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Utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester
Bystyresalen, Haugesund rådhus
18.02.2021
Kl. 14:00

Følgende medlemmer møtte
Nina Westerlund Lie
Sahar Bayati
Svein Inge Huseby
Anders Amundstad-Balle
Kjell Sternhoff
Tom Landås
Ove Ellefsen
Lise Synnøve Neeraas Langåker
Monica Tindeland

Parti
AP
AP
Frp
H
H
Krf
PP
SV
V

Andre som møtte:
Anne Bjørnstad
Knut Arne Askeland
Leif Birkeland
Morten Meland
Åge Johannes Hansen

Møtenotater:
Sahar Bayati og Ove Ellefsen godkjenner protokoll i tillegg til leder.
Innkalling godkjent.
Sakslisten blir endret som følger:
Amundstad-Balle foreslår RS007/21 endres til PS002/ 21
Amundstad-Balle foreslår oversendelse til behandling.
Begge sakene ble enstemmig vedtatt.

Orientering "Velferdsteknologi prosjekt" ved Sturle Monstad og Monika Mannes Hillesland.
Direktør Knut Arne Askeland orienterte vedr corona i Haugesund kommune.
Notat svar/ spørsmål utdelt i møtet fra administrasjonen.
Eventuelt:

2 oversendelseforslag ble behandlet:
Oversendelsesforslag Fremmet av FrP, Venstre og Høyre
1) Utvalg for helse omsorg -og sosiale tjenester ber om at kommunedirektøren etablerer
et samarbeid med frivillige aktører, samarbeidspartnere og aktuelle institusjoner for å
planlegge for ulike smittescenarioer i rusmiljøet.
2) Utvalget ber og om at kommunedirektøren, sammen med eks. fastlegene, frivillige
aktører og aktuelle institusjoner, lager en proaktiv strategi for å sørge for at denne
gruppa både ønsker å ta imot vaksinene og at de kommer seg til vaksineringslokalet.
3) Utvalget ber kommunedirektøren om en redegjørelse av hvordan Haugesund
kommune har fulgt opp nasjonal veileder for mennesker med psykiske lidelser,
rusmiddelproblemer og avhengighet i koronapandemien.
Votering: Det ble votert punktvis.
Punkt 1 - forslaget falt med 4 stemmer(H, V og FrP) mot 5 stemmer.
Punkt 2 - forslaget falt med 4 stemmer(H, V og FrP) mot 5 stemmer.
Punkt 3 - forslaget falt med 4 stemmer(H, V og FrP) mot 5 stemmer.
Landås foreslår oversendelses forslag:
- Koronapandemien og utsatte grupper
Anliggende til oversendelsesforslaget er prisverdig og viktig. I og med varaordfører og leder for
Helse- og omsorgsutvalget allerede har hatt kontakt med representanter for aktuell
brukergrupper, og administrasjonen har en pågående drøfting og prosess anser vi det unødvendig
å oversende denne saken til behandling, men kun som en kommentar til pågående arbeid.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Møteslutt kl 16:00

Underskrifter:

Sahar Bayati

Ove Ellefsen

Tom Landås
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Sakliste
Sak nr.
001/21
002/21

Sakstittel
Samlesak for referatsaker
Oversendelsesforslag fra møte i utvalg for helse, omsorg og
sosiale
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001/21 Samlesak for referatsaker

18.02.2021 Utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester
Behandling
Referatsakene tatt til orientering.
RS 007/21 ble omgjort til PS
UFHOS - 001/21 Vedtak:
Referatsakene tatt til orientering.
RS 007/21 ble omgjort til PS

002/21 Oversendelsesforslag fra møte i utvalg for helse, omsorg og sosiale

18.02.2021 Utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester
Behandling
, foreslått av ,
Forslag fra Anders Amundstad-Balle(H)1. Utvalg for helse, omsorg -og sosiale tjenester tar kommunedirektørens fremlegg om
brukermedvirkning til orientering.
2. Utvalget ber om at brukermedvirkning også prioriteres i neste rullering av Rusmiddelpolitisk
handlingsplan, og at aktuelle personer (eks. erfaringskonsulenter) og organisasjoner (eks. RIO,
Tetre, Kirkens Bymisjon) blir konsultert i dette arbeidet.

Enstemmig vedtatt
UFHOS - 002/21 Vedtak:
1. Utvalg for helse, omsorg -og sosiale tjenester tar kommunedirektørens fremlegg om
brukermedvirkning til orientering.
2. Utvalget ber om at brukermedvirkning også prioriteres i neste rullering av Rusmiddelpolitisk
handlingsplan, og at aktuelle personer (eks. erfaringskonsulenter) og organisasjoner (eks. RIO,
Tetre, Kirkens Bymisjon) blir konsultert i dette arbeidet.
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