Verdal kommune

Møteinnkalling

Komité mennesker og livskvalitet.

Det innkalles med dette til følgende møte:
Komité mennesker og livskvalitet
Utvalg:
Møtested: Møterommet i 3. etasje på Herredshuset.
14.06.2017
Dato:
09:00
Tid:
I starten av møtet vil det bli orientering av kommunalsjef helse,
Anne Kari Haugdal, om den endelige tilsynsrapporten fra
fylkesmannen ang. tildeling av langtidsopphold i sykehjem.
Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes på e-post til:
line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf. 740 48257.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
Verdal, 9. juni 2017
Trine Reitan/sign./
leder
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SAKLISTE
MØTE I KOMITÉ MENNESKER OG LIVSKVALITET
14. JUNI 2017

Saksnr

Innhold

PS 19/17

Godkjenning av møteprotokoll

PS 20/17

Referat sak

PS 21/17

Kartlegging friluftsområder

PS 22/17

Samhandlingsreformen: Revidert samarbeidsavtale inkl.
tjenesteavtaler (i vedlegg)

PS 23/17

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal
kommune

PS 24/17

Nytt aktivitetstilbud på Stekke

PS 25/17

Oppnevning av samarbeidsutvalg ved bo- og helsetunene

PS 26/17

Andre saker
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PS 19/17 Godkjenning av møteprotokoll
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PS 20/17 Referat sak

1. Referat fra innvandrerrådet 20.mars 2017
2. Referat fra møte i Eldrerådet 230517
3. Referat fra møte i innvandrerrådet 19.april 2017
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Verdal kommune
Sakspapir

Kartlegging friluftsområder

Saksbehandler: Frode Strand
frostr@verdal.kommune.no
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2017/4020 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Komité plan og samfunn i Verdal

Møtedato
14.06.2017
13.06.2017

Saksnr.
21/17
35/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Rapport om friluftslivkartlegging og temakart tas til orientering.
Vedlegg:
 http://verdal.kommune.no/Global/Politikk/2016/Vedlegg/ps160315_prosessplan_f
riluftsomrader.pdf
 Miljødirektoratets veileder
Kartlenker for kartlegging av friluftsområder i Verdal;
 http://kart.verdal.kommune.no/verdisettingfriluft/1721type.html
 http://kart.verdal.kommune.no/verdisettingfriluft/1721verdisetting.html

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Høringsuttalelser
Saksopplysninger:
I komite plan og samfunn den 15.03.2016 ble det holdt en orientering om
friluftskartlegging og verdsetting av friluftsområder i Verdal. Prosessplan for prosjektet
ble presentert.
De kartlagte og verdsatte friluftsområdene blir lagt ut på www.naturbase.no under
temalaget «kartlagte friluftsområder». Kommunen eier datasettet og kan fritt laste inn
dette i kommunens eget kartverktøy å benytte dette som et tema lag i arealplanlegging.
Det er kun friluftsliv som er tema i kartleggingen. Avveining mot andre interesser er ikke
en del av arbeidet. Temakartlegging vil gi oss et kunnskapsgrunnlag og en systematisk
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oversikt over friluftslivsområder, som blir et verktøy i fremtidig planarbeid og
saksbehandling.
Bruk av friluftslivskartleggingen skal innarbeides i kommunens saksbehandlingsrutiner
som informasjonsgrunnlag. Da kartleggingen er rent faglig fundert uten avveiing mot
øvrig arealinteresser, forutsettes det at slik avveining foretas i planlegging og
enkeltsaksbehandling.
Friluftslivskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og skal revideres i forbindelse
med revisjon av kommuneplans arealdel ved behov.
Vurdering:
Friluftslivskartleggingen ble sendt ut på offentlig høring i tre uker. Det var mulig å sende
inn innspill via nettskjema. Det kom inn 16 innspill totalt.
Generelt er det positive tilbakemeldinger knyttet til arbeidet og hvor viktig det er med
økt kunnskap om friluftslivsområdene våre for å ivareta disse og utvikle de videre.
På bakgrunn av innspillene er dette tatt inn eller revidert i Friluftslivkartleggingen:
 Område 5.1.4 Ørvilldalen / Skillevatnet og område 5.1.3 Innsvollen /
Bellingsvollen er slått sammen med område 5.1.1 Sandvika. Hele området har fått
friluftsverdi A –svært viktig friluftsområde. Området er likevel «tredelt» da det er
forskjell for områdene og graden av tilrettelegging som turstier og oppkjørte
skispor.
 Lekeplass på Sørenget / Stiklestad er lagt inn som leik og rekreasjonsområde.
 Justert grensa slik at hele Fjellmannmyra er med og i område 5.6 Kverndal / Sul
nord.
 Havfrua og Fættaskogen er revidert til friluftsverdi B - viktig friluftsområde.
Området har noe tilrettelegging og er lett tilgjengelig.
 I område 1.30 Leklemåsen er det lagt inn en grønn korridor som binder sammen
boligområdet med område 1.34 Volhaugen. Grønnkorridoren har friluftsverdi A –
svært viktig friluftsområde.
 Område 6.7.1 Fersvola, Haugsvola, Kammervola er revidert og får friluftstype SK
– særlig kvalitetsområde og friluftsverdi A – svært viktig friluftsområde.
 Område 4.3 Breivatne/Holtjønna er revidert og gitt riktig id.
 Område 1.16 Ørin nord revidert område avgrensing.
Temakartet er oppdatert i henhold til revidering og er lagt ut på kart lenkene. Se vedlegg.
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Verdal kommune
Sakspapir

