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Innledning 

I dette dokument fremkommer utredninger knyttet til budsjettarbeid 2021 og 

økonomiplanperiode 2021 – 2024. Alle politisk bestilte utredninger via utvalg for 
helse og omsorg er ivaretatt, og i tillegg er utredet områder fremmet på 

administrativt initiativ.   

Alle berørte tjenesteledere er involvert i utredningsarbeidet, og også tillitsvalgte, 
vernetjeneste, ansatte og private parter der dette har vært naturlig. 

Dokumentasjon benyttet i utredning er journalført på sak 2020/1566.   

Utredninger har som mål å beskrive driftsmessige muligheter, begrensninger og 
konsekvenser på ulike områder innen sektor for helse og omsorg. Enkelte 
utredninger utleder ikke i konkrete tiltak, men kan være et grunnlag for 

ytterligere politiske bestillinger på utredninger eller til generell avklaring. Det er 
anmerket i hver utredning om tiltak er lagt inn i Arena som konkret tiltak. I 

tiltakstekst i Arena ligger kun utdrag av utredningstekster fra dette dokument.  

Det er relevant å påpeke at tiltak som gjelder nedtrekk av stillinger gjeldende fra 
2021 vil legges inn med halvårsvirkning i 2021 og helårsvirkning fra 2022.  

Skulle det være spørsmål til utredninger, kan spørsmål rettes til sektor via 

Kommunedirektør. 

 

22.10.20 - Helse- og omsorgssjefen 
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Utredning bestilt fra utvalg for helse og omsorg 

 

 

Etablere vikarpool  

Hensikt: redusere sykefravær og utgifter som dette genererer i form 

av vikarinnleie og overtid.   

 

Utvalg for helse og omsorg har bestilt utredning på etablering og bruk av vikarpool i 

pleie- og omsorgstjenestene. Dette for å vurdere om dette er et tiltak som kan redusere 

sykefravær og også utgifter som dette genererer i form av vikarinnleie og overtid.  

  

Vikarpool er et tiltak som også tidligere har vært forsøkt etablert, da i forhold til 

sykepleiere. Ordningen ga mange positive erfaringer.   

  

Ordningen ble etter hvert likevel avsluttet, på grunn av at sykepleierne gikk inn i så 

lange “vikariater” på de enkelte avdelingene at de etter hvert fikk faste stillinger.  Det 

bør være en viss forutsigbarhet i arbeidstid også for ansatte i en vikarpool, og det 

kan ikke forventes at de skal gå i beredskap 24/7 for å kunne gå inn i fravær på kort 

varsel. Også ansatte i en slik ordning skal ha mulighet til å styre sin arbeids- og fritid. 

Effekten en slik ordning vil ha for korttidsfraværet er derav svært begrenset.   

  

Overskuddsturnus er en variant av vikarpool, der det fast settes inn ekstra bemanning 

i grunnturnusen. Se også utredning om økt grunnbemanning. Ved fravær vil behov 

for innleie reduseres, da det allerede er et overskudd i forhold til kartlagt 

minimumsbemanning.   

Det er kjent at flere tjenester i helse- og omsorg har høyt sykefravær, noe som 

dokumenteres gjennom sykefraværsstatistikker og også er belyst i rapport for 

heltidsarbeid som tidligere er lagt frem for kommunestyret. En overskuddsturnus kan 

sikre at en i større grad har fast ansatte på vakt og at behov for bruk av tilkallingsvikarer 

reduseres. Behov for innleie vil likevel ikke elimineres, da flere ansatte kan ha fravær 

samme dag. Avdelingen sparer da tid og ressurser på å skaffe vikarer, med de 

ekstrakostnader en risikerer påløper i form av eks. overtid.  Er det dager med overtall på 

avdeling med slik ordning, kan ressurser lånes ut til andre avdelinger som har fravær.    

  

Finansiering av et slikt tiltak krever at det ikke legges inn forventet refusjon sykepenger i 

budsjett. Videre må midler avsatt til innleie vikar i de ulike tjenester omdisponeres, men 

dette medfører at det i liten grad vil stå igjen midler til nødvendig innleie.   

