TRYSIL KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL
Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

Kommunestyresalen, Trysil rådhus

Dato:

13.02.2018

Tidspunkt:

09:00 – 09:40

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Erik Sletten
Ordfører
Knut Løken
Varaordfører
Anders Nyhuus
Medlem
Liz Bjørseth
Medlem
Randi Sætre
Medlem
Even Eriksen
Medlem
Stein Bogsveen
Medlem
Per Hagebakken
Varamedlem
Turid Backe-Viken
Varamedlem

Parti
SP
H
H
H
AP
AP
AP
SP
AP

Vara for

Linn Rundfloen
Marit Nyhuus

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Jan Sævig
Protokollfører Grete Myrvold Rydje
I tillegg protokolleres:
Turid Backe-Viken, Ap spurte om prosessen bak innføring av ekstraordinær
båndtvang i Trysil kommune og etterlyste unntak for for eksempel jakthunder.
Ordfører kommer tilbake til saken.
Randi Sætre, Ap sa at investeringsregnskapet skulle vært behandlet i formannskapet
før det skal behandles som politisk sak i kommunestyret i dag. Rådmann Jan Sævig
sa at investeringsregnskapet egentlig burde vært satt opp som orienteringssak, ikke
politisk sak i kommunestyret.
Rådmannen ønsker en ekstern foredragsholder på kommuneøkonomi til
formannskapets strategimøte i vår. Det flyttes derfor til andre uke etter påske.
Rådmannen kommer tilbake med endelige datoer.
Rådmannen sa at Trysil kommune har en stor del ressurskrevende brukere som vi
får refusjon for. Hedmark Revisjon ser nå på måten vi regner ut kostnadene på, et
prinsipp mange kommuner har brukt og som har vært godkjent de siste åra. Nå har
departementet varslet at de vil innskjerpe beregningsgrunnlaget og kanskje avkorte
refusjonene, også med tilbakevirkende kraft for 2017.

SAKSLISTE:
Saksnr
PS 18/3
RS 18/2
PS 18/4
PS 18/5

Innhold
Referatsaker
Protokoll fra møte i formannskapet 23.1.2018
Opprettelse av midlertidig skjermet enhet ved Borgtun
Bemanningssituasjonen på plan-, bygg- og
miljøavdelingen

Underskrift leder:
----------------------

PS 18/3 Referatsaker
Behandling i Formannskapet - 13.02.2018:
Protokoll fra møte i formannskapet 23.1.2018 ble enstemmig godkjent.
Vedtak i Formannskapet - 13.02.2018:
Protokoll fra møte i formannskapet 23.1.2018 godkjennes.

PS 18/4 Opprettelse av midlertidig skjermet enhet ved Borgtun
Innstilling i Hovedutvalg for helse og omsorg - 01.02.2018:
1. Det opprettes en midlertidig skjermet enhet ved Trysil sykehjem, avdeling
Borgtun.
2. Det tildeles 7,75 nye årsverk med virkning fra 1.4.2018.
3. Enheten regnskapsføres som eget tiltak gjennom 2018.
4. Sektoren tilføres 3 700 000 kroner.
5. Hovedutvalget ber om å få fremlagt en sak når bemanningsbehovet på
Borgtun er endelig avklart. Det skal vurderes om 2,2 årsverk som var knyttet
til tidligere ressurskrevende pasient, kan overføres til ny ressurskrevende
pasient.
Behandling i Formannskapet - 13.02.2018:
Forslag fra H v/Knut Løken:
1. Som hovedutvalg for helse og omsorgs innstilling.
2. Det tildeles 4,55 nye årsverk med virkning fra 1.4.2018 der fagleder for
enheten skal inngå som en del av ordinær turnus.
3. Som hovedutvalg for helse og omsorgs innstilling.
4. Sektoren tilføres 2 388 000 kroner.
5. Tildelte årsverk/aktuelt tiltak reduseres/avsluttes når pasientens
funksjonsnivå/behov endrer seg eller opphører.
6. Framtidig bemanningsbehov på Borgtun skal framlegges som egen sak der
faglige og økonomiske vurderinger skal framgå som grunnlag for ev.
opprettelse av nye stillinger.
Votering: Hs forslag vedtatt med 5 (H og Sp) mot 4 stemmer (Ap) som ble avgitt for
hovedutvalg for helse og omsorgs innstilling.
Innstilling i Formannskapet - 13.02.2018:
1. Det opprettes en midlertidig skjermet enhet ved Trysil sykehjem, avdeling
Borgtun.
2. Det tildeles 4,55 nye årsverk med virkning fra 1.4.2018 der fagleder for
enheten skal inngå som en del av ordinær turnus.
3. Enheten regnskapsføres som eget tiltak gjennom 2018.
4. Sektoren tilføres 2 388 000 kroner.
5. Tildelte årsverk/aktuelt tiltak reduseres/avsluttes når pasientens
funksjonsnivå/behov endrer seg eller opphører.
6. Framtidig bemanningsbehov på Borgtun skal framlegges som egen sak der
faglige og økonomiske vurderinger skal framgå som grunnlag for ev.
opprettelse av nye stillinger.

PS 18/5 Bemanningssituasjonen på plan-, bygg- og
miljøavdelingen
Innstilling i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 31.01.2018:
1.
Det opprettes følgende nye stillinger på sektoren Forvaltning og teknisk
drift:
100% stilling som tilsynsfører knyttet til Vann- og
avløpsavdelingen/Byggesaksavdelingen
100% stilling innen natur – og miljøforvaltning
2.

Fagområdet kart og oppmåling tilføres økt stillingsressurs på 30 %.
Økningen legges til allerede budsjetterte 1,7 årsverk

Stillingene og stillingsøkningen finansieres innenfor sektorens budsjettramme i 2018
og blir en del av budsjett- og økonomiplanbehandlingen for 2019 – 2022.
Behandling i Formannskapet - 13.02.2018:
Votering: Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drifts innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling i Formannskapet - 13.02.2018:
1. Det opprettes følgende nye stillinger på sektoren forvaltning og teknisk drift:
100 % stilling som tilsynsfører knyttet til vann, avløp og byggesak
100 % stilling innen natur- og miljøforvaltning
2. Fagområdet kart og oppmåling tilføres økt stillingsressurs på 30 %.
Økningen legges til allerede budsjetterte 1,7 årsverk.
Stillingene og stillingsøkningen finansieres innenfor sektorens budsjettramme i 2018
og blir en del av budsjett- og økonomiplanbehandlingen for 2019–2022.