Samhandlingsreformen: Revidert samarbeidsavtale inkl. tjenesteavtaler

Saksbehandler: Anne Grete Wold
anne.grete.wold@innherred-samkommune.no
E-post:
74048293
Tlf.:

Arkivref:
2011/6210 - /000

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
14.06.2017
15.06.2017
19.06.2017

Saksnr.
22/17

Rådmannens innstilling:
Revidert samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF med
tilhørende tjenesteavtaler godkjennes.
Vedlegg:
Oversendelse av revidert Samarbeidsavtale mellom kommunen og HNT
Samarbeidsavtalen mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag godkjent i ASU 18.04.17
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven)
 https://helsedirektoratet.no/samhandlingsreformen/samarbeidsavtaler-mellomkommuner-og-helseforetak

Saksopplysninger:
Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak er et av virkemidlene
som skal bidra til å realisere målsetningene med samhandlingsreformen. Målet med
samhandlingsreformen er bl.a. bedre folkehelse og bedre og mer bærekraftige helse- og
omsorgstjenester. Strategiene er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle
bedre. Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor.
Samarbeidsavtalen skal fremme samhandlingen mellom kommuner og helseforetak ved å
konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen, og etablere gode samarbeidsrutiner på
sentrale samhandlingsområder. På denne måten skal avtalen legge grunnlaget for at
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sykehuset og kommunene skal bedre koordineringen og pasientflyten og øke
pasientsikkerheten i vekslingsfeltet mellom kommune og sykehus.
Det er partenes intensjon at samarbeidet skal preges av en løsningsorientert tilnærming
og prinsippet om at avgjørelser tas så nært brukeren som mulig. Pasient/ bruker skal
kunne forvente at tjenestene:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

er faglig forsvarlige
er samordnet og helhetlige
preges av kontinuitet
blir utført på en god måte på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene
ivaretar pasientenes og brukernes rett til informasjon og medvirkning
tjenestene er utformet slik at samiske pasienters språklige og kulturelle behov blir ivaretatt.