  

Utredning av tiltaket “felles sykepleieturnus” kan 

gi en ønsket effekt som "Vikarpool” samtidig som det ikke økes i antall hjemler. Dette 

da en felles turnus kan gi større mulighet til å bruke sykepleierens fagkompetanse der 

det er behov, og ikke til oppgaver annen kompetanse kan ivareta. Se egen utredning.  

 

Økt gr.bemanning  

Hensikt: redusere sykefravær og utgifter som dette genererer i form av 

vikarinnleie og overtid. 

Utvalg for helse og omsorg har bestilt utredning på økt grunnbemanning i pleie- og 

omsorgstjenestene. Dette for å vurdere om dette er et tiltak som kan redusere 

sykefravær og også utgifter som dette genererer i form av vikarinnleie og overtid.   

Ved økt grunnbemanning setter man en høyere bemanningsnorm enn det minimum som 

i dag benyttes, med en antakelse om at det å ha flere å fordele arbeidet på gir mindre 

belastning på den enkelte og dermed lavere risiko for sykefravær. Det leies da ikke inn 

ved fravær, så reelt sett vil man aldri oppleve gevinst av dette i avdelinger med høyt 
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fravær med mindre man samtidig også gjør annen innsats for å få ned fraværet. 

Utfordringen er at dette øker antallet vakante helgestillinger dersom man bare øker 

antallet personer som skal jobbe i helg, uten å få på plass avtaler om at også fast 

ansatte i store stillinger jobber flere timer i helg. Erfaringer fra arbeid med heltidskultur i 

egen organisasjon tilsier at sistenevnte er en utfordring å få til avtale om.   

Flere arbeidede helgetimer er nøkkelen til en bedre forsvarlighet og gir i et 

heltidsperspektiv en mulighet til å øke stillinger. Medfører heller ikke behov for tilførsel 

av årsverk.    

Flere arbeidede helgetimer kan eksempelvis gjennomføres ved at ansatte som i dag er 

dagarbeidere, går over i turnus. Andre alternativ er at ansatte som jobber i turnus jobber 

langvakter i helg, oftere helg eller ekstra helger i løpet av året (årsturnus).   

Overskuddsturnus og/eller felles sykepleierturnus er kan være en mer hensiktsmessig 

endring enn andre alternativ. Forskjellen til økt grunnbemanning ligger i at man i en 

overskuddsturnus legger inn strategisk legger inn økt bemanning på vakter med kjent 

stor belastning og/eller høyt fravær/ forventet fravær. Kan virke litt tilfeldig og 

grunnbemanning er uendret. Det kan være et virkemiddel for å kunne gi full stilling til de 

i deltidsstillinger og bruke de som vikarer mens de har fastlønn og kan få banklån/ sikre 

pensjon/ syke- og foreldrepenger.  Kan utføres på mange ulike måter med bundet og 

ubundet arbeidstid og økt andel helg. Mere helgejobbing er nøkkelen til en bedre 

forsvarlighet og mulighet til å øke stillinger, også uten å øke årsverk da vakante 

helgestillinger gjøres om til stillingsøkning.   

En måte å organisere overskuddsturnusen på kan være felles sykepleieturnus. Se egen 

utredning.  

 

Nedskalering av institusjonsomsorgen inkl. kjøp av private tjenester 

Utvalg for helse og omsorg har bestilt utredning på området institusjonsomsorg og 

konsekvenser av en nedskalering.   

Ved hjelp av verktøyet Tidlig metodevurdering, der ledelse på tjeneste- og sektornivå, 

ansatte på sykeavdelingen, tillitsvalgte sykeavdeling, verneombud sykeavdeling og styrer 

på Solbrått har medvirket, er kartlagt følgende mulige konsekvenser som følge av en 

nedskalering av kommunens institusjonsomsorg:  

For pasientene:  

Lengere ventetid på langtidsplass  

Dårligere pasienter i hjemmet    

Dårligere pasienter i omsorgsboliger (særlig Porstun?)   

Dersom reduksjon gjennomføres på sykeavdelinga må dårligere pasienter enn nå til 

Solbrått   

 

For pårørende:  

Økt omsorgsbelastnings i hjemmet    

Omsorgsbelastning i hjemmet vil vedvare over lengere tid enn nå   

Risiko for sykdom og slitasje hos omsorgsperson selv     

 

For ansatte:  

Hjemmetjenesten vil få økt oppdragsmengde   
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Sannsynlig økt belastning på ansatte og fagkonsulent som møter pårørende i førstelinje     

Tyngre pasienter som gjenstår i institusjon ved reduksjon av institusjonsplasser, økt 

pleietyngde   

Det kan oppstå gå-saktaksjoner og økt sykefravær   

Må inn i omstillingsprosess enten på Solbrått, sykeavdelingen eller begge.  

