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Sakslisten:
Saknr. 01/2016
ORIENTERING FRA UTVALGSLEDER OG KOMMUNALSJEF

Prosjektleders innstilling:
Saken tas til orientering.

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjord, 22.11.2016
Behandling:
Alle utvalgsmedlemmene presenterte seg.
Utvalgsleder Bror-Lennart Mentzoni, KRF fremmet forslag om at møtebehandlingen ivaretas i
henhold til det reglementet som skal til behandling i kommunestyret 13.12.16
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
31.januar – 1.februar 2017 arrangeres seminar i Stavern for alle utvalgsmedlemmene.
Alle seksjonslederne i kommunalområde helse, sosial og omsorg ble presentert.
HSOs 01/2016 vedtak:
Saken tas til orientering.

Møtebehandlingen ivaretas i henhold til det reglement som skal til behandling i kommunestyret
13.12.16
*********************************************************************************************************

Saknr. 02/2016
BRUKERMEDVIRKNING I KOMMUNALOMRÅDET HSO

Prosjektleders innstilling:
Sak om brukermedvirkning på systemnivå i kommunalområde HSO tas til orientering.

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjord, 22.11.2016
Behandling:
Kommunalsjef Lise Tanum Aulie orienterte og svarte på spørsmål
Bror-Lennart Mentzoni KRF, fremmet følgende forslag til et nytt punkt 2:
HSO-utvalget fatter følgende vedtak:
For å sikre og utvikle brukermedvirkning på systemnivå i den nye kommunen etableres det fra 2017
et brukerutvalg der kommunalsjefen møter 5 representanter fra brukerorganisasjoner.
Representantene utnevnes av FFO (3), SAFO (1) og A-larm (1). Utvalget møtes minimum én gang
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i halvåret.
Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
Kommunestyret den 13.12.2016.

Det ble først votert over prosjektleders innstilling. Innstilligen ble enstemmig vedtatt
Det ble deretter votert over forslaget til et punkt 2 fra Bror-Lennart Mentzoni, KRF. Forslaget
ble enstemmig vedtatt.
HSOs 02/2016 vedtak:
1. Sak om brukermedvirkning på systemnivå i kommunalområde HSO tas til orientering.
2. For å sikre og utvikle brukermedvirkning på systemnivå i den nye kommunen etableres det
fra 2017 et brukerutvalg der kommunalsjefen møter 5 representanter fra
brukerorganisasjoner. Representantene utnevnes av FFO (3), SAFO (1) og A-larm (1).
Utvalget møtes minimum én gang i halvåret.
Vedtaket fattes under forutsetning av at forslag til Delegeringsreglementet vedtas av
Kommunestyret den 13.12.2016.
*********************************************************************************************************

Saknr. 03/2016
SAMARBEIDSAVTALE NAV OG SANDEFJORD KOMMUNE

Prosjektleders innstilling:
Samarbeidsavtale NAV Vestfold og Sandefjord kommune godkjennes.

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjord, 22.11.2016
Behandling:
Kommunalsjef Lise Tanum Aulie svarte på spørsmål.
Bror-Lennart Mentzoni, KRF ønsket en omformulering av punkt 2 i samarbeidsavtalen vedrørende
lokale satsningsområder.
Bror-Lennart Mentzoni, KRF fremmet følgende forslag til endret ordlyd på prosjektleders innstilling:
HSO-utvalget anbefaler at Samarbeidsavtale NAV Vestfold og Sandefjord Kommune godkjennes.
Det ble votert over prosjektleders innstilling opp mot forslaget fra Bror-Lennart Mentzoni, KRF.
Forslaget fra Bror-Lennart Mentzoni KRF ble enstemmig vedtatt.

HSOs 03/2016 vedtak:
HSO-utvalget anbefaler at Samarbeidsavtale NAV Vestfold og Sandefjord Kommune godkjennes.

*********************************************************************************************************
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Saknr. 04/2016
OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SANDEFJORD KOMMUNE OG SYKEHUSET I
VESTFOLD HF

Prosjektleders innstilling:
Overordnet samarbeidsavtale mellom Sandefjord kommune og Sykehuset i Vestfold godkjennes.

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjord, 22.11.2016
Behandling:
Bror-Lennart Mentzoni, KRF fremmet følgende forslag til endret ordlyd på prosjektleders innstilling:
HSO-utvalget anbefaler at overordnet samarbeidsavtale mellom Sandefjord Kommune og
Sykehuset i Vestfold godkjennes.
Det ble votert over prosjektleders innstilling opp mot forslaget fra Bror-Lennart Mentzoni, KRF.
Forslaget fra Bror-Lennart Mentzoni, KRF ble enstemmig vedtatt.

HSOs 04/2016 vedtak:
HSO-utvalget anbefaler at overordnet samarbeidsavtale mellom Sandefjord Kommune og
Sykehuset i Vestfold godkjennes.

*********************************************************************************************************

Saknr. 05/2016
PLANPROSESS FOR NYTT SYKEHJEM

Prosjektleders innstilling:
1. Informasjon om status i planlegging av nytt sykehjem tas til orientering.
2. Kommunestyret anbefaler at videre planarbeid gjennomføres i tråd med forutsetningene i
saken.