Samarbeidet og avtalene skal bygge på likeverdighet mellom partene, og dialog skal
være et viktig fundament for samhandlingen.
Da samhandlingsreformen trådte i kraft 1.1.2012 ble kommunene og helseforetakene
pålagt iht kapittel 6 i helse- og omsorgstjenesteloven å inngå forpliktende
samarbeidsavtaler. I tillegg til en overordnet samarbeidsavtale, ble det i løpet av våren
2012 forhandlet fram og vedtatt tjenesteavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag og de
nordtrønderske kommunene. For Verdal sin del ble samarbeidsavtalen sluttbehandlet i
kommunestyret i sak PS 6/12, mens tjenesteavtalene ble sluttbehandlet i sak PS 60/12.
Følgende tjenesteavtaler ble inngått:
 Tjenesteavtale 1 Enighet mellom kommunen og Helse Nord-Trøndelag HF om
partenes ansvar for helse og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre
 Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse,
utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings og mestringstilbud for å sikre
helhetlige og sammenhengende helse og omsorgstjenester til pasienter med behov
for koordinerte tjenester
 Tjenesteavtale 3 og 5 Om innleggelse i sykehus og om samarbeid om
utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester.
 Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for
øyeblikkelig hjelp
 Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering
 Tjenesteavtale 7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
 Tjenesteavtale 8 Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barseltilbud
 Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt
 Tjenesteavtale 10 Samarbeid om forebygging
 Tjenesteavtale 11 Samarbeid om omforente beredskapsplaner og om planer for
den akuttmedisinske kjede
 Tjenesteavtale 12 Samarbeid om kvalitetsforbedring og pasient- og
brukersikkerhet og rutiner for avvikshåndtering og forbedringsarbeid
Det er de respektive kommunestyrene som inngår samarbeidsavtalen med helseforetaket,
og avtalen er juridisk bindende.
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Teknologiske endringer og erfaringer som er gjort i tida fra 2012 har ført til et behov for
å revidere avtalene. Avtalene ble evaluert i 2013/2014, og lagt fram for administrativt
samarbeidsutvalg (ASU). Evalueringen ble gjennomført av Liv Kjønstad (HNT) og Anne
Kari Haugdal (ISK). Revidering av avtalene ble påbegynt i 2015. Det ble opprettet et
forhandlingsutvalg som har ført forhandlingene på vegne av kommunene. Fra
kommunene deltok Anne Kari Haugdal (Verdal kommune) og Marit Pedersen (Nærøy
kommune). Laila Steinmo (KS) har ivaretatt kontakten opp mot kommuneregionene i
prosessen.
Det er ikke gjort store endringer i samarbeidsavtalen. Den er oppdatert i forhold til
gjeldende praksis og presiseringer som administrativt samarbeidsutvalg (ASU) har
vedtatt etter at avtalene ble inngått i 2012.
De viktigste endringene er:
 Tjenesteavtalene er nå vedlegg til Samarbeidsavtalen. Det betyr at det kun er
samarbeidsavtalen som skal signeres.
 Elektroniske meldinger ble innført i 2014, og tjenesteavtale 3 og 5 er tilpasset disse
endringene.
 Det er utarbeidet en del konkrete rutiner knyttet til de ulike tjenesteavtalene, og disse er
gjort synlig i dokumentet via fotnoter.
 Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig
hjelp er fjernet, da denne avtalen nå er ivaretatt gjennom særavtaler mellom Helse NordTrøndelag og den enkelte kommune eller kommuneregion.

Forhandlingsutvalget har gjennomgått samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene i flere
runder. Revidert utkast har vært på administrativ «høring» i de enkelte
kommunene/kommunegruppene. Revidert avtale trer i kraft fra 01.07.2017 under
forutsetning av godkjenning fra avtalepartene.
Vurdering:
Samarbeidsavtalene, tjenesteavtalene og samhandlingspraksisen mellom helseforetak og
kommuner danner et godt grunnlag for å nå målene i samhandlingsreformen. Vi ser at
det stadig kan være utfordringer på flere områder i samhandlingsrommet, noe som
tydeliggjør betydningen av å følge opp avtalene, ha en tett dialog på alle nivå, og
sammen med helseforetaket gjennomføre kontinuerlige forbedringer der det er behov for
det.
I samarbeidsavtalen forplikter partene seg til å:
a) gjøre avtalen kjent og iverksatt innenfor eget ansvarsområde og for private
tjenesteytere med avtale
b) orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha
innvirkning på de områdene avtalen omfatter.
c) gjennomføre konsekvensutredninger ved planlegging av tiltak som berører den
annen part
d) involvere den annen part før det treffes vedtak om tiltak som berører den annen part
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e) opprette én klar adressat i egen virksomhet, som har et ansvar for å veilede og hjelpe
ved samhandlingsbehov mellom tjenesteyterne.
Basert på dette anbefaler rådmannen at arbeidet med å følge opp samarbeidsavtalen og
tilhørende tjenesteavtaler intensiveres. Det vil i den forbindelse være viktig å gjøre dem
bedre kjent og iverksatt i egen virksomhet, arbeide tettere inn mot administrativt
samarbeidsutvalg (ASU) og å gi tilbakemeldinger, fortrinnsvis i form av avviksmelding,
hvis avtalen ikke følges opp av den annen part.
Rådmannen tilrår at revidert samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Helse NordTrøndelag HF med tilhørende tjenesteavtaler godkjennes, og signeres av ordfører.
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Verdal kommune
Sakspapir