Redsel for å miste jobben, usikkerhet for framtida    

 

For sykeavdelingen:    

Kutt i årsverk, tap av fagkompetanse, bedre ledertetthet, mulig bedre fagutvikling med 

færre ansatte.    

For Solbrått :  

Fare for kontraktsoppløsning, tap av arbeidsplasser. Ved kutt av plasser på 

sykeavdelingen vil de garanteres fullt belegg, men må påregne å måtte ta imot dårligere 

pasienter enn nå som igjen fører til behov for å øke fagkompetanse blant ansatte.   

 

For organisasjonen Porsanger kommune:  

Lengere ventelister på alle typer institusjonsplass, også korttidsplasser og avlastning  

Dårligere omdømme   

Dårligere score på statistikker    

Omfang av HR- oppgaver reduseres  

Lavere lønnskostnader (lønn, permisjon, ferie mm)   

Avtale om kjøp av institusjonsplasser kjøp fra privat institusjon utgår  

Avtale om kjøp fra privat institusjon fremstår som uoppsigelig i avtaleperiode ut 2025   

Økt utfordring innfri krav om avlastningstilbud    

Øker utfordring med å møte den demografiske utvikling  

Mister fagpersoner   

Behov for å opprette mellomnivå mellom hjem og institusjon øker, tilsvarende tidligere 

“avlastningsenheten” på Trekløveren.  

Oppnår dekningsgrad lik sammenlignbare kommuner i Kostra    

Krever reduksjon av minst 5 institusjonsplasser på sykeavdelingen før man kan ta ned på 

grunnbemanning   

Ikke økonomi for drift av færre plasser på Solbrått enn i dag. 10 plasser er minimum.  

Mindre inntekt i form av brukerbetaling  

Reduserte driftskostnader bygg, dersom ikke alternativ aktivitet I lokalene etableres   

Økonomi i bedre balanse   

 

For helsetjenesten:    

Demografisk utvikling tilsier økt pågang på helsetjenester    
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Lavere tilgang på tjenestetilbud   

Redusert mulighet til å spille på hverandre på tvers av tjenester  

Må samarbeide mer på tvers av tjenester  

Økt behov for forebyggende tiltak  

Omdømmetap    

Tilsynslegefunksjon på Solbrått opphører 

 

For Porsangersamfunnet:  

Mulig konsekvens for bolyst/ omdømme   

Eldre må bo hjemme lengere selv med høyt bistandsnivå   

Distriktspolitikk, risiko for fraflytting fra Børselvregionen   

Konsekvens for andre tilbud utenfor organisasjonen, skoletilbud og varehandel kan 

rammes   

Kan det føre til et varmere samfunn på sikt, følge med nabo, besøksvenner, m.m.?   

Døgnmulkt, lengre liggetid på sykehus , flere må være lengre borte fra familie med 

alvorlig sykdom  

 

Klinisk helseeffekt:  

Kan bli en bedre faglig tjeneste i institusjon med færre pasienter  

Pasienter på venteliste til institusjonsplass risikerer utilfredsstillende oppfølging, dette 

knyttes også til at vi ikke lenger har mellomnivå på Trekløveren.    

Bedre tilbud til dem som får langtidsopphold og dårligere til pasienter med høyt 

bistandsbehov som må bo hjemme lengere enn nå.  

 

Beskrivelse  

En finner det relevant å beskrive innhold i tjenester i institusjonene som i dag inngår i 

kommunens samlede institusjonstjeneste. En vet av erfaring at kostnader for 

institusjonsplass på sykeavdelingen og Solbrått kommer opp som tema og 

sammenlignes. Kostnader kan ikke direkte sammenlignes uten å kjenne til innhold i 

tjenester.    

