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Orienteringssak fra Kommunedirektør
Tatt til orientering

Kommunestyret 07.04.2022:
Behandling:
Kommunedirektør Trond A. Hoe orienterte om følgende saker:
· Sykefraværet for februar 2022 var på totalt 13,72.
Fraværet har økt med 27,99% fra januar-22 til februar -22.
Sammenlignet med februar 2021 har vi hatt en økning i sykefraværet på 62,17%.
·
Den inngått avtalen med tillitsmannsapparatet om en «Avtale om utvidet kompensasjon i
forbindelse med koronapandemien» Gjelder for helse og oppvekst. Går fortsatt. Denne blir
automatisk avsluttet 30. april
· De siste tre-fire ukene har vi ikke rapportert antall smittende ute i samfunnet men kun på
institusjon. Her har vi hatt smitte som kom inn i uke 12 med 1 person og i uke 13 er det 4
personer som er smitta.
Siste rapport fra kommuneoverlegen:
· Antall inneliggende personer i kommunal helseinstitusjon med covid 4
· 1 smittet på UNN, øvrige knyttet til utbrudd i institusjon
· Kommunens tilgang til personell og kritisk kompetanse
God
· Helsehjelp kapasitet hos fastleger
God
· Helsehjelpkapasitet hos legevakt
God
· Tjenestekapasitet i helsestasjon
God
· Tjenestekapasitet i skolehelsetjenesten
God
·
Evt årsak til redusert kapasitet?
· Kapasitet for mottak av utskrivingsklare pasienter fra sykehus
Ukjent for meg
· Helsehjelpkapasitet i institusjoner og hjemmeboende
Ukjent for meg

·

Kapasitet kommuneoverlegefunksjon mtp smittevern og flyktninger
God
· Tilbud førstegangs helseundersøkelse flyktninger
Tilfredsstillende
· Tilbud allmennlegetjenester
flyktninger
Tilfredsstillende
· Tilgang smittevernutstyr, vaksine og legemidler
God
· Plansamarbeidet - prosessen blir som orientert om 7. desember forlenget - Sak til
formannskapet og kommunestyret var etter planen at dette skulle bli lagt frem i første møte
på nyåret. – Hele prosessen utsatt av formannskapet 9. februar (sak 15/22).
· FS - 15/22 Vedtak: Saken utsettes på grunn av situasjonen i forbindelse med
etablering av interkommunalt politisk råd og samarbeidet i regionen. Kåfjord
formannskap ber administrasjonen om også å se på et samarbeid i Nord Troms
4 angående interkommunalt plansamarbeid.
Det er laget en intensjonsavtale som hver kommune må vedta for å bli med
videre
Administrasjon ber om at denne saken kommer opp til behandling igjen.
· Planprogrammet for Samfunnsplan og Arealplan er sendt ut på høring
· Vår planlegger har sagt opp. Jeg koordinerer denne funksjonen frem til vi har
en ny på plass.
· Brannsamarbeid – igangsatt. ROS-arbeidet startet opp og korpsene her er
delaktige. KK står i førersete her og vi vil rulle ut vår ROS mot de andre
kommunene etter hvert. Etter det er det brannordning og f. analyse og b.
analyse. Brannsjef har kontor på rådhuset og er en gang i måneden på
kontoret her. Det er kjørt brannøvelse på helsetunet som også vil bli fulgt
opp.
· Motorcrossbanen – planarbeid, noe forsinket da reinbeite distriktet er vanskelig å få i tale.
AR-ing kjører prosessen. Kommunen prøver igjen å kalle inn til møte i lag med AR-ing.
Anbudet på geotekniske undersøkelse er ute på anbud i disse dager.
· Løkvoll – boligfelt- planarbeid pågår her og planprogrammet er sendt ut på høring av
Formannskapet.
Det jobbes med Djupvik/Storhaugveien og eiendomsovertagelsen her. Heftelser her klarert
for none uker siden.
Grunneiere nord for område har signalisert at de ønsker å være med i «planarbeidet» her.
Innkalt til møte over påske.
· Kvartalsrapport Økonomi 2022 lagt frem av meg og Håkon Jørgensen økonomisjef.
Lisa K. Mo AP: Utdanningsmesse, noen fra kommunen som deltar?
Kommunedirektør Trond A. Hoe: Denne gangen ble det møtekrasj, men dette skal vi delta på for
ettertiden.
Tatt til orientering.
KS- 23/22 Vedtak:
Tatt til orientering

Vedlegg:
3 - Økonomirapport mars 2022 (Kafjord)
2022.04.07 - Budsjettkontroll mars

