Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for helse- og omsorg
Formannskapssalen, Rådhuset
25.04.2017
11:00 – 15.30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Gerd Helene Jakobsen
Leder
Inge Myrvoll
Nestleder
Rigmor Danielsen
Medlem
Tone Pedersen
Medlem
Lars Yngve Frøysa
Medlem
Vidar Iversen
Medlem
Gaute Ove Larsen
Medlem
Hilde Lillerødvann
Medlem
Sissner Olsen
Medlem

Representerer
AP
SV
KRF
AP
AP
H
H
SP
FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Lajla Hortman
MEDL
Runar Ragnarsson Brataas
MEDL

Representerer
R
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Roger Edvardsen
Runar Ragnarsson Brataas
Ernly Eriksen
Lajla Hortman

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kåre Nordnes
Ann Jorid Virik
Ann Marit Tverå
Lill Ester Nilsen
Rune Svelle
Jan Mikkelborg
Tim Heine Seterdal
Britt Marie Oddvang

Stilling
Helse- og sosialsjef
Omsorgssjef
Fagsjef
Rådgiver
Fagsjef
Teamleder
Saksbehandler
Sekretær

Representerer
AP
SV

Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent
Merknader til saksliste: Godkjent
Protokollgodkjennere: Tone Pedersen (AP), Gaute Larsen (H), Roger Edvardsen (AP)
Repr. Sissner Olsen (Frp) fikk innvilget permisjon fra kl. 14.45 etter behandling av sak
8/17.
Spørsmål til administrasjon: Ingen skriftlige spørsmål
Orienteringer/informasjon:
Lill Ester Nilsen fra psykiatrikontoret orienterte om brukerplan – et dataverktøy for å
registrere/kartlegge rusomfang i kommunen.
Jan Mikkelborg fra flyktningetjenesten og Ann Marit Tverå fra barnevernet orienterte
om bosettingsarbeidet med flyktninger.

PS 5/17 Referatsaker
Saksprotokoll - Utvalg for helse- og omsorg - 25.04.2017 - sak 5/17
Vedtak: Tatt til orientering

Samleskjema 1. kvartal 2017 - Rana barnevernstjeneste

PS 6/17 Digitaliseringsstrategi for Rana kommune 2017 - 2032
Saksprotokoll - Utvalg for helse- og omsorg - 25.04.2017 - sak
Vedtak:
Det framlagte forslaget til Digitaliseringsstrategien for Rana Kommune 2017 – 2031 vedtas.
Votering: Enstemmig vedtatt (11-0)

Saksprotokoll - Kommunalt råd for funksjonshemmede - 19.04.2017 - sak
4/17
Vedtak:
Rådet for funksjonshemmede slutter seg til rådmannens innstilling, og finner at arbeidet som
presenteres er svært positivt. Vi vil særlig trekke frem innholdet i punkt 5.2 som særlig bra, og
samtidig understreke viktigheten av å unngå digital ekskludering i forhold til
digitaliseringsstrategi.
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (4-0)

Saksprotokoll - Eldrerådet - 22.03.2017 - sak 5/17
Vedtak:
Det framlagte forslaget til Digitaliseringsstrategien for Rana Kommune 2017 – 2031 vedtas.
Eldrerådet ber om at det tas hensyn til eldre som ikke har kunnskap eller mulighet til å benytte
seg av den digitale informasjonen. Det forutsettes at det også er tilgang på informasjon på papir
inntil den eldre befolkning er i stand til å nytte seg av digital informajson.

Behandling:
Lars Midtstraum la frem tilleggsforslag til innstillingen:
Eldrerådet ber om at det tas hensyn til eldre som ikke har kunnskap eller mulighet til å benytte
seg av den digitale informasjonen. Det forutsettes at det også er tilgang på informasjon på papir
inntil den eldre befolkning er i stand til å nytte seg av digital informajson.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Lars Midtstraum ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling
Det framlagte forslaget til Digitaliseringsstrategien for Rana Kommune 2017 – 2031 vedtas.