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjord, 22.11.2016
Behandling:
Kommunalsjef Lise Tanum Aulie orienterte og svarte på spørsmål.
Økonomi- og stabssjef Øyvind Rivrud svarte på spørsmål.
Bror-Lennart Mentzoni, KRF fremmet følgende endringsforslag til punkt 2.
Pkt 2 "HSO-Utvalget anbefaler at videre planarbeid gjennomføres i tråd med forutsetningene i
saken."

Det ble først votert over punkt 1 i prosjektleders innstilling. Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
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Det ble deretter votert over punkt 2 i prosjektleders innstilling opp mot forslag til nytt punkt 2 fra
Bror-Lennart Mentzoni, KRF.
Forslaget fra Bror-Lennart Mentzoni, KRF ble enstemmig vedtatt.

HSOs 05/2016 vedtak:

1. Informasjon om status i planlegging av nytt sykehjem tas til orientering.
2. HSO-utvalget anbefaler at videre planarbeid gjennomføres i tråd med forutsetningene i
saken.

*********************************************************************************************************

Saknr. 06/2016
EGENBETALING I KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON

Prosjektleders innstilling:
1. Sandefjord kommune(0710) følger maksimalsatsene i kapittel 1 i Forskrift om egenandel
for kommunale helse- og omsorgstjenester, ved innkreving av egenbetaling i institusjon.
2. Det gis fradrag for faktisk dokumenterte boutgifter for enslige og for alle som har
korttidsopphold i institusjon utover 60 døgn, etter en maksimalsats på 5 500 kr. pr. måned.
Satsen reguleres årlig og følger veksten i grunnbeløpet i Folketrygden.
3. Samboere likestilles med gifte

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjord, 22.11.2016
Behandling:
Økonomi- og stabssjef Øyvind Rivrud svarte på spørsmål.
Bror-Lennart Mentzoni, KRF fremmet følgende forslag til ledetekst til vedtaket:
HSO-utvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak

Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt med ledetekst.

HSOs 06/2016 vedtak:
HSO-utvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak:
1. Sandefjord kommune(0710) følger maksimalsatsene i kapittel 1 i Forskrift om egenandel
for kommunale helse- og omsorgstjenester, ved innkreving av egenbetaling i institusjon.
2. Det gis fradrag for faktisk dokumenterte boutgifter for enslige og for alle som har
korttidsopphold i institusjon utover 60 døgn, etter en maksimalsats på 5 500 kr. pr. måned.
Satsen reguleres årlig og følger veksten i grunnbeløpet i Folketrygden.
3. Samboere likestilles med gifte
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*********************************************************************************************************

Saknr. 07/2016
BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020

Prosjektleders innstilling:
Prosjektleder anbefaler at formannskapet legger saken frem for kommunestyret med følgende
innstilling:
1. Prosjektleders forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-20 vedtas som vist i
Budsjettskjema 1A og 1B for driftsbudsjettet
Budsjettskjema 2A og 2B for investeringsbudsjettet
2. Kommunen tar opp 36 mill. kr i lån til finansiering av investeringer i 2017.
Låneopptaket i 2017 legges til sertifikat-/pengemarkedslån eller obligasjonslån. Gjelden kan
refinansieres gjennom året.
3. Kommunen tar opp inntil 60 mill. kr som startlån i Husbanken i 2017.
Lån tas opp som annuitetslån uten avdragsfri periode med en løpetid på 25 år.
4. Kommunens betalingssatser iht. til bilag 5, ”Betalingssatser” vedtas.
Satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2017 der annet tidspunkt ikke er angitt.
5. Sandefjord Bredbånd KF - Budsjettrammer 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas som vist i
vedlegg 3.
Sandefjord Bredbånd KF tar ikke opp lån til finansiering av investeringer i 2017.
Foretakets sertifikat-/pengemarkedslån, som utgjør 89 mill. kr per 31.12.2016, kan
refinansieres gjennom året.

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjord, 22.11.2016
Behandling:
Økonomi- og stabssjef Øyvind Rivrud orienterte og svarte på spørsmål.
Kommunalsjef Lise Tanum Aulie svarte på spørsmål.
Bror-Lennart Mentzoni, KRF fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
HSO-utvalget tar saken til orientering

Det ble votert over prosjektleders innstilling og forslaget fra Bror-Lennart Mentzoni, KRF.
Prosjektleders innstilling falt enstemmig og forslaget fra Bror-Lennart Mentzonie, KRF ble
enstemmig vedtatt.
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HSOs 07/2016 vedtak:
Saken tas til orientering.

*********************************************************************************************************

Saknr. 08/2016
FORESPØRSLER

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg - Sandefjord, 22.11.2016
Behandling:
· På forespørsel fra Birgit Pettersen, AP vedrørende en ønsket oversikt over alle
institusjoner i den nye kommunen er det sendt ut en oversikt med kontaktinfo og bilde
til alle utvalgsmedlemmene.
· På forespørsel fra Birgit Pettersen, AP vedrørende status i saken om innvandrerråd
informerte kommunalsjef Lise Tanum Aulie om at utredingen om innvandrerråd er
påbegynt av administrasjonen og vil legges fram til politisk behandling på nyåret

*********************************************************************************************************
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