Hitra kommune
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Navn
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Harald M. Hatle
Kommunalsjef for helse og omsorg
Bjarne Nygård
Politisk sekretær
Innkalling var utsendt

13.10.2020

Det fremkom ingen merknader.

Protokoll fra møte den

14.09.2020

ble godkjent som framlagt.

Klokken 10:22 tiltrådte Heidi Furuvik (FRP) møtet og stiller da som vararepresentant for
Synnøve Aslaug Hanssen (PP).

Sak PS 23/20 ble ikke behandlet i møtet, og saksdokumenter ble heller ikke ettersendt. Det
henvises til vedtak i daværende Helse- og omsorgskomité, sak PS 8/19. Saken angående Bolig
UNG kan da anses som ferdigbehandlet fra utvalg for helse og omsorg sin side. Saken gis
forutgående behandling i formannskapet, og kommer opp til kommunestyret 05.11.2020.
Utvalget ønsker å fremheve enstemmig vedtak gjort i kommunestyre 25.09.2020, og ber om at
dette gis prioritet, og at utvalget holdes oppdatert på fremgangen.
Vedtaket det henvises til er følgende fra kommunestyre 25.09.2020:
1. Hitra kommune slutter seg til en nullvisjon for selvmord og vil arbeide målrettet for å
forebygge selvmord i vår kommune
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å arbeide videre med å få fram en
handlingsplan i samarbeid med Frøya kommune, Fylkesmann og RVTS. Planen må ha
forutgående politisk behandling i h.h.v. OHO, UOP, Brukerråd, Eldres råd og
Ungdomsråd, før den kommer til kommunestyret. Behandling i kommunestyret
forutsettes å kunne skje innen mai neste år.
Jan Egil Handberg (PP) ber om at det blir en drøfting om oppretting av mobbeombud. Utvalget
ønsker at dette blir drøftet i fellesmøtet med utvalg for oppvekst idet det et mobbeombud kan
favnes innenfor begge utvalgenes fagområder.
Lars P. Hammerstad (Uavh.) ber om at representantene i Brukerrådet tilbys kurs i
Brukermedvirkning etter forutgående avklaring.

Orienteringer:
Status audiograftjenester v/ Harald M. Hatle

Audigraftjenester starter opp på Hitra i november, i første omgang en dag i måneden.
Det er laget en kunngjøring for tjenestetilbudet, som vil bli presentert på kommunens
hjemmesider. Kunngjøringen blir som følger:
Høresentralen ved St.Olavs Hospital oppretter servicekontor på Hitra
Servicekontoret vil i første omgang være bemannet av audiograf en dag pr. måned.
Foreløpig er det satt opp faste dager Onsdag 18. november, onsdag 16. desember og
onsdag 20. januar.
På servicekontoret kan du få gjort følgende:
-

sjekk av høreapparat med enkelt vedlike- og reparasjonsarbeid
rengjøring av høreapparat og ørepropp
etterjustering av høreapparat/ørepropp, evt. nytt avtrykk
søknad om tekniske hjelpemidler
innsending av apparat til hovedforhandler for reparasjon
lån av apparat mens eget apparat er til reparasjon
råd og veiledning

Bestilling av time kan gjøres til merkantil avdeling Hitra helsetun tlf 72 46 52 42 alle
hverdager kl. 8-15.30. Brukeren vil da bli satt på en timeliste på konkret dato
fortløpende.
Utvalget ber om å bli informert om antall brukere som blir stående på venteliste for disse
tjenestene. Dette for å kunne se hvorvidt det foreslåtte tilbudet er tilstrekkelig.

Status velferdsråd v/ Harald M. Hatle

Det avvikles møte med valgt velferdsråd fredag 23. november. Målsetting med møtet er:
-

drøfte innretning på velferdsarbeidet
få frem forslag til vararepresentanter samt medlem fra Fast - Hitra

Utvalget avventer å få oppnevnt representanter fra de nye delene av Hitra kommune som
tidligere var del av Snillfjord kommune.

