Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for helse- og omsorg
Formannskapssalen, Rådhuset
21.11.2017
11:00 – 13:35

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Gerd Helene Jakobsen
Leder
Inge Myrvoll
Nestleder
Lajla Hortman
Medlem
Tone Pedersen
Medlem
Lars Yngve Frøysa
Medlem
Hilde Lillerødvann
Medlem
Sissner Olsen
Medlem

Representerer
AP
SV
R
AP
AP
SP
FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Roger Edvardsen
MEDL
Rigmor Danielsen
MEDL
Gaute Ove Larsen
MEDL
Vidar Iversen
MEDL

Representerer
AP
KRF
H
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Ernly Eriksen
Rigmor Danielsen
Are Bjørgen
Roger Edvardsen
Christine Schybaj Antonsen
Vidar Iversen
Eivind Nicolaysen
Gaute Ove Larsen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Ann Jorid Virik
Ronny Arras
Ann Marit Tverå
Elin Arntzen Skevik
Sveinung Haugen
Jan Olav Mikkelborg
Britt Oddvang

Stilling
Omsorgssjef
SLT koordinator
Distriksleder
Leder NAV
Prosjektleder
Teamleder flyktningeleder
Sekretær

Representerer
SV
AP
H
H

Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent
Merknader til saksliste: Godkjent
Protokollgodkjennere: Hilde Lillerødvann (SP), Inge Myrvoll (SV), Lars Frøysa (AP)
Spørsmål til administrasjon: Ingen skriftlige spørsmål
Orienteringer/informasjon: Orientering v/Elin Arntzen Skevik vedr. situasjonen rundt
bostedsløse.
Orientering v/Ronny Arras om SLT og tverrfaglig samarbeid.

PS 22/17 Bosetting av flyktninger 2018 - 2022
Innstilling til formannskapet fra utvalg for helse- og omsorg - 21.11.2017 –
sak 22/17
Vedtak:
1. Rana kommune skal bosette 30 personer i 2018.
2. Av de 30 skal 2 plasser være forbeholdt enslige mindreårige flyktninger.
3. Rana kommune kan bosette inntil 50 personer pr. år for øvrig i vedtaksperioden.
4. Vedtaket gjelder for en periode på fem år.

Votering:
Enstemmig vedtatt (11-0)

Rådmannens innstilling
5.
6.
7.
8.

Rana kommune skal bosette 30 personer i 2018.
Av de 30 skal 2 plasser være forbeholdt enslige mindreårige flyktninger.
Rana kommune kan bosette inntil 50 personer pr. år for øvrig i vedtaksperioden.
Vedtaket gjelder for en periode på fem år.

PS 23/17 Helhetlig handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2022
Innstilling til formannskapet fra utvalg for helse- og omsorg - 21.11.2017 sak 23/17
Vedtak:
1.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017-2022 vedtas

Vedtatt tilføyelse/forandring i «handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Rana kommune 20172022»:
Side 2 i dokumentet, 3. avsnitt: «Målgruppene for planen (…………..), samt hjelpeapparatet.»
Forandres til:
«Målgruppene for planen (…………...), samt interesseorganisasjoner (f.eks. SMISO,) og
hjelpeapparatet.
Side 3 i dokumentet:

Setningen «sentrale aktører innen voldsforebyggende arbeid i Ranaregionen», forandres til:
«sentrale aktører innen ivaretagende og voldsforebyggende arbeid i Ranaregionen»
Tre nye punkt på lista:
- Psykososialt kriseteam
- Helseteam (et lavterskeltilbud til rusavhengige)
- Overgrepsmottak Helgelandssykehuset Rana
Punktet «Avd. psykisk helse og rus», forandres til :Avd. for psykisk helse og sosiale
tjenester.

Behandling:
Lajla Hortman (R) fremmet følgende forslag til tilføyelse/endring:
Forslag til tilføyelse/forandring i «handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Rana kommune
2017-2022»:
Side 2 i dokumentet, 3. avsnitt: «Målgruppene for planen (…………..), samt hjelpeapparatet.»
Forandres til:
«Målgruppene for planen (…………...), samt interesseorganisasjoner (f.eks. SMISO,) og
hjelpeapparatet.
Side 3 i dokumentet:
Setningen «sentrale aktører innen voldsforebyggende arbeid i Ranaregionen», forandres til:
«sentrale aktører innen ivaretagende og voldsforebyggende arbeid i Ranaregionen»
Tre nye punkt på lista:
- Psykososialt kriseteam
- Helseteam (et lavterskeltilbud til rusavhengige)
- Overgrepsmottak Helgelandssykehuset Rana

Punktet «Avd. psykisk helse og rus», forandres til :Avd. for psykisk helse og sosiale
tjenester.
Votering:
Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt med
(11-0)
Deretter ble det votert over Lajla Hortmans (R) forslag til tilføyelse/forandring som ble
enstemmig vedtatt (11-0)

PS 24/17 Boligpolitisk plan. Rullering 2018-2021.
Innstilling til formannskapet fra utvalg for helse- og omsorg - 21.11.2017 sak 24/17
Vedtak:
1. Rullering av boligsosiale resultatmål for Rana kommune med handlingsplan for perioden
2018 - 2021 vedtas.
2. Tiltak som følger av denne rulleringen av boligpolitisk plan må innarbeides i neste rullering
av budsjett og økonomiplan. Kommunen skal ha tett samarbeid opp mot Husbanken og
andre samarbeidspartnere som kan bidra til ønsket utvikling.
3. Rana kommune har som mål at det skal bygges 150 nye utleieboliger gjennom ordningen
med tilvisningsavtaler. I løpet av planperioden 2018 - 2021 søkes realisering av 75 boliger,
med kommunal tilvisningsrett for inntil 40 prosent av disse.
4. Rådmannen rapporterer årlig til kommunestyret om status for resultatindikatorer som følger
av handlingsplanen, tilpasset tilsvarende rapportering til Husbanken om status knyttet til
nasjonal strategi for boligsosialt arbeid - «Bolig for velferd».
5. Kommunestyret tar rapportering for 2016 om status og oppfølging av nasjonal strategi for
boligsosialt arbeid til orientering.
Votering:
Enstemming vedtatt (11-0)

Rådmannens innstilling
6. Rullering av boligsosiale resultatmål for Rana kommune med handlingsplan for perioden
2018 - 2021 vedtas.
7. Tiltak som følger av denne rulleringen av boligpolitisk plan må innarbeides i neste rullering
av budsjett og økonomiplan. Kommunen skal ha tett samarbeid opp mot Husbanken og
andre samarbeidspartnere som kan bidra til ønsket utvikling.
8. Rana kommune har som mål at det skal bygges 150 nye utleieboliger gjennom ordningen
med tilvisningsavtaler. I løpet av planperioden 2018 - 2021 søkes realisering av 75 boliger,
med kommunal tilvisningsrett for inntil 40 prosent av disse.
9. Rådmannen rapporterer årlig til kommunestyret om status for resultatindikatorer som følger
av handlingsplanen, tilpasset tilsvarende rapportering til Husbanken om status knyttet til
nasjonal strategi for boligsosialt arbeid - «Bolig for velferd».
10. Kommunestyret tar rapportering for 2016 om status og oppfølging av nasjonal strategi for
boligsosialt arbeid til orientering.

Rådmannen i Rana, 6. november 2017

