Levanger kommune
Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Driftsutvalget
1045, Levanger rådhus
14.10.2020
13:00 – 13:50

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Janne Kathrine Jørstad Larsen
Kim Nilssen
Geir Skjesol
Oda Okkenhaug
Gaute Børstad Skjervø
Karl Meinert Buchholdt
Christer Lajord

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
SP/H/FRP/KRF
SP/H/FRP/KRF
SP/H/FRP/KRF
AP
AP
MDG/R/V
SV

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Vegard Austmo
MEDL
Britt Tønne Haugan
MEDL
Nina Egenæs Groven
NESTL
Morten Langdal
MEDL

Representerer
AP
SP/H/FRP/KRF
SP/H/FRP/KRF
SP/H/FRP/KRF

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Siri Marie Nesgård
Marit Kristine Murås Fosså
Knut-Erik Henrikø
Siw Grethe Kristiansen

Representerer
AP
SP/H/FRP/KRF
SP/H/FRP/KRF
SP/H/FRP/KRF

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Marit E. Aksnes
Kristin Bratseth
Reidun Johansen

Møtte for
Vegard Austmo
Morten Langdal
Britt Tønne Haugan
Nina Egenæs Groven

Stilling
Kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef helse og velferd
Rådgiver

Underskrift:

_____________________

_______________________

Saksnr
PS 40/20

Innhold
Godkjenning/signering av protokoll

PS 41/20

Referatsaker

PS 42/20

Innmelding av nye anlegg for idrett og fysisk aktivitet spillemidler 2020/2021

FO 15/20

Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Åpning av plasser ved
Skogn helsetun

FO 16/20

Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - stengte kantiner ved
omsorgssentrene

FO 17/20

Interpellasjon fra Geir Skjesol (SP) Kapasitetsutnyttelse av
kjøkken på Levanger bo- og helsetun og Skogn helsetun

Orientering/drøfting:
Evaluering av driftsutvalgets rolle så langt.
Forespørsel:
Karl M. Buchholdt, V – viser til avvik inne pleie-/omsorg som er presentert i media –
hva tenker ledelsen om dette?
Kommunalsjef helse besvarte forespørselen.
Karl M. Buchholdt, V - oppfølging sak tatt opp i august.
Kommunalsjef helse besvarte forespørselen.
Oda Okkenhaug, AP – Markedsføring av kommunale priser – hvordan gjøres dette?
Arbeidsutvalget tar ett møte med Kultursjef Guri Sivertsen

PS 40/20 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 14.10.2020
Forslag i møte:
Til å godkjenne/underskrive protokoll velges:
Marit M. Fosså og Siri Øvrum Nesgård
Avstemning:
Forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Til å godkjenne/underskrive protokoll velges:
Marit M. Fosså og Siri Øvrum Nesgård

PS 41/20 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 14.10.2020
Forslag i møte:
Referatsakene tas til etterretning.
Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Referatsakene tas til etterretning.

PS 42/20 Innmelding av nye anlegg for idrett og fysisk aktivitet - spillemidler 2020/2021

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 14.10.2020
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Justert handlingsplan for anlegg vedtas.

FO 18/20 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Åpning av plasser ved Skogn helsetun

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 14.10.2020
Behandling i møte:

Karl M Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:
Åpning av plasser ved Skogn helsetun
I Levanger kommunes budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 – 2022 står det på side 61
om fremtidige behov for etablering av heldøgns omsorgsboliger og institusjonsplasser. I tabellen
på samme side står det at 30 nye omsorgsboliger skal settes i drift på Skogn fra 2023.
For Venstre fremstår dette som et utmerket og fremtidsrettet tiltak, da det allerede i dag er lange
ventelister for å få omsorgsbolig i Levanger. Ifølge tall som er oppgitt står det til enhver tid
mellom 20 og 40 personer på venteliste for heldøgns omsorg.
Spørsmål:
Når i 2023 vil de 30 omsorgsboligene på Skogn bli åpnet, og er det planlagt noen nye
institusjonsplasser i tilknytning til disse omsorgsboligene?
Driftsutvalgets leder besvarte spørsmålet:
I Institusjonsplan 2014 – 2030 står det at sykehjemmet ved Skogn skal endres til 20
omsorgsboliger. I den samme planen er det ikke skissert etablering av institusjonsplasser på
Skogn.
I rapporten «Evaluering av dagens velferdstjenester og organisering av helse og velferd» som
ble lagt fram for Driftsutvalget 16.09.20, heter det i pkt 4.3.5:
«I løpet av 2020/2021 skal Boligsosial temaplan revideres. Temaplanen vil kunne beskrive
boligbehov for alle grupper i kommunen. Revidering av institusjonsplan vil være en del av
temaplanen. Temaplanen kan i handlingsdelen legge opp til en framskriving av behov og forslag
til gradvis utbygging»
Revidert kommunedelplan helse og velferd vil legge de overordnede føringer for revideringer av
temaplaner og underliggende planer. Boligsosial temaplan, og herunder institusjonsplan, vil bli
revidert etter ferdigstillelsen av kommunedelplanen.
FO 19/20 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - stengte kantiner ved omsorgssentrene

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 14.10.2020
Behandling i møte:
Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:

I forbindelse med Covid-19 har det blitt iverksatt en rekke tiltak for å hindre smittespredning.
Etter det jeg har forstått er et slikt tiltak stenging av kantina ved Levanger bo- og
aktivitetssenter, slik at alle eller deler av beboerne ved senteret nå må spise måltider som
middag på egne rom/leiligheter.
Det å kunne innta et måltid i fellesskap er en viktig del av livskvaliteten for beboerne ved våre
omsorgssentre. Smittevern må naturligvis settes høyt, men kommunen må også strekke seg langt
for å kunne sette trygge rammer rundt fellesskapsløsninger, som muligheten for å kunne spise
måltidene i samme rom

Spørsmål:

Ved hvilke omsorgssentre er beboerne nå forhindret fra å spise måltider i fellesområdene, og
hvilke tiltak / vurderinger blir iverksatt for å gjenåpne dem?

Driftsutvalgets leder besvarte spørsmålet:
I mars 2020 fikk vi covid 19-pandemien, noe som medførte mange smitteverntiltak i
kommunens helse- og omsorgstjenester. Blant dem var innføring av besøksrestriksjoner
ved kommunens institusjoner og omsorgsbaser, i tråd med råd fra nasjonale
myndigheter. Flere tjenestetilbud ble midlertidig stengt, og andre tjenester måtte ytes på
nye måter. Smittevernrestriksjoner gjennom å unngå fysiske samlinger ble innført, og
stenging av tilbud som kantina ved Levanger bo og aktivitetssenter (LBAS) var et slikt
tiltak. Gjennom sommeren og høsten er det jevnlig gjort vurderinger av om en kan lette
noe på restriksjonene sett opp mot smitteforekomsten i kommunen. En ønsker ikke å øke
risiko for å få smitte inn i institusjoner og omsorgsbaser, hvor de mest sårbare personene
oppholder seg. Dette vil få store konsekvenser for enkeltbrukere i forhold til
sykdomsutvikling og isolasjon, men også for å kunne sikre faglig forsvarlig drift med
mange ansatte i karantene/isolasjon og liten tilgang på faglige ressurser.
Ved LBAS selges det i dag middag i kantina, men det er ikke åpent for at kunden kan
sitte og spise i kantinelokalene enda. Det vurderes å åpne kantina igjen før jul, men dette
vil fortsatt avhenge av smittetrykket i Levanger og risikoen for å slippe smitte inn i
bygget. I de delene av bygget hvor det er heldøgns omsorgsleiligheter, er det felles stuer
hvor de beboerne som ønsker det kan spise. En mulighetsstudie for den eldste delen av
LBAS planlegges, og der vil flere fellesrom for beboerne være en del av utredningen.
Ved Ytterøy helsetun, Breidablikktunet og Staup helsehus spiser beboerne som ønsker
det i lokale fellesareal i sine etasjer/avdelinger. Det er ved disse avdelingene fortsatt
stengt for besøkende i fellesarealene. Besøkende må oppholde seg på rommene/i
leilighetene til de de besøker eller benytte egne besøksrom der det finnes.
FO 20/20 Interpellasjon fra Geir Skjesol (SP) - kapasitetsutnyttelse av kjøkken på
Levanger bo- og aktivitetssenter og Skogn helsetun

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 14.10.2020
Behandling i møte:
Geir Skjesol, SP fremmet følgende interpellasjon:
I forbindelse med behandlingen av saken om felleskjøkken kom det frem at kjøkkenet på
Lbas ikke har areal for den produksjonen som er der i dag, mens det er ledig kapasitet på
kjøkkenet på Skogn helsehus. Administrasjonen bør snarest se på muligheten for å flytte
deler av produksjonen fra Lbas til Skogn for å en bedre utnyttelse av kjøkken kapasiteten
i kommunen.
Forslag til vedtak:
Deler av matproduksjonen flyttes fra Lbas til Skogn helsehus for å få en bedre utnyttelse
av Køkken kapasiteten til nytt felleskjøkken står ferdig.

Driftsutvalgets leder besvarte spørsmålet:
Det er korrekt som interpellanten påpeker, at produksjonskjøkkenlokalene ved Levanger
bo- og aktivitetssenter (LBAS) arealmessig og utstyrsmessig ikke er tilpasset dagens

produksjonsmengde av middager. Lokalene ved produksjonskjøkkenet ved Skogn
helsetun har kapasitet til noe økt produksjon. En omfordeling av produksjonen krever
rekruttering og flytting av personellressurser, samt andre endringer som krever
planlegging og drøfting med tillitsvalgte, samt god involvering og forankring hos
ansatte.
Det er allerede av ledelsen igangsatt et arbeid sammen med tillitsvalgte for å planlegge
flytting av deler av middagsproduksjonen fra Levanger bo- og aktivitetssenter til
kjøkkenet ved Skogn helsetun i påvente av ferdigstillelse av nytt produksjonskjøkken. Vi
håper å kunne iverksette en ny midlertidig organisering av middagsproduksjonen med
omfordeling mellom LBAS og Skogn innen februar 2021.
Forslag til vedtak:
Deler av matproduksjonen flyttes fra LBAS til Skogn helsehus for å få en bedre
utnyttelse av kjøkkenkapasiteten til nytt felleskjøkken står ferdig.
Avstemming:
Forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.

