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Følgende medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Gunnar T. Skjellvik
Medlem
Silje Nordgård
Leder
Janette Festvåg
Medlem
Tommy Westblikk
Medlem
Britt Larsen
Medlem
Øyvind Mevik
Medlem
Sissel Edna Minde
Nestleder

Repr
AP
AP
AP
H,SP,KRF/V
H,SP,KRF/V
H,SP,KRF/V
FRP, SV

Vara for

Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Familie, oppvekst og kultur Inger Fagervik
Kommunalsjef Helse og omsorg Anne Grete Mosti
Fagansvarlig Svanhild Lind
Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Ingen merknader til referatene.
Levekårsutvalget ønsker resultatene av referat 33/19 Aktivitetsplan miljørettet helsevern
2019.
Orienteringer:
Folkehelsekoordinator Birgitte Kalvatn:
 Frivilligsentral
 Bolystprosjektet
Kommunalsjef Helse og omsorg Anne Grete Mosti:
Økonomi
 Regnskap 2018
 Regning fra KLP på ekstrautgifter til pensjon på kr 690 000,Sykefravær
 10,1 %. Sakte nedgang Har betydelig mindre sykemeldinger i omsorg. Håper å se en
større nedgang i løpet av 2019.



Lederutviklings program – fokus på sykefravær. Har laget handlingsplan for
avdeling og for den enkelte sykemeldte. Fokus på arbeidsmiljø - utarbeidet
handlingsplaner oppfølging av den enkelte sykemeldte.

Drift
Omsorgsboliger med heldøgns tjenester
 Orientering fra kommunalsjef teknisk om anbud og prosess videre.
 Arbeidsgruppe er satt ned for å følge prosjektet tett. Den består av Ledere, ansatte,
verneombud, tillitsvalgt, representant fra brukere/brukerforening og råd likestilling av
funksjonshemmede.
Tilsyn legevakt
Legevakt har hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet i forhold til om Gildeskål legevakt følger
arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade.
Tilsyn hadde fokus på Forebygging av vold og trusler.
Legevakten fikk mange gode tilbakemeldinger; organisering, beliggenhet
Fikk pålegg om:
 For liten medvirkning fra verneombud i det systematiske Helse- miljø og
sikkerhetsarbeid.
 Rutine/prosedyre for forebygging av vold og trusler var ikke ferdigstilt
 Ikke god nok kartlegging og risikovurdering i forhold til risikovurdering av vold, trusler
om vold og uheldige belastninger.
Alle pålegg ble lukket innen frist.
Psykisk helsetjeneste – rus
 Samlokalisert fra desember 2018, i tidligere lokaler til lensmannskontor
Gjennomgang Pakkeforløp rus og psykiatri som er innført fra 01.01.19
 Pakkeforløpene definerer i stor grad hvordan spesialisthelsetjeneste og kommunene
skal samhandle vedrørende den enkelte pasient/bruker.
 Pakkeforløp definerer også hva som anses som nødvendig og ønskelig av forarbeid i
kommunal regi før det sendes henvisning til spesialisthelsetjenesten.
LEGETJENESTEN - Endringer i spesialistutdanning til leger og krav til legevakt – jf.
Akuttmedisinforskriften
 Ny spesialistutdanning for spesialitetene allmenn, samfunns og arbeidsmedisin
 Arbeidsgiver har fått et overordnet ansvar for tilrettelegging av utdanningen for
LIS (leger i spesialisering)
 Ved tilsetting av leger – tilby utdanningsløp
Kommunen må søke om å bli registrert som utdanningsvirksomhet – det blir krav om å
ha tilsatt spesialist i allmennmedisin- disp. i en periode
 Vi er i prosess med ansettelse av tredje lege
Velferdsteknologi
 Ute anbud sammen med Meløy og Hamarøy om velferdsteknologiske løsninger
 Søknad til Fylkesmannen om prosjektmidler – sammen med RKK kommuner
- Opplæring av ansatte
- Telemedisin
Generell drift
 Læringsnettverk/kompetanseutvikling innen legemiddelhåndtering med bred
deltagelse.



Institusjon
o Ingen på venteliste for langtidsplass
o Ingen overliggere på sykehus i 2018



Hjemmebaserte tjenester
o Stadig mer komplekse sykdomsforløp behandles i brukernes hjem
o Trygghetsrom brukes aktivt- hindrer innleggelse i institusjon og utsetter behov
for langtidsplass i institusjon

Kommunalsjef Familie, oppvekst og kultur Inger Fagervik:
Økonomi
Regnskap 2018
Pensjonsutgifter – med negativ virkning på ca. 250.000
Sykefravær
Fokus på oppfølgingsplaner, tilrettelegging.
Drift







Barnevern
Akuttberedskap
Foreldreundersøkelser barnehagene
Elevundersøkelsen – kommunedata kommer ikke før i mars
Elever over 25 år – rett til inntak i VGO
Personalsituasjonen – kulturskolen – flyktningetjenesten

