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HOVEDUTSKRIFT

Utvalg : Omsorgskomiteen
Møtedato: 25.tt.2014
ble berammet med saksliste og sakspapirer pr e-post den
21,.LI.14. Det ble sendt til omsorgskomiteens medlemmer og

MøLe

varamedlemmer.
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Lena H Pedersen
Morgan Rene Andresen
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Kristin Kaspersen
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Hanne Mathisen
Ray-Are Pedersen
Robin Jørgensen
Børre Stabell

SP

AP

Forfall

þløEE

for

FO
FO
FO

Morgan Rene Andresen
Hanne Mathisen

Fra administrasjonen: Sektorleder for Hel-se og omsorgsektor Ann
Jorunn Stock og avd.leder for hjemmetjenesten Arnstein Larsen.
Som sekretær fungerte leder servicetorget Isabel-le M Pedersen
Repr. Morgan R Andresen og Kristin Kaspersen hadde ikke meldt forfall i forkant av møte.
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Tt{øTEINNKALLING

Utvalg

:

Omsorgskomiteen

Møtested: MØterom helse/oppvekst
Tid: 14:00
Møtedato: 25.L1,.20L4

Representantene innkall-es herved. Eventuel-le forfall bes meldt
snarest, og senest innen mandag 24.l-L.201,4 til tlf 18 42 40
03. Vararepresentantene skal bare møLe etter særskil-t

innkalling.
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2015 HELSE OG OMSORGSSEKTOR

Havøysund, 2L.LI.20I4
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SAMHANDLING I VEST - FRA PROSJEKT TIL ETABLERING
Innstilling:

Behandling

Vedtak:

Enst. vedtatt

4/14

BUDSJETT 2015 HELSE OG OMSORGSSEKTOR

Innstilling:
Omsorgskomiteen anbefaler kommunestyret â godkjenne budsjettforslaget2015 for helse- og omsorgssektoren
innenfor en netto ramme päkr. 45 775 516 slik det fremgår av det spesifiserte detaljbudsjettet.

Behandling:
Omsorgskomiteen fremmet følgende tilleggsforslag:
Komiteen omdisponerer posten kjøp av private tjenester på kr. 800 000,- og midlene brukes til innarbeide de to
nye stillingene på helsesntret som ikke er lagt inn i budsjettet. Resterende manglende inndekning for
stillingene bes om at posten for vikarlønn og ekstrahjelp reduseres tilsvarende.
Komiteen mener dette vìl kunne avlaste det høye arbeidsbelastning ansatte har ved helsesentret og vil kunne
redusere sykefraværet. Samtidig for administrasjon i oppgave å se på bruken av vikarlønn og ekshahjelp opp

mot faste stillinger.
Komiteen er bekymret for høyt sykefravær i etaten og mener at tiltak må straks settes i gang for

å

kunne

redusere sykefraværet.

Komiteen ber også administrasjon ved rolige perioder innen helsesentret eller Daltun utnytte arbeidskraften
flexibelt for å avhjelpe hverandre i pressede perioder.
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Vedtak:
Omsorgskomiteen anbefaler kommunestyret â godkjenne budsjettforslaget 201 5 for helse- og omsorgssektoren
innenfor en netto ramme på kr. 45 775 516 slik det fremgår av det spesifiserte detaljbudsjettet.
Komiteen omdisponerer posten kjøp av private tjenester pä kr. 800 000,- og midlene brukes til å innarbeide de
to nye stillingene på helsesntret som ikke er lagt inn i budsjettet. Resterende manglende inndekning for
stillingene bes om at posten for vikarlønn og eksfrahjelp reduseres tilsvarcnde.
Komiteen mener dette vil kunne avlaste det høye arbeidsbelastning ansatte har ved helsesentret og vil kunne
redusere sykefraværet. Samtidig for administrasjon i oppgave å se på bruken av vikarlønn og ekstrahjelp opp
mot faste stillinger.
Komiteen er beþmret for høyt sykefravær i etaten og mener at tiltak må straks settes i gang for å kunne
redusere sykefraværet.

Komiteen ber også administrasjon ved rolige perioder innen helsesentret eller Daltun utnytte arbeidskraften
flexibelt for å avhjelpe hverandre i pressede perioder.
Enst. vedtatt
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lVlÅSøY KOMMUNE

Det ble den 25. november 2014 avholdt møte i Omsorgskomiteen

Følgende var tilstede:

,xL4'
/\-

b ù(Y<

a

