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Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent
Merknader til saksliste: Godkjent. Orienteringen om SKO-studien ble utsatt til neste møte.
Protokollgodkjennere: Hilde Lillerødvann (SP), Lajla S. Hortman (R) og Lars Frøysa (AP).
Spørsmål til administrasjon/ordfører:
Rigmor Danielsen (R):
Kan Flyktningetjenesten si noe om hvilke tanker de har i forhold til forebygging av
radikalisering hos de unge bosatte flyktningene i kommunen? (tenker da ikke kun i forhold til
den planlagte bosettingen av EM, men de som allerede har bodd her en stund :)
Eksempelvis: Finnes det en veileder/plan, er det etablert et tverrfaglig samarbeid (for eksempel
med skole og SLT) og hvor kan en henvende seg dersom en har en bekymring?
Helse- og sosialsjef Kåre Nordnes svarte.
Gerd Jakobsen (AP):
Underernæring av beboere i sykehjem og omsorgsboliger er et kjent problem og er blitt
veldokumentert i de senere årene i en rekke studier. Tilsyn i sykehjem avdekker mangelfulle
rutiner og dokumentasjon av praksis. De eldre mottar et bredt spekter av medisinske kostbare
tjenester, sykehusbehandling og legemidler, mens tilpasset ernæring og væskebehandling ofte
ikke blir tatt like mye på alvor. Feilernæring og underernæring hos eldre er assosiert med økt
sykelighet og dødelighet, men også direkte relatert til redusert livskvalitet.
I media har det det siste året vært fokus på eldre og kosthold spesielt i sykehjem. Det meldes
om eldre som går ned i vekt og som ikke får i seg nok næringsrik mat i løpet av døgnet. Det
skrives om eldre som legger seg for natten kl 19 – 20 og som står opp til frokost kl 09.00. Det
blir 13 – 14 timer uten mat.
I en artikkel i forskning.no står det: «Nesten hver tredje beboer i kommunale sykehjem i Oslo
er eller står i fare for å bli underernært. Blant årsakene er for få måltider og for lang tid
mellom kvelds- og morgenmåltid».
Arbeiderpartiet ønsker å få informasjon om hvordan denne situasjonen er i Rana kommune.
Hvordan er rutinene for servering av måltid i sykehjem i Rana, Antall måltider og intervall,
berikelse av mat m.m.?
Blir sykehjemspasientene jevnlig kartlagt for ernæringsstatus og blir pasienter med
ernæringsrelaterte problemer fulgt opp med målrettede tiltak. I så fall hvordan?
Har det vært vurdert å servere lunsj til beboerne på formiddagen og flytte middagsserveringen
til kl 16-17?
Er kvaliteten på maten fra sentralkjøkkenet evaluert? (Vi vet at delikat mat som smaker godt
øker matlysten.)
Omsorgssjef Ann Jorid Virk, distriktsleder øst Marit Sviggum og kjøkkensjef sentralkjøkkenet
Grete Nilsen svarte.
Orienteringer/informasjon:
 Det ble gitt orientering og omvising på det nye sykehjemmet på Selfors ved
prosjektleder Jostein Jakobsen og distriktsleder sentrum Randi Ødegård.
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Vedtak:
Referatsakene ble tatt til orientering.
Behandling:
Votering:

Godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - FrikultBarnehagen
avd. Ytteren ved Fossetangen
Godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - Dalsgrenda
Montessoriskole SA
Halvårsrapport barneverntjenesten

Innstilling fra utvalg for helse- og omsorg - 23.08.2016 - sak 13/16
Vedtak:
Rapportering på «Tiltaksplan for bedre luftkvalitet i Mo i Rana» tas til orientering.

Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (9-0).

Rådmannens innstilling
Rapportering for 2015 om oppfølgning av Kommunedelplan Klima- og energi 2015 –
2019 tas til orientering.

PS 14/16 Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet Mo i Rana - status og
rapportering 2015
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Vedtak:
Rapportering på «Tiltaksplan for bedre luftkvalitet i Mo i Rana» tas til orientering.

Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (9-0).

Rådmannens innstilling
Rapportering på «Tiltaksplan for bedre luftkvalitet i Mo i Rana» tas til orientering.