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal
anne.kari.haugdal@verdal.kommune.no
E-post:
74048572
Tlf.:

Arkivref:
2016/4714 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
14.06.2017

Saksnr.
23/17

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester §3-2a vedtar
kommunestyret i Verdal lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i
Verdal kommune.
Vedlegg:
1. Endelig forslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal
kommune.
2. Høringsforslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal
kommune.
3. Høringsuttalelse fra Sanitetsforeningene.
4. Høringsuttalelse fra Pensjonistforeningene.
5. Høringsuttalelse fra Eldrerådet.
6. Høringsuttalelse fra Ole Landsem.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Lov om kommunale helse og omsorgstjenester
Prop.99L (2015-2016) og Innst.372 L (2015-2016)
Saksopplysninger:
Hver kommune må vedta forskrift med kriterier for langtidsopphold i sykehjem i
medhold av ny bestemmelse av § 3-2 a i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Forskriften skal tre i kraft med 1.juli 2017.
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Bakgrunnen for innføring av ny forskrift er pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 e,
første ledd hvor rett til sykehjemsplass presiseres dersom det er det eneste tilbudet som
kan sikre forsvarlige tjenester. Rettigheten knyttes til «tilsvarende bolig tilrettelagt for
heldøgns tjenester» - det er nytt. Verdal kommune har ikke omsorgsboliger i dag som
dekker tilsvarende behov som i sykehjem. Av den grunn vil rettigheten etter forskriften
kun gjelde for langtidsplass i sykehjem i Verdal kommune. Pasient- og
brukerrettighetsloven §2-1 e sier videre at pasient og bruker som etter en
helhetsvurdering bør ha plass i sykehjem selv om forsvarlig helsehjelp kan gis i
hjemmet, har rett til vedtak om dette, og gis rett til å stå på venteliste. Videre stilles det
krav kommunen sin forskrift skal beskrive hvordan brukere og pasienter som står på
venteliste skal følges opp.
Verdal kommune har behov for å ha oversikt over det reelle behovet for
sykehjemsplasser. Forskriften skal bidra til at det blir bedre beslutninger fordi den også
omfatter kriterier for å stå på venteliste. Helhetlig vurdering skal ligge til grunn sammen
med faglig forsvarlighet. Videre vil forskriften gi beslutningsstøtte og kvalitetssikre
likebehandling. Saksbehandlerkontoret skal ha tildelingsretten framover, og det skal
utarbeides veiledningsmateriell til saksbehandlere bygget på saksutredningen, og
pasient- og brukerrettet informasjon på kommunens internettsider.
Målene med forskriften er å gi personer med stort omsorgsbehov en vurdering av rett
omsorgsnivå som ikke er knyttet til kommunens kapasitet. Mer forutsigbarhet, åpenhet
og etterprøvbarhet er også viktige mål.
Lovendringen eller de kommunale kriteriene innskrenker ikke retten til sykehjemsplass
og annen helsehjelp enn tidligere lovbestemmelse, og kommunen har heller ikke fått
utvidet plikt til å yte sykehjemstjenester eller annen heldøgnsomsorg.
Forskriften har sju paragrafer:
 §1 Forskriftens formål
 §2 Definisjoner
 §3 Overordnede hensyn og forholdet til andre lover
 §4 Kriterier
 §5 Retten til å stå på venteliste
 §6 Oppfølging av pasienter og brukere som står på venteliste
 §7 Ikrafttredelse
Paragrafene 4 og 6 er de sentrale bestemmelsene i forskriften. Paragraf 4 handler om to
ulike rettigheter:
a) rett til langtidsopphold,
b) rett til vedtak om at slikt opphold er det pasienten eller brukeren er best tjent med.
Hva som er aktuelt av de to rettighetene er avhengig av om pasienten eller brukeren kan
få forsvarlige tjenester i eget hjem. Punkt a) handler om rett til langtidsopphold, og den
som bare kan få forsvarlige tjenester i form av langtidsopphold, har rett til
sykehjemsplass umiddelbart. Punkt b) anfører at den som kan få forsvarlige tjenester i
eget hjem men er best tjent med å komme på sykehjem, godkjennes for langtidsplass og
gis rett til å stå på venteliste. For å utløse rettighetene til langtidsopphold i sykehjem
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beskrives som «omfattende» og er likt for begge rettighetene og fastsettes i Forskriftens
kriterier i §4.
Paragraf 6 anfører krav til systematisk oppfølging av pasienter og brukere som venter på
langtidsopphold. Endringer i behov skal sørge for at tjenestetilbudet tilpasses og holder
forsvarlig nivå slik at pasient og bruker og pårørende føler mest mulig trygghet på dette.
