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MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg for Helse- og sosial 
 

 

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen -   

Møtedato: 07.06.2021 Tid: kl. 12:00 – 13:30 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: Raimo Sørensen, Bente Berg Nilsen, Simone Wilhelmsen Nilsen, 

Ingunn Sørbø 

Forfall:  Sølvi Evensen 

Varamedlemmer:  Ingen 

Fra adm. (evt. andre):  Helse- og omsorgssjef Muna Larsen, Rådmann Harald Larssen 

    

Innkalling:  OK 

Merknader: Ingen 

Behandlede saker:  PS 13/21 - 18/21 

 

Underskrifter: 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

 

Kjøllefjord, 11. juni 2021 

 

  

  

    

  

    

  

(sign.)   (sign.)   (sign.) 
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SAKSLISTE 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

13/21 21/434    

 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR HELSE 

OG SOSIAL 31.5.21  

 

14/21 21/435    

 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I  UTVALG FOR HELSE 

OG SOSIAL 31.5.21  

 

15/21 21/436    

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HELSE OG 

SOSIAL 25.2.21  

 

2/21 20/100    

 FACT TEAM FINNMARKSSYKEHUSET  

 

16/21 21/125    

 STATUS ELDREREFORMEN - LEVE HELE LIVET  

 

17/21 21/452    

 STRATEGISK KOMPETANSEPLAN FOR HELSE OG OMSORG  

 

18/21 21/456    

 HABILITERING- OG REHABILITERINGSPLAN I LEBESBY 

KOMMUNE  
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Sak PS  13/21 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I 

UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL 31.5.21  
 

 

Innstilling: 

Utvalget for helse og sosial godkjenner innkalling til utvalgsmøte 31.5.21 

 

 

Behandling: 

&&&  Fyll inn behandlingen av saken under &&& 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

&&&  Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

 

Vedtak: 

&&&  Fyll inn vedtaket i saken under &&& 

Utvalget for helse og sosial godkjenner innkalling til utvalgsmøte 31.5.21 

 

&&&  Fyll inn vedtaket i saken over &&& 
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Sak PS  14/21 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I  UTVALG 

FOR HELSE OG SOSIAL 31.5.21  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for helse og sosial godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 31.5.21 

 

 

Behandling: 

&&&  Fyll inn behandlingen av saken under &&& 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

&&&  Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

 

Vedtak: 

&&&  Fyll inn vedtaket i saken under &&& 

Utvalg for helse og sosial godkjenner sakslisten til utvalgsmøte 31.5.21 

 

&&&  Fyll inn vedtaket i saken over &&& 
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Sak PS  15/21 
 

 

Sakstittel:  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I 

HELSE OG SOSIAL 25.2.21  
 

 

Innstilling: 

Utvalg for helse og sosial godkjenner møteprotokoll fra utvalgsmøte 25.2.21 

 

 

Behandling: 

&&&  Fyll inn behandlingen av saken under &&& 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

&&&  Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

 

Vedtak: 

&&&  Fyll inn vedtaket i saken under &&& 

Utvalg for helse og sosial godkjenner møteprotokoll fra utvalgsmøte 25.2.21 

 

&&&  Fyll inn vedtaket i saken over &&& 
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Sak RS  2/21 
 

 

Sakstittel:  FACT TEAM FINNMARKSSYKEHUSET  
 

 

Innstilling: 

Helse- og sosialutvalget tar orienteringen til etterretning 

 

 

Behandling: 

&&&  Fyll inn behandlingen av saken under &&& 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

&&&  Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

 

Vedtak: 

&&&  Fyll inn vedtaket i saken under &&& 

Helse- og sosialutvalget tar orienteringen til etterretning 

 

&&&  Fyll inn vedtaket i saken over &&& 
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Sak PS  16/21 
 

 

Sakstittel:  STATUS ELDREREFORMEN - LEVE HELE LIVET  
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre tar dokumentet «leve hele livet – Status for Lebesby kommune» til 

etterretning. 

 

 

Behandling: 

&&&  Fyll inn behandlingen av saken under &&& 

Tilleggsforslag fra Ingunn Sørbø: 

«Status og fremdrift for «Leve hele livet» skal forelegges utvalg for Helse- og omsorg hver 

vår og høst.» 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

Protokolltilførsel: 

Tilførsel fra Helse- og sosialutvalget er lagt inn med rød skrift i statusdokumentet.  

 

Pkt. Status i Lebesby – Mat og måltider  

1. Det gode måltidet:  

Ved dagsenteret på Fjæratun serveres det felles frokost- og ofte kveldsmat, samt daglige felles 

middag til beboerne som bor i omsorgsboligene. Ved dagsenteret på Lebesby serveres det 

felles middag hver dag. 