Møteprotokollen er godkjent av Silje Nordgård og Sissel Minde

PS 1/19 Vurdering av videre mottak av flyktninger i
Gildeskål kommune
Behandling i Levekårsutvalget - 31.01.2019:
Leder Silje Nordgård (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levekårsutvalget er prinsipielt positiv til mottak av flyktninger i Gildeskål.
Levekårsutvalget ønsker en vurdering av hvilke konsekvenser det skal ha for
handlingsprogrammet og budsjettet før bestemmelse tas.
Forslag fra Nordgård ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets innstilling:
Levekårsutvalget er prinsipielt positiv til mottak av flyktninger i Gildeskål.
Levekårsutvalget ønsker en vurdering av hvilke konsekvenser det skal ha for
handlingsprogrammet og budsjettet før bestemmelse tas.
Behandling i Eldrerådet - 29.01.2019:
Representant Oddlaug Didriksen fremmet følgende forslag til uttalelse:
Eldrerådet er i utgangspunktet positiv til å ta imot flyktninger dersom vi kan tilby jobb,
skoleplasser og bolig.
Forslaget fra Didriksen ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets uttalelse:
Eldrerådet er i utgangspunktet positiv til å ta imot flyktninger dersom vi kan tilby jobb,
skoleplasser og bolig.
Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 29.01.2019:
Rådet for likestilling av funksjonshemmede valgte å ikke gi noen uttalelse i denne sak.
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

PS 2/19 Vedtekter barnehagene
Behandling i Levekårsutvalget - 31.01.2019:
Leder Silje Nordgård (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Endring av § 10, 6. avsnitt:
Det tildeles mellom 40% og 100% plass, fordelt på hele dager.
Tillegg i §13: Nye barn ved oppstart faktureres fra uke 34.
Rådmannens forslag med endring/tillegg fra Nordgård ble enstemmig vedtatt.

Levekårsutvalgets innstilling:
Vedtekter for barnehagene vedtas med virkning fra 01.08.19, med følgende endringer:
Endring av § 10, 6. avsnitt:
Det tildeles mellom 40% og 100% plass, fordelt på hele dager.
Tillegg i §13: Nye barn ved oppstart faktureres fra uke 34.
Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 29.01.2019:
Representanten Gunnar Skjellvik la frem følgende forslag til uttalelse:
Rådet vedtar de fremlagte vedtekter.
Forslaget fra Skjellvik ble enstemmig vedtatt.
Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse:
Rådet vedtar de fremlagte vedtekter.
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtekter for barnehagene vedtas med virkning fra 01.08.19.

PS 3/19 Vedtekter Skolefritidsordningen (SFO)
Behandling i Levekårsutvalget - 31.01.2019:
Leder Silje Nordgård (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Endring i § 10, 1. avsnitt: SFO året starter 1.august. Planleggingsdager for personalet ved
oppstart avvikles i uke 33 på lik linje med skolens og barnehagens plandager.
Rådmannens forslag med endring fra Nordgård ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets innstilling:
Vedtekter for skolefritidsordningen i Gildeskål vedtas med følgende endring:
§ 10, 1. avsnitt: SFO året starter 1.august. Planleggingsdager for personalet ved oppstart
avvikles i uke 33 på lik linje med skolens og barnehagens plandager.
Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 29.01.2019:
Representanten Gunnar Skjellvik la frem følgende forslag til uttalelse:
Rådet vedtar de fremlagte vedtekter for skolefritidsordning.
Forslaget fra Skjellvik ble enstemmig vedtatt.
Rådet for likestilling av funksjonshemmede uttalelse:
Rådet vedtar de fremlagte vedtekter for skolefritidsordning.

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtekter for skolefritidsordningen i Gildeskål vedtas.

PS 4/19 Eiendomsskatt - taksering 2019 - bruk av
formuesgrunnlag vs lokale takster
Behandling i Levekårsutvalget - 31.01.2019:
Omforent vedtak:
Saken sendes videre uten innstilling fra Levekårsutvalget.
Behandling i Eldrerådet - 29.01.2019:
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune avsetter 0,5 mnok til gjennomføring av ny allmenn taksering (fra
og med 2020) ved bruk av lokale takster taksert i løpet av 2019.

2.

Tiltaket i punkt 1 finansieres ved å bruke 0,5 mnok av disposisjonsfond.

PS 5/19 Høring - Forslag til forskrift om kommunale og
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom
Behandling i Levekårsutvalget - 31.01.2019:
Gunnar T. Skjellvik (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:
Levekårsutvalget slutter seg til høringen.
Forslag fra Skjellvik ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets vedtak:
Levekårsutvalget slutter seg til høringen.
Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 29.01.2019:
Representanten Gunnar Skjellvik la frem følgende forslag til uttalelse:
Råd for likestilling av funksjonshemmede vedtar framlagte høringsforslag.
Skjellvik`s forslag ble enstemmig vedtatt.

Råd for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse:
Råd for likestilling av funksjonshemmede vedtar framlagte høringsforslag.
Behandling i Eldrerådet - 29.01.2019:
Leder Svein Bruvoll fremmet følgende forslag til uttalelse:
Eldrerådet ønsker ikke å komme med høringsuttalelse.
Forslaget fra Bruvoll ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets uttalelse:
Eldrerådet ønsker ikke å komme med høringsuttalelse.
Rådmannens forslag til vedtak:
Det fremmes ikke forslag til vedtak i denne sak.