Kommunikasjon og forventningsavklaring med pasient og bruker og pårørende er viktig
for å styrke oppfølgingen og større forutsigbarhet i en ventefase som kan oppleves som
vanskelig og utrygg.
Saken er lagt fram for politisk vedtak i PS 26/16 og PS 7/17. Saken har vært lagt ut til 6
ukers høring for uttalelse, jf Forvaltningsloven §37.
Skriftlige høringsuttalelser er gitt av:
 Sanitetsforeningene i Verdal representert ved Leksdal, Vinne, Stiklestad, Ness,
Sjøbygda, Volhaug, Leirådal og Volden.
 Pensjonistlag/forening/gruppe i Verdal representert ved Vuku, Fagforbundet,
Verdal, Utdanningsforbundet og Aker Verdal/Kværner Verdal.
 Verdal Eldreråd
 Ole Landsem
Alle høringsuttalelser er vedlagt saken.
Det er gitt innspill på følgende paragrafer (fargekodene angir hvem som har gitt
høringsuttalelse):
Oppsummert høringsinstansene sine innspill:
Sanitetsforeningene har uttalt at det må gis en ventelistegaranti på max 30 dager.
Hensynet til pasient og bruker sine pårørende må vektlegges, og aldersgrense for å få
langtidsplass er lite aktuelt å ha med. Dette innspillet har også Ole Landsem gitt.
Pensjonistforeningene gir innspill på å ha mer utfyllende beskrivelse av lovtekst i §§ 14.
Videre gis det innspill på at fastlege og sykehus skal gis søknadsrett til langtidsplass i
sykehjem, og det påpekes medvirkning av pasient og bruker og deres pårørende. I §4 gis
det innspill på å ta ut alle kriterier under punktet andre relevante tiltak.
Pensjonistforeningene mener at tildeling av langtidsplass skal gjøres av Sentral
inntaksnemd som er tverrfaglig sammensatt. I §5 har pensjonistforeningene spilt inn at
siste del av setningen i andre avsnitt må tas ut og begrunner det med at det gir
kommunen rett til å kreve at pasienten og dens pårørende skal måtte akseptere å gjøre
om hjemmet til en sykehjemsplass.
Verdal Eldreråd har innspill på tidsperspektivet en pasient og bruker kan stå på
venteliste, og har innspill på nye kulepunkt i §4 om at medisinsk behandling skal være et
kriterium og i §5 belastning pårørende. Vurderingene skal foretas etter objektive kriterier
og det skal innhentes legeerklæring før det fattes vedtak.
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Vurdering:
Rådmannen har tatt flere av innspillene i høringsuttalelsene til følge. Slik
høringsuttalelsene oppfattes samlet sett, er formålet med forskriften tydeliggjort. Videre
er høringsuttalelsene tydelige på at praktiseringen av forskriften skal bidra til
myndiggjøring av pasient og bruker og at tildelingspraksis er basert på åpenhet og
etterprøvbarhet. Av den grunn er forslagets §2 utvidet til å beskrive myndiggjøring,
klagerett og forholdet til andre lover.
Definisjonene i forslagets §3 er utvidet med definisjon av hva som legges i «Omfattende
tjenestebehov» og hva status på venteliste betyr.
Forslagets §4 kriterier for rett til sykehjemsplass og rett til å stå på venteliste er endret
for å tydeliggjøre hva som er kriterier i tildelingspraksis, og hvordan kommunen sikrer
større grad av likebehandling. Nummer 4 i samme paragraf er IPLOS (individbasert
helse- og omsorgstatistikk) skår tatt inn som vurderingsverktøy som et ledd i behandling
av søknad om langtidsplass i sykehjem. Kommunen er pålagt å følge IPLOS kriterier når
det søkes om helse og omsorgstjenester §3-2 første ledd nr 4, nr 5 og nr 6 og §3-6 og §38. Dette er praksis i dag, og er et ledd i å ivareta likebehandlingsprinsippet i og med at
det kan sammenlignes med nasjonal statistikk. I tillegg åpnes det opp for at søkere kan
tildeles langtidsplass i sykehjem etter en helhetsvurdering. Bakgrunnen for dette er med
tanke på at det er særlige forhold ved pasient og bruker som ikke fanges opp ved bruk av
IPLOS skår.
Forslagets §5 i det endelige forslaget tydeliggjør retten til å stå på venteliste til
langtidsopphold, og hvordan prioriteringer skal foregå.
Forslagets §6 beskriver hvordan oppfølging av pasienter og brukere som venter på
langtidsopphold i sykehjem skal foregå. Kravene skal sørge for at tjenestetilbudet
tilpasses pasient og bruker og pårørende tilpasses endringer i behov og holder forsvarlig
nivå, slik at de skal føle seg mest mulig trygg. Kommunikasjonen med pasient og bruker
og pårørende er en viktig del av oppfølgingen. Det legges opp til å styrke oppfølgingen
av pasient og bruker og pårørende slik at forutsigbarheten blir større i en fase som mange
opplever som vanskelig og utrygg.
Forslaget til forskrift vurderer rådmannen å ivareta de krav som er satt for utarbeidelse
av lokal forskrift.