 

Pkt. Status i Lebesby - Sammenheng i tjenestetilbudet 

4. Mykere overgang mellom hjem og sykehjem:  
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Regelmessig avlastning ved sykehjemmet skaper en tryggere og mykere overgang mellom 

hjem og sykehjem. Der det er ressurskrevende pasienter eller overføring av personer med 

sammensatte behov, lages det en overlapping med personale fra hjemmesykepleien inn til 

sykehjemmet. Dette for å lage overgang trygg og mest mulig oversiktlig for pasient og 

pårørende, samtidig får vi en bedre kunnskapsoverføring mellom avdelingene. Dette gir igjen 

kvalitet på det videre pasientforløpet. 

 

 

&&&  Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

 

Vedtak: 

&&&  Fyll inn vedtaket i saken under &&& 

Lebesby kommunestyre tar dokumentet «leve hele livet – Status for Lebesby kommune» til 

etterretning. 

Status og fremdrift for «Leve hele livet» skal forelegges utvalg for Helse- og omsorg hver vår 

og høst. 

 

&&&  Fyll inn vedtaket i saken over &&& 
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Sak PS  17/21 
 

 

Sakstittel:  STRATEGISK KOMPETANSEPLAN FOR HELSE OG 

OMSORG  
 

 

Innstilling: 

1. Kommunestyret i Lebesby tar strategisk kompetanseplan for Helse og omsorg til 

orientering. 

2. Utdanninger av ulik art blir behovsprøvd utfra planen og tas med i utarbeidelsen av 

økonomiplanen/ budsjett. 

 

 

Behandling: 

&&&  Fyll inn behandlingen av saken under &&& 

 

Forslag fra Ingunn Sørbø: 

« Pkt. 6.3.1 i strategisk kompetanseplan endres til: 

Den enkelte kan søke støtte til studieavgift, eksamensavgift, litteratur, reise og overnatting.» 

Votering: 1 for (Ingunn Sørbø), 3 mot (Raimo Sørensen, Bente B Nilsen, Simone Nilsen) 

 

Som innstilling. 

*** Vedtatt mot 1 stemme. 

 

 

Protokolltilførsel: 

Tilførsel fra Helse- og sosialutvalget er lagt inn med rød skrift i kompetanseplan. 

6.3.1 Støtte til utdanning  
 

Finansiering av grunn – og videreutdanninger gjøres på bakgrunn av søknad og kommunens 

behov.   

Finansiering av videreutdanninger gjøres på bakgrunn av søknad om kommunens behov. Ved 

grunnutdannelse vil stipendordning vurderes, etter særskilt behov i sektoren. Den enkelte kan 

søke støtte til studieavgift, eksamensavgift og litteratur. Reise og overnatting dekkes 

unntaksvis. For enkelte utdanninger er det mulig å søke tilskudd til lønn fra Helsedirektoratet.  

 

6.3.2 Permisjon med lønn/uten lønn  
Flere kurs og opplæringstiltak arrangeres internt i helse- og omsorg, og det er en vår ambisjon 

at flest mulig skal kunne delta på disse i arbeidstiden. Ved behov for deltakelse på eksterne 

kurs eller formell utdanning er det en målsetting om at det gis permisjon med lønn. 
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Begrensningen i en slik mulighet er at de ulike avdelingene har vikarbudsjett vikarer for å 

innvilge slik permisjon. Det skal så langt det lar seg gjøre tilrettelegges for at de ansatte skal 

kunne ta grunnutdanning og videreutdanning. 

 

 

&&&  Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

 

Vedtak: 

&&&  Fyll inn vedtaket i saken under &&& 

1. Kommunestyret i Lebesby tar strategisk kompetanseplan for Helse og omsorg til 

orientering. 

2. Utdanninger av ulik art blir behovsprøvd utfra planen og tas med i utarbeidelsen av 

økonomiplanen/ budsjett. 

 

&&&  Fyll inn vedtaket i saken over &&& 
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Sak PS  18/21 
 

 

Sakstittel:  HABILITERING- OG REHABILITERINGSPLAN I 

LEBESBY KOMMUNE  
 

 

Innstilling: 

 

Helse- og sosialutvalget tar habilitering- og rehabiliteringsplan i Lebesby til orientering 

 

 

Behandling: 

&&&  Fyll inn behandlingen av saken under &&& 

 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

&&&  Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

 

Vedtak: 

&&&  Fyll inn vedtaket i saken under &&& 

 

Helse- og sosialutvalget tar habilitering- og rehabiliteringsplan i Lebesby til orientering 

 

&&&  Fyll inn vedtaket i saken over &&& 
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