Møte nr. 2/2017

MØTEINNKALLING
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i
kommunestyresalen, Kvalsund rådhus.

Innkalte til møtet:
Funksjon

Navn

Leder

Vegard Loke Rønning

Nestleder

Geir Nesse

Medlem

Maria Aksberg

Medlem

Annie Rydningen

Medlem

Harald Bredesen

Forfall Møtt for

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så
snart som mulig.
Forfallsgrunn må oppgis.
Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket.

Kvalsund 20.04.2017

Vegard Loke Rønning
leder
(sign.)

SAKSLISTE
Utvalgssakstype/nr.

Arkivsaksnr.
Tittel

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN

10/17

17/365
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL 27.02.2017 OMSORG- OG
OPPVEKSTUTVALGET

11/17

16/825
FORSLAG TIL ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM FOR NYTT
OPPVEKSTSENTER I KVALSUND

12/17

17/360
FORSKRIFT FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I
SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG I KVALSUND
KOMMUNE

Sak 10/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/365

Arkiv: 033 &17

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

10/17

27.04.2017

Omsorgs- og oppvekstutvalget

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL 27.02.2017 OMSORGOG OPPVEKSTUTVALGET

Leders innstilling:
Møteprotokoll fra omsorg- og oppvekstutvalgets møte nr. 1/2017 den 27.02.2017
godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll omsorg- og oppvekstutvalget 27.02.2017

SAKSGRUNNLAG:
Møteprotokoll fra omsorg- og oppvekstutvalgets møte nr. 1/2017 den 27.02.2017.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokoll fra omsorg- og oppvekstutvalgets møte nr. 1/2017 den 27.02.2017
godkjennes.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 11/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

16/825

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

2/16

Administrasjonsutvalget

29.09.2016

41/16

Formannskapet

29.09.2016

79/16

Kommunestyret

10.11.2016

79/16

Kommunestyret

6/17

Rådet for eldre og funksjonshemmede

05.04.2017

11/17

Omsorgs- og oppvekstutvalget

27.04.2017

/

Kommunestyret

18.05.2017

FORSLAG TIL ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM FOR NYTT
OPPVEKSTSENTER I KVALSUND

Leders innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte rom- og funksjonsprogram.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Rådet for eldre og funksjonshemmede tar rom- og funksjonsprogrammet til orientering, og
støtter rådmannens tilråding.

VEDLEGG:
Utkast til revidert rom- og funksjonsprogram til nytt oppvekstsenter i Kvalsund.

Sak 11/17

SAKSOPPLYSNINGER:
Kommunestyret vedtok 15. desember 2016 en avgrensning i dimensjonering og
plassering av nytt oppvekstsenter i Kvalsund. Senere korrigerte kommunestyret i vedtak
9/17 og 10/17 antall barn og elver for det nye oppvekstsenteret.
Plangrunnlaget for antall elever i det nye senteret er besluttet å være inntil 110, og
barnehagen planlegges som en 4 avdelingers barnehage, med inntil 72 telleplasser.

SAKSVURDERING:
Rom- og funksjonsprogrammet beskriver 2 løsninger med forskjellige lokaliseringer.
Alternativ 1 er fullstendig renovering av nåværende skole og alternativ 2 er en
lokalisering av et senter mellom Kvalsundhallen og rådhuset.
Utarbeidelsen av programmet bygger på tidligere arbeid utført av arbeidsgruppen som
laget et utkast i 2013. Programmet bygde på et større antall elever.
Styrende momenter
I arbeidet med revidert program har følgende vært viktig for gruppen å vurdere:
•

Arealstørrelse på nytt oppvekstsenter

•

Kostnader

•

Funksjonalitet

•

Tilpasninger

•

Godt og sikkert læringsmiljø

•

Lover & forskrifter

•

Trygghet og trivsel

•

Arbeidsmiljø

•

Kultur og fysisk miljø

Ikke alle momentene er like godt ivaretatt i de skisserte alternativene. Særlig plass og
trafikale forhold ses på som en utfordring med en renovering av skolen hvor den er i
dag.
Arealbehov
Utkastet til rom- og funksjonsprogram utarbeidet av arbeidsgruppen i 2013, skisserte et
behov for 2.233 kvm. Revidert program beskriver et arealbehov på 2.245 kvm. Dette

Sak 11/17

inkluderer også et middels stort basseng (12,5 x 5 m) i alternativ 2. I tillegg er
barnehagen utvidet med en avdeling.
Kostnadsestimat
Arbeidsgruppen har vurdert kostnadene til å være om lag 95 mill. kr. Dette inkluderer
kun bygg og ikke utgifter til innhold i senteret (infrastruktur, møbler,
undervisningsutstyr etc.). Kostnadsoverslaget vil ikke være likt for begge alternativene.
Avgrensinger
Arbeidsgruppen har ikke vurdert kostnader eller løsninger med å flytte undervisningen
dersom senteret lokaliseres hvor nåværende skole er etablert. Dersom det blir en
lokalisering av skolen i området Kvalsundhallen har heller ikke arbeidsgruppen vurdert
alternativ bruk av gammel skole.
Arbeidsgruppe
Arbeidsgruppen har bestått av tillitsvalgte, representanter fra skole og barnehage,
foreldrerepresentanter og representant for eldreråd og mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte rom- og funksjonsprogram.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 12/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Gina Wikstrøm

Arkivsaksnr.:

17/360

Arkiv: H12

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

12/17

Omsorgs- og oppvekstutvalget

27.04.2017

/

Rådet for eldre og funksjonshemmede

10.05.2017

/

Kommunestyret

18.05.2017

FORSKRIFT FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I
SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG I KVALSUND
KOMMUNE

Leders innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem
eller tilsvarende bolig i Kvalsund kommune.

VEDLEGG:
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Orientering om egenandel for opphold i institusjon mv.
Forslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende
bolig i Kvalsund kommune.

SAKSOPPLYSNINGER:
Stortinget vedtok i juni 2016 endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og
omsorgsloven som gir rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgnstjenester. Alle kommuner er pålagt å utarbeide kommunale

Sak 12/17

kriterier for tildeling av plasser, og disse skal nedfelles i en kommunal forskrift som
senest skal være trådt i kraft 01.07.2017.

SAKSVURDERING:
Kvalsund kommune har tidligere brukt lokale retningslinjer ved tildeling av
sykehjemsplass og tilsvarende bolig.
Kommunene er nå pålagt å ha lokal forskrift med kriterier for tildeling av
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig.
Den enkelte kommune skal, på bakgrunn av kommunens helhetlige tjenestetilbud,
utarbeide egen lokal forskrift med kriterier. Forskriften skal være tilpasset lokale
forhold, behov og tilgjengelig tjenestetilbud.
Hensikten med kriteriene er at de som søker, og har behov for sykehjemsplass eller
tilsvarende bolig skal ha mer forutsigbarhet og åpenhet rundt tildelingsprosessen.
Helse- og omsorgsdepartementet har tatt sikte på at de kommunale forskriftene må
være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1.juli.2017. Det vil si bestemmelsene om
pasient og brukers rett til vedtak og til å bli satt på venteliste.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre vedtar forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem
eller tilsvarende bolig i Kvalsund kommune.

Gunnar Lillebo
rådmann