14

Verdal kommune
Sakspapir

Nytt aktivitetstilbud på Stekke

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal
anne.kari.haugdal@verdal.kommune.no
E-post:
74048572
Tlf.:

Arkivref:
2015/806 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
14.06.2017

Saksnr.
24/17

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret i Verdal tar innbyggerinitiativet til orientering, og ber rådmannen
realisere dag-, lærings- og mestringstilbud på Stekke innen 1.august 2017.
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fagforbundets pensjonistgruppe
Innbyggerinitiativet v/Mona Breding Lersveen
Eldrerådet
Elvepromenaden Borettslag
Samordning av dagtilbud i Verdal – Rapport fra RO i juni 2015.
Notat datert 05.04.17 til formannskapet vedr. Stekke kafé.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Rådmannen orienterte Formannskapet i sak 045/17 om nedleggelse av Stekke kafè, se
vedlagte notat. Nedlegging av Stekke kafè har skapt engasjement blant innbyggere, og
det ble tatt et innbyggerinitiativ som resulterte i 335 underskrifter. Antallet underskrifter
er tilstrekkelig for at saken skal behandles av kommunestyret, jf Lov om kommuner og
fylkeskommuner §39a punkt 1.
I tillegg til innbyggerinitiativet har tre organisasjoner og en enkeltperson sendt brev til
kommunen i sakens anledning:
10.04.2017: Fagforbundets pensjonistgruppe
11.04.2017: Innbyggerinitiativet v/Mona Breding Lersveen
24.04.2017: Eldrerådet i Verdal
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10.05.2017: Elvepromenaden Borettslag
Innbyggerinitiativet, Fagforbundet pensjonistforbund og Elvepromenaden Borettslag er
opptatt av den funksjon Stekke kafè har som arbeidsplass, lærlingebedrift, sosial arena,
møtevirksomhet og integreringsfremmende virksomhet. Det gis uttrykk for at kafeen
ikke har vært en økonomisk belastning for kommunen, snarere tvert imot med tanke på
bedre livskvalitet og trivsel. Det anføres at kaféen er viktig for beboerne i området, både
på dag- og kveldstid. Det er et sterkt ønske om at kafeen skal bestå.
En henvendelse gir uttrykk for at de er positiv til at det planlegges en samlokalisering av
lokalene slik at flere kan benytte seg av de aktiviteter som det legges til rette for. Det er
ønskelig at det vurderes videre drift av kafeen og at det informeres om hvilke aktiviteter
som er tenkt satt i gang og hvem som er målgruppen. Det påpekes at det er behov for en
felles arena for beboere i omsorgs- og treningsboliger, og at det må ivaretas i det nye
tilbudet, og at det ikke blir begrensninger for de som bor i omsorgsboligene.
Dagens status ved Stekke kafè.
Koordinator for dag-, lærings- og mestringstilbud, virksomhetsleder integrering og
mangfold har fått følgende informasjon av daglig leder om aktivitetene som foregår på
Stekke kafè:
 Det er ca. 20-25 personer som er innom for å spise middag, dessert og kaffe hver
dag mellom 10.00-14.00. Det sosiale ved å spise sammen er viktig. Enkelte
besøkende av kafeen får bistand til å spise middag.
 Daglig leder har tatt initiativ til kortspill på torsdag ettermiddag og malerklubb på
ettermiddag, åpent for alle annenhver mandag.
 Februar og mars er årsmøtetid og lokalene leies av f.eks. borettslag,
Diabetesforeningen og FFO. Det legges til rette for hyggekvelder som arrangeres
av Stekke pårørendeforeningen og det skjer 5-6 ganger i året med f.eks. grilling
Sankthansaften og julemiddag.
 Verdal kommunale kulturtjeneste har inngått en samarbeidsavtale med
