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Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 

 2017/408-2 4186/2017 G00 19.04.2017 

 

Svar på interpellasjon til kommunestyret 20.04.17 - Framtidig behov for helse- 

og omsorgstjenester 

1. Ordføreren er uenig at Nordreisa kommune ikke er godt nok rustet til å møte framtidige 

behov for helse- og omsorgstjenester i hele sin bredde slik det forventes av en kommune i 

dag.   

Statistisk sett har Nordreisa kommune nok sykehjemsplasser, men kommunen mangler 

heldøgnsomsorgsboliger for eldre. En er derfor i gang med planlegging av slike boliger.  

Nordreisa kommune har også andre heldøgnsbemannede omsorgsboliger for 

funksjonshemmede og boliger for psykiske lidelser. 

 

 

 

2. Nordreisa kommune er opptatt av å være klar for fremtidige oppgaver innen denne 

sektoren. Tiltak som gjøres for å møte utfordringene er mange, men noen av dem er: 

 Kommunen er i gang med planlegging av heldøgnsomsorgsboliger for eldre. 

 Det er opprettet dagsentertilbud for eldre og funksjonshemmede. 

 Kommunen har opprettet korttids- og avlastningstilbud for hjemmeboende eldre. 

 Kommunestyret har en vedtatt kompetanseplan for helse og omsorg, som også 

omhandler rekruttering av helsepersonell.  

 Nordreisa kommune er med i kompetanseløftet for Nord Troms, hvor det er 

planlagt flere kompetansehevende tiltak. 

 Nordreisa kommune arbeider aktivt med å utvikle velferdsteknologi innen helse 

og omsorg og er med i Helseteknologiprosjektet for Nord Troms. 

Velferdsteknologi vil være avgjørende, som et tillegg til personalressursene, for å 

klare å løse oppgavene innen helse og omsorg i fremtiden. 



 

 Side 2 av 2 

 Nordreisa, som vertskommune for distriktsmedisinsk senter, jobber kontinuerlig 

med å utvikle spesialisttjenester for befolkningen i Nord Troms.  Det nyeste 

tilbudet er dialysebehandling. 

 

Nordreisa kommune har ledere som er utviklings- og løsningsorientert og kommunens 

ledere opplever at kommunen oppfattes som en foregangskommune innenfor helse og 

omsorg.  
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Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/176-4 4192/2017 H30 19.04.2017 

 

Svar på spørsmål til ordfører i kommunestyret 20.04.2017 - Pleiefaktor 

I sak 3/17 ble det lagt fram flere punkter på hva som kunne være med i en evaluering av 

pleiefaktoren ved sykehjemmene i Nordreisa. Disse punktene var det virksomhetslederne ved 

sykehjemmene som ønsker at en evaluering skal inneholde.  
 

Spørsmål 1 

Stoler ikke Nordreisa kommune på sine ansatte? I så tilfelle, hvorfor skal ikke deres faglige 

tilbakemeldinger gjelde i evalueringen? 

 

Svar: Nordreisa kommune stoler på sine ansatte, dette gjelder både virksomhetsledere og ansatte. 

Det har aldri vært intensjonen fra administrasjonens side at de ansattes faglige tilbakemeldinger 

ikke skal gjelde i evalueringen. 

 

I helse og omsorgsutvalgets sak 3/17 er det skissert opp flere punkter som bør være med i 

evalueringen: 

 Avvik  

 Kvalitet i pleien  

 Arbeidsbyrden  

 Tilbakemeldinger fra ansatte  

 Tilbakemeldinger fra pårørende  

 Fravær  

 Motivasjon  

 Hvordan kunne jobbe mot samme mål/kvalitetsforbedringer for hver enkelt beboer med 

tanke  

på at vi har nedbemannet?  

 Måloppnåelse  

 Oppfylle verdighetsgarantien  



 

 Side 2 av 2 

I og med at nedbemanningen medførte til en del støy og uro, så vil det være sannsynlig at en 

evaluering så kort tid etter vil være påvirket av dette.  Derfor ble det anbefalt at evalueringen 

skulle gjøres etter at ny turnus har fått virke i mer enn 3 måneder. 

 

Ledelsen har fokusert mye på avvikssystemet høsten 2016, og ansatte er blitt flinkere til å skrive 

avviksmeldinger.  Avviksmeldinger hører naturlig med i evalueringen, men da som ett av flere 

punkter. 

 

Spørsmål 2: Sykefraværet for Nordreisa kommune var rekordlavt i 2016. For helsesektoren har 

det den siste perioden økt kraftig. Hva er grunnen til at tallene øker? 

 

Svar: Helse og omsorg hadde et samlet sykefravær under 8 % i 2016 noe som er rekordlavt.  

Helse og omsorg hadde i januar et samlet fravær på 8,68% inkl. egenmeldinger. I februar var 

fraværet 10,98%.  I februar var totalt fravær for hele kommunen 10,93%.  Helse og omsorg har 

dermed ikke vesentlig høyere fravær enn gjennomsnittet for resten av kommunen. 

Fraværet antas å ha årsak i influensasesongen. 

