer, har brukeren ikke mulighet til å delta i sosiale aktiviteter
tidlig i kalenderåret.
5. Brukerne som ønsker det får ikke velge en annen tjenesteleverandør til tross for at det var
intensjonen i stortingets vedtak.
6. Formuleringen: Mange assistenter er fast ansatte og en del er tilkallingsvikarer. Skaper ett inntrykk av
at rådmannen ikke har full oversikt over assistentenes arbeidsforhold.
7. Ordningen med at arbeidsleder skal dekke alle assistentkostnader ved reiser og sosiale aktiviteter
virker svært begrensene i arbeidsleder muligheter for sosial aktivitet.
RMF- 012/17 Vedtak:
Orientering om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Tønsberg tas til etteretning.
Rådet ber om at det blir utført en kvalitativ brukerundersøkelse med samtlige brukere av BPAordningen i Tønsberg Kommune før rådet kommer til en konklusjon i saken.
Protokolltilførsel:
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1. RMF er gjort kjent med at rådmannen har gitt en redegjørelse om BPA. Statsrådens bekymring for at
BPA tjenesten ikke leveres etter stortingets intensjon i høyeste grad er betimelig.
2. RMF opplever at redegjørelsen på en rekke punkter ikke korresponderer med den opplevde brukers
erfaringer.
3. Det medfører ikke riktighet slik rådmannen påstår, at avstillinger som assistenter blir utlyst. Dett er
noe kommunen vegrer seg, og gjørebrukeren får tilbud om å intervjue en person om gangen - dette
oppleves som et ultimatum fra kommunen.
4. Slik ordningen med oppstartstimer fungerer, har brukeren ikke mulighet til å delta i sosiale aktiviteter
tidlig i kalenderåret.
5. Brukerne som ønsker det får ikke velge en annen tjenesteleverandør til tross for at det var
intensjonen i stortingets vedtak.
6. Formuleringen: Mange assistenter er fast ansatte og en del er tilkallingsvikarer. Skaper ett inntrykk av
at rådmannen ikke har full oversikt over assistentenes arbeidsforhold.
7. Ordningen med at arbeidsleder skal dekke alle assistentkostnader ved reiser og sosiale aktiviteter
virker svært begrensene i arbeidsleder muligheter for sosial aktivitet.

27.03.2017 Ungdomsrådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Ungdomsrådet fattet følgende vedtak:

UNG- 010/17 Vedtak:
Orientering om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Tønsberg tas til etteretning.
28.03.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Utvalget ber om at det blir utført en kvalitativ brukerundersøkelse iløpet av året med samtlige brukere
av BPA-ordningen, og at utvalget får en sak med statusrapport etter dette.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 019/17 Vedtak:
Orientering om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Tønsberg tas til etteretning.
Utvalget ber om at det blir utført en kvalitativ brukerundersøkelse iløpet av året med samtlige brukere
av BPA-ordningen, og at utvalget får en sak med statusrapport etter dette.
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020/17: Økonomirapport nr. 1 - pr. februar 2017 - utvalg for helse og omsorg
Rådmannens innstilling
Økonomirapport nr. 1 - pr. februar 2017 tas til etterretning

28.03.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rapporten tas enstemmig til etterretning.

UHO- 020/17 Vedtak:
Økonomirapport nr. 1 - pr. februar 2017 tas til etterretning

021/17: Delegasjonssaker UHO
Rådmannens innstilling
Delegerte saker godkjennes som de foreligger.

28.03.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Delegerte saker godkjennes som de foreligger.

UHO- 021/17 Vedtak:
Delegerte saker godkjennes som de foreligger.
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