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold
Saker til behandling
PS 20/20

Godkjenning av protokoll fra møtet den 14.09.2020

PS 21/20

Økonomirapport 2. tertial 2020 Hitra kommune

PS 22/20

Avtale om medfinansiering - Varig tilrettelagt arbeid
(VTA) mellom Hitra kommune og DalPro AS.

PS 23/20

Kommunalt bofellesskap for innbyggere med
funksjonshemming. Bolig UNG.
Referatsaker

RS 6/20

Tilskuddsformidling - Aktivitetstilbud og besøksvert
for eldre på institusjon 2020 - 2021

RS 7/20

Tilskuddsformidling - Aktivitetstiltak for å motvirke
ensomhet

Lukket

Saker til behandling
PS 20/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 14.09.2020
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 20.10.2020
Behandling:
Protokollen ble enstemmig godkjent som fremlagt
Vedtak:
Protokoll fra møte i utvalg for helse og omsorg 14.09.2020 godkjennes.

PS 21/20 Økonomirapport 2. tertial 2020 Hitra kommune
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 20.10.2020
Behandling:
Enstemmig som innstillingen.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 2. tertial 2020, slik den er fremlagt.
2. Hitra kommunestyre vedtar bruk av disposisjonsfond ulike formål med kr 11,7 mill. til
å finansiere merutgifter til korona for 2020 og utgiftsføring av avsatt krav vedrørende
ressurskrevende tjenester for perioden 2017 - 2019.

Innstilling:
1. Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 2. tertial 2020, slik den er fremlagt.
2. Hitra kommunestyre vedtar bruk av disposisjonsfond ulike formål med kr 11,7 mill. til å
finansiere merutgifter til korona for 2020 og utgiftsføring av avsatt krav vedrørende
ressurskrevende tjenester for perioden 2017 - 2019.

PS 22/20 Avtale om medfinansiering - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) mellom Hitra kommune
og DalPro AS.
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 20.10.2020
Behandling:
Innstillingen vedtas enstemmig.
Vedtak:
Utvalg for helse – og omsorg tar sak om medfinansiering av VTA – plasser ved DalPro AS, til
orientering.

Innstilling:
Utvalg for helse – og omsorg tar sak om medfinansiering av VTA – plasser ved DalPro AS, til
orientering.

PS 23/20 Kommunalt bofellesskap for innbyggere med funksjonshemming. Bolig UNG.
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 20.10.2020
Behandling:
Utvalgsleder Lars P. Hammerstad (Uavh.) henviser til e-post fra kommunalsjef for helse og
omsorg Harald M. Hatle.
«Sak om bolig UNG, bestilling fra FSK:
Kommunedirektøren bes om å avklare tomtevalget, enten K2/BS21 eller et annet og
foretrukket tomtevalg, i et best mulig samarbeid med nærmeste pårørende og deres
talspersoner. Tomtevalget og sak som avklarer finansiering for utbygging må
framlegges kommunestyret snarest mulig, etter forutgående behandling i relevante
underliggende politiske organ. Saken må senest foreligge til kommunestyrets møte den
5. november i år.
Slik bestillingen er fra FSK, blir det utvalg helse som blir sentral i innstilling til
kommunestyret.
For å få «riktig» saksgang, bør saken behandles i underliggende utvalg før utvalg helse
innstiller.
Eldres råd og Brukerråd har møter 26.10, og KST 5. november.
Skal det bli best mulig saksgang indikerer dette et møte i utvalg helse 27. eller 28.
oktober.»
Hammerstad henviser til vedtak gjort i daværende Helse- og omsorgskomité i PS 8/19, og anser
saken angående BoligUNG som allerede behandlet fra utvalget sin side.
Vedtak:
Ingen vedtak.

Referatsaker
RS 6/20 Tilskuddsformidling - Aktivitetstilbud og besøksvert for eldre på institusjon 2020 2021
RS 7/20 Tilskuddsformidling - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