Sykeavdelingen har i dag 22 langtidsplasser inkludert 8 plasser på skjermet enhet samt 4 

korttidsplasser. 2 av korttidsplassene benyttes i dag til langtidsopphold. I tillegg har 

sykeavdelingen 2 sykestueplasser der 0,56 plass er definert som kommunal ø-hjelpsplass 

(KAD). Driftskostnader til sistnevnte plasser delfinansieres av staten, delvis over ramma 

og delvis gjennom øremerket tilskudd. Sykeavdelingen har også ansvar for kommunens 

legevakt på kveldstid og natt på ukedager, på døgnbasis helger og på helligdager. Har 

også ansvar for å bistå lege og ambulanse ved mottak av pasienter på akuttrom. Drift av 

sykestueplasser og legevakt medfører krav om sykepleierkompetanse til stede til enhver 

tid - 24/7.   

Solbrått er et aldershjem som tilbyr pleie- og omsorgstjenester til pasienter som er tildelt 

langtidsplass i institusjon. Porsanger kommune kjøper 10 institusjonsplasser og har 

tildelingsrett til disse. Det foreligger begrensninger i hvilke helseutfordringer som kan 

ivaretas på disse plassene. Avtale om kjøp er gjeldende ut 2024. Sykepleier fra Solbrått 

er fast medlem i kommunens tildelingsmøte.  Institusjonen har ingen tjenester som i seg 
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selv medfører krav om sykepleiertjeneste til enhver tid, og har heller ikke dette som en 

del av sin bemanningsplan. Tjenesten skal likevel være faglig forsvarlig og med samme 

krav til tilbud og tjenester som langtidspasienter i andre institusjoner. Kommunen er 

ansvarlig for legetilsyn, som utføres fast hver 14. dag. Ved ledighet har plasser på 

Solbrått også vært benyttet til både avlastning og andre typer av korttidsopphold, for å 

utnytte kapasitet fullt ut.   

I følge Kostra 2019 har Porsanger en dekningsgrad av institusjonsplasser som ligger over 

det kostragruppen og sammenlignbare kommuner har. Dette har vist seg også på 

statistikk over mange år tilbake, og kan knyttes til kjøp av private institusjonsplasser. 

Antallet plasser som kjøpes fra privat leverandør er imidlertid redusert fra 14 til 10 fra 

2018.  I Fylkesmannens kommunebilde for Porsanger 2020, fremkommer at Porsanger 

nå ligger noe under både Finnmark og landet for øvrig når det gjelder antall innbygger 80 

år og over som er beboere på institusjon.   

Uavhengig av i hvilken institusjon reduksjon i plasser gjennomføres, vil sykeavdelingen 

som konsekvens oppleve økt antall pasienter som kommer inn via KAD og sykestue, og 

som ikke umiddelbart kan skrives ut igjen. Sett i sammenheng med sannsynligheten for 

at avlastning må tilbys på sykeavdelingen, forsterkes behovet for at antallet 

korttidsplasser må økes. Dette medfører ytterligere inntektstap i form av redusert 

brukerbetaling, da det er plasser avsatt til langtidspasienter som må omdefineres. Det 

pågår i partssammensatt utvalg et arbeid med revidering av kommunenes 

sykestueavtaler med Finnmarkssykehuset, men resultatet av dette arbeidet foreligger pr. 

dato ikke. Dersom det viser seg at kommunen får tildelt økt antall sykestueplasser, vil 

også tilskudd fra stat øke.   

Dersom reduksjon i antall plasser vedtas gjennomført på sykeavdelingen, er en 

forutsetning at det etableres et større fellesareal der inntil 15 pasienter kan samles. 

Dette da antallet pasienter ute i avdelingen ikke lenger kan fordeles på to grupper som 

nå, da en reduksjon vil medføre alenearbeid for ansatt på aften og behov for å 

tilrettelegge for forsvarlig tilsyn med de som sitter oppe mens andre legges. Det finnes 

rom i avdelingen som egner seg til ombygging til dette formål.  

Alternative driftsreduksjoner  

Alternativ I sykeavdelingen:   

For at en nedskalering skal ha en økonomisk effekt må det minimum reduseres med 5 

langtidsplasser. Dette gir rom for å redusere grunnbemanning med 2,7 årsverk. 

