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Møte ble berammet med saksliste og sakspapirer pr e-post den
10.03.16. Det ble sendt til omsorgskomiteens medlemmer og vara
medlemmer. Møte var kunng;ort på kommunens hjemmeside saÍlme
dag.

Til stede:

Utvalg :

Møtedato:

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Omsorgskomiteen
17.03.20t6

Parti
SP

H
SP

AP
AP
SP

Navn
Reidun Mortensen
Børge Johansen

Åge Flaten
Jan Robert Nergård
Elisabeth Jensen

Ragnhild O. Hedlund

Forfal]. I'føtt for

,{ge Flaten

FO

Fra administrasjonen:Hel-se og omsorgsleder Ann Jorunn Stock,
Avd.leder Hefsesentret Ann-Sissel Larsen, avd.l-eder
hjemmetjenesten Arnstein Larsen og ordfører Gudleif
Kristiansen. Sekretær i møLe var Isabel-l-e M Pedersen

Etter behandling av sak 2/16 ble administrasjon bedt om ä
forl-ate møLe da omsorgskomiteen hadde behov for å diskutere
internt før behandling av neste sak.

Møte ble satt kt l-0.00

Møteinnkalling - Godkjent
Saksliste Godkjent

Møte bl-e hevet kI 13.00
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TvføTEINNKAILING

Utvalg : Omsorgskomiteen
Møtested: Møterom helse/oppvekst
Møtedato : I':- .03 .2016 Tid: 10 : 00

Representantene innkall-es herved. Eventuelle forfal-l- bes mel-dt
snarest, og senest innen onsdag 16.03.16 tíl tlf 41 60 19 15.
Vararepresentantene skal bare møle etter særskil-t innkalling.

SAI(LISTE

Vedtak Saksnummer Journr.
Innhold
16/2 r6/Le8
BRT'KER BETAIING HJELP I HiTEMMET

16/3 r6/3L0
BT'DSJETT 2OL6 INNSPARINGSTILTAI(

Måsøy kommune, 9690 Havøysund, 10.03.16

Reidun Mortensen
Komite l-eder



2/16
BRUKER BETALING HJELP I HJEMMET

Innstilling:
Omsorgskomiteen tilrår kommunestyre å vedta fremlagt forslag til satser for brukerbetaling, samt Ketningslinjer
for praktisk bistand i hjemmeb som vedlegg.

Behandling:

Repr. Børge Johansen (SP/H) fremmet følgende forslag til innstìlling :

Omsorgskomiteen tilrår kommunestyret å vedta fremlagt forslag til satser for brukerbetaling, samt <retningslinjer
for praktisk bistand i hjemme0 som vedlegg.

Time/månedssats for praktisk bistand

Inntekt under 2 G
Inntekt mellom 2 -3 G
Inntektmellom3-4G
Inntektmellom4-5 G
Inntekt over 5 G

Inntekt under 2 G
Inntektmellom 2-3 G
Inntektmellom 3 -4 G
Inntektmellom4-5G
Inntekt over 5 G

Forslagt fremmet av repr. Børge Johansen(SP/H) settes opp mot rådmannens innstilling

Votering:
Forslagt fremmet av Børge Johansen - vedtatt mot 2 stemmer
Rådmannens innstilling - falt

Vedtak:
Omsorgskomiteen tilrår kommunestyret å vedta fremlagt forslag til satser for brukerbetaling, samt <retningslinjer
for praktisk bistand i hjemmeD som vedlegg.

Time/manedssats for praktisk bistand

Pr. time
kr 190,- pr time
kr 238,- pr time
k{ 238,- pr time
kt 238,- pr time
kr238,- pr time

Pr. time
kr 190,- pr time
l<r 238,- pr time
kr238,- pr time
kr 238,- pr time
kr 238,- pr time

Vedtatt mot 2 stemmer

Pr. mnd
kr 190,- pr mnd
l<r 714,- pr mnd
kr 1143,- pr mnd
l<t 1713,- pr mnd
kr2056,- pr mnd

Pr. mnd
kr 190,- pr mnd
kr 714,- pr mnd
kr 1743,- pr mnd
kr 1773,- pr mnd
kr 2056,- pr mnd
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BUDSJETT 2016 - INNSPARINGSTILTAK

Innstilling:
Omsorgskomiteen anbefaler fremlagte forslag til innsparingstiltak med unntak av
alternativ 4. Det vil gi en innsparing i helse- og omsorgssektor på kr. I 333 000,-

Behandling:

Repr. Elis ab eth Jensen (AP) fremmet følgende fo rs lag lil innstilling :

Omsorgskomiteen anbefaler fremlagte forslag til innsparingstiltak med unntak av
alternativ 4 og 6. Det vil gi en innsparing i helse- og omsorgssektor på kr. 1 065 000,-

Forslagt fremmet av repr. Elisabeth Jensen(AP) settes opp mot rådmannens innstilling

Votering:
Forslagt fremmet av Elisabeth Jensen - Enst. vedtatt
Rådmannens innstilling - falt

Dereller fremmel repr Reídun Mortensen(SP/H) følgende lilleggsþ rslag:

Omsorgskomiteen ber samtidig om at det til kommende møter legges fram avviksforklaring ifbm.vesentlige awik
i budsjett.

Enst. vedtatt

Vedtak:
Omsorgskomiteen anbefaler fremlagte forslag til innsparingstiltak med unntak av
alternativ 4 og 6. Det vil gi en innsparing i helse- og omsorgssektor på kr. I 065 000,-

Omsorgskomiteen ber samtidig om at det til kommende møter legges fram awiksforklaring ifbm. vesentlige avvik
i budsjett.

Enst. vedtatt
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Det ble den 17. mars 2016 avholdt møte i omsorgskomiteen

Møte ble hevet kl. ... ......

Følgende var tilstede:
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