PS 7/17 SAK: Skjenkebevilling - Roxys Bowling AS org. nr: 986395326
Saksprotokoll - Utvalg for helse- og omsorg - 25.04.2017 - sak 7/17
Vedtak:
Søknaden om skjenkebevilling for Roxy Bowling AS, avslås med hjemmel i alkohollovens §§
1-1, 1-7, 1-7a, 1-7d jfr. alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 pkt. 2 og 3.3.1, med
begrunnelse som ovenfor.
Pkt. 2:
Helse- og omsorgsutvalget er villig til å vurdere ny søknad med ytterligere begrensa skjenketid,
jf. Narvik Bowling og/eller aldersgrense.
Behandling:
Repr. Inge Myrvoll (SV) fremmet flg. forslag til nytt pkt. 2:
Helse- og omsorgsutvalget er villig til å vurdere ny søknad med ytterligere begrensa skjenketid,
jf. Narvik Bowling og/eller aldersgrense.
Votering:
Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble ble enstemmig vedtatt med
11-0 stemmer.
Deretter ble det votert over Inge Myrvoll (SV) sitt forslag til nytt pkt. 2 som ble vedtatt med
7 (AP, H, Frp) mot 4 (AP, SV, Krf, SP) stemmer.

Rådmannens innstilling

Søknaden om skjenkebevilling for Roxy Bowling AS, avslås med hjemmel i alkohollovens §§
1-1, 1-7, 1-7a, 1-7d jfr. alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 pkt. 2 og 3.3.1, med
begrunnelse som ovenfor.

PS 8/17 Årsmelding 2016 Kommunalt råd for funksjonshemmede
Saksprotokoll - Utvalg for helse- og omsorg - 25.04.2017 - sak 8/17
Vedtak:
Årsmelding 2016 Kommunalt råd for funksjonshemmede i Rana godkjennes.
Behandling:
Votering:
11-0 Enstemmig vedtatt

Saksprotokoll - Kommunestyret - 28.03.2017 - sak 31/17
Vedtak:
Årsmelding 2016 Kommunalt råd for funksjonshemmede i Rana godkjennes.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (37-0).

Anbefaling fra kommunalt råd for funksjonshemmede - 14.03.2017 - sak 2/17
Vedtak:
Årsmelding 2016 Kommunalt råd for funksjonshemmede i Rana godkjennes.
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4-0).

Rådmannens innstilling
Årsmelding 2016 Kommunalt råd for funksjonshemmede i Rana godkjennes.

PS 9/17 Brukerundersøkelser Miljøterapeutisk avdeling 2017
Saksprotokoll - Utvalg for helse- og omsorg - 25.04.2017 - sak 9/17
Vedtak:
Brukerundersøkelser innen Miljøterapeutisk avdeling tas til orientering.
Behandling:
Votering:
10-0 Enstemmig vedtatt

Saksprotokoll - Kommunalt råd for funksjonshemmede - 19.04.2017 - sak
5/17
Vedtak:
Brukerundersøkelser innen Miljøterapeutisk avdeling tas til orientering.
Rådet for funksjonshemmede vil uttrykke tilfredshet med at det jobbes godt innenfor
Miljøterapeutisk avdeling, og at resultatene følges opp med målrettede tiltak.
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (4-0)

Rådmannens innstilling
Brukerundersøkelser innen Miljøterapeutisk avdeling tas til orientering.

PS 10/17 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2022
Saksprotokoll - Utvalg for helse- og omsorg - 25.04.2017 - sak 10/17
Vedtak:
Kommunestyret vedtar Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017 – 2022.
Pkt. 2
Utvalget peker på mangler ved planen.
Rådmannen bes om å komme tilbake med en mer helhetlig handlingsplan mot vold i nære
relasjoner.
Særlig med tanke på utsatte grupper som:
 Eldre
 Funksjonshemmede




Partnervold
Flyktninger

Utvalget peker på Steinkjer kommunes handlingsplan som ett godt eksempel.
Behandling:
Lars Frøysa (AP) fremmet flg. forslag til nytt pkt. 2:
Utvalget peker på mangler ved planen.
Rådmannen bes om å komme tilbake med en mer helhetlig handlingsplan mot vold i nære
relasjoner.
Særlig med tanke på utsatte grupper som:
 Eldre
 Funksjonshemmede
 Partnervold
 Flyktninger
Utvalget peker på Steinkjer kommunes handlingsplan som ett godt eksempel.
Votering:
Det ble votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt med 10-0 stemmer.
Deretter ble det votert over forslaget fra Lars Frøysa (AP) som ble enstemmig vedtatt med 10-0
stemmer.