elevbedriften «Spre glede» i perioden skoleåret 2016-2017. De har gjennomført 3
arrangement ved Stekke kafè i løpet av skoleåret.
Integrering og mangfold har siden i 2010 brukt Stekke Kafè som språk- og
arbeidspraksis. Det har vært en bra praksisplass for de som har fått denne muligheten.
Mange har gjennom sin praksis blitt bedre i norsk, og lært om norsk samfunnsliv.
Dagtilbudet Kontakten er lokalisert på Stekke. Lavterskeltilbud tilrettelagt for brukere
som har psykiske helseproblemer, og er åpent 2 dager per uke.
Samordning dag-, lærings- og mestringstilbud i lokalene på Stekke fra 1.august
2017.
Samordningsprosessen:
Det nye aktivitetstilbudet på Stekke omfatter samkjøring av mange aktører. Så langt er
følgende avklart:
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 Det er engasjert en koordinator som skal koordinere aktivitetene og samarbeidet
mellom de ulike aktivitetstilbudene. Koordinatorstillingen lyses ut som fast
stilling.
 Dagtilbudet Kontakten blir en del av det nye aktivitetstilbudet fra 1. oktober 2017.
Det pågår en kartlegging av dagens deltakere sine interesser og hva de ønsker å
bidra med i det nye aktivitetstilbudet. Kontakten har en ansatt i 50% stilling. Den
ansatte får tilbud om å fortsette i det nye aktivitetstilbudet.
 Hjemmetjenesten og institusjonskjøkkenet har tatt ansvar for informasjon og
veiledning til beboerne på Stekke om matombringingtjenesten (frokost, middag
og kveldsmat) som tilbys av kommunen. Det er mulig for pårørende å kjøpe
middag.
Beboere på Stekke får tilbud om matombringing i egen leilighet eller i
fellesarealet hvis ønskelig. Eventuelle behov for tilrettelegging/bistand knyttet til
måltid vil gis som praktisk bistand etter søknad. Dette er i samsvar med
kommunens praksis forøvrig.
 Kulturtjenesten bidrar med formidling av ulike kulturaktiviteter i samarbeid med
dag-, lærings- og mestringstilbudet.
 Det pågår en prosess for å avklare hvor dag-, lærings- og mestringstilbudet får sin
faglige organisatoriske tilknytning
 Frivillig Verdal blir en samarbeidspartner i aktivitetstilbudet fra 1.august 2017.
Frivillig Verdal skal ha ansvar for å drifte enkel kaffeservering som er åpent for
alle i åpningstiden.
Åpningstid
Aktivitetstilbudet vil ha åpningstid mandag til fredag 0900 – 1500 i oppstarten.
Åpningstiden blir utvidet til 2 kvelder i uken og lørdager utover høsten 2017.
Aktivitetstilbudets målgruppe
Alle innbyggere i Verdal som har behov for daglig aktivitet gis mulighet til å benytte seg
av kommunalt aktivitetstilbud.
Aktivitetstilbud
Lokalene på Stekke blir et knutepunkt for kommunale tilrettelagte aktiviteter.
Knutepunktet skal bidra til et mangfold av aktivitetstilbud for aldersgruppen 18 år og
oppover. Det legges opp til høy grad av brukerstyring med fokus på målgruppens
interesser og ressurser. Noen kan være bidragsytere for andre, mens andre trenger støtte
for å kunne delta i aktiviteter. Den enkelte sin opplevelse av mestring krever et mangfold
av aktiviteter fordi vi er ulik. Dette krever samhandling med andre tjenester innad i
kommunen, med private aktører og frivillig lag og organisasjoner. Koordinatorrollen får
oppgaven med å tilby rett aktivitet, til rett person til riktig tid. Samhandling mellom
Verdal kommune og Verdal frivillig vil bidra til at lokalene på Stekke blir et sosialt
knutepunkt.
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Skjematisk framstilling av Stekke som knutepunkt for aktivitetstilbudet i kommunen:

Informasjon og koordinering av aktiviteter når den
enkelte sine interesser og behov er avklart

Rett aktivitet
til rett person
til rett tid

Vurdering:
Rådmannen viser til sitt notat til Formannskapet vedrørende Stekke kafè av 5.april 2017,
hvor helse- og omsorgstjenestens endrede arealbehov sammenfaller i tid med at de
ansatte ved Stekke kafè nærmer seg pensjonsalder. En samlet vurdering tilsier at
tidspunktet er kommet for å gjøre alvor av en mangeårig diskusjon om å avvikle drifta av
Stekke kafè. Det engasjement saken har vist vurderer rådmannen som positivt og
synliggjør verdien av å ha et knutepunkt for sosial deltakelse og aktivitet på Stekke.
Rådmannen vurderer at lokalene på Stekke er godt egnet som knutepunkt for et
samordnet dag-, lærings- og mestringstilbud. Flere innbyggere vil få muligheten til å
delta i et aktivitetstilbud ut fra egne interesser og ressurser. Det legges opp til en
opptrapping av aktivitetstilbudet åpningstider til enkelte kvelder og helger utover høsten.
Samarbeid med Verdal frivillig gjør at det fortsatt vil være rom for sosialt samvær med
mulighet for enkel servering i Verdal frivillig sin regi.
Matservering for de som bor i omsorgsboliger på Stekke blir ivaretatt gjennom
kommunens helse- og omsorgstjenester. Deltagerne ved Kontakten vil få et bedre tilbud
og tilbudet blir mer tilgjengelig ved at det blir åpent flere dager enn i dag. Integrering og
mangfold sine deltagere vil få tilgang på flere oppgaver og aktiviteter noe som er en
styrke for norskopplæring og samfunnsdeltakelse.
Oppsummert vurderer rådmannen at den samhandling det legges opp til i det nye dag-,
lærings- og mestringstilbudet, vil omfatte flere innbyggere og være mer framtidsretta og
hensiktsmessig for målgruppen.
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Verdal kommune
Sakspapir

Oppnevning av samarbeidsutvalg ved bo- og helsetunene

Saksbehandler: Unni Merete Haugan Sellæg
unni.haugan.sellag@verdal.kommune.no
E-post:
74048419
Tlf.:

Arkivref:
2017/281 - /035

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Komité mennesker og livskvalitet

Møtedato
14.06.2017

Saksnr.
25/17

Rådmannens forslag til vedtak:
Som medlemmer av samarbeidsutvalg ved bo- og helsetunene for tidsrommet
01.01.17 – 31.12. 18 oppnevnes:
Eldrerådet – Magnus Tiller
Lokale pårørendeforeningen – Grete Sivertsen
Representant fra arbeidstakerne – Liv Røstad
Representanter fra lokale lag og foreninger – Marn Storhaug, Ørmelen pensjonistlag og
Merethe Trøbak, Volden sanitetslag.
Vedlegg:
Samlet saksframstilling av kommunestyresak 32/16.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I sak 32/16 i kommunestyret ble det vedtatt å opprette samarbeidsutvalg ved bo og
helsetunene i Verdal kommune for beboere som er tildelt langtidsplass fra 01.01.2017.
Representantene skal oppnevnes at Komite mennesker og livskvalitet og oppnevnes for 2
år av gangen.
Beboerne skal være representert med én repr. fra bo- og helsetunene, men det har ennå
ikke lyktes å få tak i brukerrepresentant.
Samtlige som er foreslått er forespurt og har sagt ja til å bli oppnevnt.
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PS 26/17 Andre saker
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