 

 

Spørsmål 3: Hvordan ser ordføreren for seg at pleiefaktoren skal evalueres?  Er det forsvarlig 

overfor pasienter og ansatte å vente i 1 år før evalueringen kommer? 

 

Svar: Ordføreren vise til Helse og omsorgsutvalget vedtak i sak 14/17 som lyder: 

1. Som følge av 80% ledig kapasitet på dagtid på Guleng, omdisponeres de ledige 

personellressursene til sykehjemmene etter en behovsvurdering.  

2. Det lages en avtale med Frivillighetssentralen og Aktivitetssentralen om faste aktiviteter 

på sykehjemmene.  

3. Virksomhetsledere skal ha fokus på kvalitet i tjenesten. I dette inngår; dokumentasjon på 

opplæring av nyansatte, oppfølging av avvik og sykemeldte, samt opplæring i 

kvalitetssystemet for alle  

4. Det fremmes sak innen 1 juli om hvordan Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

helse og omsorgssektoren kan implementeres i eldreomsorgen i kommunen. Dette vil 

innebære en systematisk evaluering av virksomheten.  

5. Få større stillingsbrøker blant faglærte på alle sykehjemmene 

 

Dette vedtaket gjør at prosessen rundt en evaluering skal legges fram innen 1 juli for utvalget. 

 

 

Med vennlig hilsen 
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Ordfører 
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Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 

 2017/142-6 4162/2017 K22 18.04.2017 

 

Svar på spørsmål til kommunestyret 20.04.17 - Hjellnes PS 8/17 

Spørsmål: Hvorfor skal det gjennomføres et forprosjekt og delplan før områderegulering? 

 

Denne saken var som spørsmålsstiller henviser til en sak i forrige kommunestyremøte. 

Kommunestyrets flertall ønsket da et bedre utredet grunnlag om muligheter og økonomi i 

prosjektet, og valgte derfor en fremgangsmåte med et forprosjekt før en eventuelt gjør vedtak om 

regulering. 

Det finnes andre eksempler på en slik praksis, slik at det neppe et fasitsvar på hvordan denne 

prosessen bør være. 

Næringsutvalget har gjort vedtak oppstart av forprosjektet slik kommunestyret bad om i sitt 

vedtak. Prosjektet vil være delt mellom innkjøp av utredning og egen delutredning fra 

kommunen. 
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Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/2021-7 4208/2017 F05 19.04.2017 

 

Svar på spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20.4.17 - Dagtilbud voksne 

funksjonshemmede 

Svar på spørsmål 1:  

Det er ennå ikke et lovkrav at kommunene skal ha et dagaktivitetstilbud, men det er tydelige 

signaler på at det vil komme i nær framtid.   

 

I helse- og omsorgsutvalgets møte 21.3.17 sak 12/17 Framtidig drift dagsenter ble det vedtatt 

følgende: 

1. Nordreisa kommune fortsetter med dagtilbud til unge brukere med funksjonshemming på 

ReisaVekst AS.  

2. Det inngås en avtale mellom Nordreisa kommune og ReisaVekst AS for en periode på ett år, 

som prolongeres årlig dersom den ikke er sagt minimum 6 måneder før utløp av avtale.  

3. Ledig bemanning på Guleng, når brukerne er på dagtilbud, omdisponeres til sykehjemmene 

etter behov.  

4. Det må legges fram en budsjettregulering som dekker merkostnadene.  
 
 

ReisaVekst AS, tidligere ASVO, har drevet dagsenter siden høsten 2014, som følge av at flere 

brukere med ulike funksjonshemminger avsluttet sin videregående skolegang. Utvalgets vedtak, 

sikrer videre drift av tilbudet ved at det kan prolongeres årlig. Formålet med tiltaket har vært å 

sikre meningsfull fritid for denne målgruppa, som er personer med sterk funksjonshemming. 

Tiltaket mener en oppfyller lovens krav om meningsfull fritid, og omfatter både brukere som bor 

hos sine foreldre og i egne hjem. Utgangspunktet for oppstart på dagtilbud er gjerne at de har 

fullført den videregående skolegang de har krav på. Når det gjelder psykisk utviklingshemmede, 

har de i den siste tida fått gå inntil 5 år på videregående skole. 

I tillegg har èn bruker et "Inn på tunet" tilbud. 

 

 

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(JP)&UB_ID=5407&SG_ID=3743


 

 Side 2 av 2 

Svar på spørsmål 2:  
Det er en del brukere med psykisk utviklingshemming som ikke har noe dagtilbud, etter at 

dagtilbudet "Bikuben" ble lagt ned. De har daglig oppfølging av personale innenfor helse- og 

omsorg, men det er ikke noe organisert dagtilbud.  

Det har vært drøftet å ta opp igjen dagtilbudet for disse, men det foreligger ikke konkrete planer 

pr i dag for at kommunen skal drive eget dagaktivitetstilbud.  

I drøftingene med ReisaVekst er det tatt opp at tilbudet kan utvides til å omfatte flere brukere 

som en kjenner til vil ha behov for dagtilbud i nær framtid. Representanter fra helse- og omsorg 

er med i ansvarsgrupper hvor en vil fange opp eventuelle behov for slikt tilbud. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Øyvind Evanger 

Ordfører 

 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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