Besparelse vil med utgangspunkt i lønnskostnad for helsefagarbeider med full ansiennitet 

være kr. 1 380 000.-. I tillegg vil det tilkomme en besparelse på faste tillegg beregnet til 

et snitt på kr. 50 000.- pr. årsverk - kr. 135 000.- for 2,7 årsverk. Besparelser i form av 

stillinger for ufaglærte vil gi lavere innsparing. Redusert antall plasser vil gi redusert 

inntekt i form av brukerbetalinger, anslått til et snitt på kr. 13 800.- pr. mnd., noe som 

betyr en inntektsreduksjon på kr. 828 000.- pr. år. dersom 5 langtidsplasser legges ned. 

I tillegg vil en lavere grunnbemanning gi reduserte kostnader til vikar ved permisjoner og 

sykefravær, men omfang er vanskelig å anslå da dette avhenger av den enkeltes behov 

for slike tiltak. Det vil ikke være mulig å forvente helårsvirkning av et slikt vedtak, da 

plasser må tas ned ved naturlig avgang eller flytting til annet botilbud. I tillegg må 

nedbemanningskriterier følges. Halvårsvirkning er sannsynlig.  

Netto besparelse helårsvirkning kr. 552 000.-. Legges inn i Arena som tiltak.  

Alternativ II sykeavdelingen:  

En reduksjon av 10 langtidsplasser på sykeavdelingen gir rom for å redusere 

grunnbemanning med 5,2 årsverk. Dette vil berøre flere besatte stillinger og vakante 

helgestillinger. Besparelse vil med utgangspunkt i lønnskostnad for helsefagarbeider med 

full ansiennitet være kr. 2 658 000.-. Besparelser i form av stillinger for ufaglærte vil gi 

lavere innsparing og høyskolestillinger høyere. I tillegg vil det tilkomme en besparelse på 
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faste tillegg beregnet til et snitt på kr. 50 000.- pr. årsverk - kr. 260 000.- for 5,2 

årsverk. I tillegg vil en lavere grunnbemanning gi reduserte kostnader til vikar ved 

permisjoner og sykefravær, men omfang er vanskelig å anslå da dette avhenger av den 

enkeltes behov for slike tiltak. Medfører inntektstap i form av redusert brukerbetaling 

langtidsplass med beregnet snitt på kr. 13 800.- pr. plass pr. mnd. - kr. 1 656 000.- pr. 

år. Det vil ikke være mulig å forvente helårsvirkning av et slikt vedtak, da plasser må tas 

ned ved naturlig avgang eller flytting til annet botilbud. I tillegg må 

nedbemanningskriterier følges. Sannsynlig nedskalering ansees å være 5 plasser med 

halvårsvirkning i 2021 og årsvirkning fra 2022. Eventuelle driftsreduksjoner bygg og 

vedlikehold er ikke kartlagt.  

Netto besparelse helårsvirkning kr.  1 262 000.-. Legges inn i Arena som tiltak.  

Et så omfattende kutt i årsverk kan ikke gjennomføres uten at drift på sykestue og 

legevakt omorganiseres i en felles sykepleieturnus på tvers av flere tjenester. Kuttet kan 

ikke utelukkende tas fra fagarbeidergruppen og reduksjon av antall årsverk sykepleier gir 

større sårbarhet ved fravær. Det kan som et alternativ III reduseres med 7-8 plasser, 

men kan da bare reduseres med en dagvakt og en aftenvakt. Dette gir ikke større netto 

besparelse enn ved reduksjon av 5 plasser, og legges ikke som eget tiltak. Kan muligens 

få ned sykefraværet ved mindre belastning på pleierne.    

Ved reduksjon i dette omfang bør hele personalgruppa gå over i overskuddsturnus og 

bemannings-norm endres, slik at det ikke leies inn ved fravær. Slik kan man beholde 

fagkompetanse til eldrebølgen kommer og motvirke de negative konsekvenser som 

fraflytting osv. Dette må også sees i sammenheng med mulighet for vikarpool som 

utredes som eget tiltak.  

En reduksjon i dette omfang vil videre øke behov for opprettelse av et omsorgsnivå 

mellom hjem og institusjonsomsorgen, der også et antatt økt behov for avlastning kan 

tilbys. Mellomnivå for demente bør også åpnes for å senke liggetiden på 

institusjonsplasser.  

Alternativ Solbrått aldershjem:  

Det vil ikke være rom for å redusere kjøp av antall plasser fra privat leverandør, da 

utgifter og inntekter ifølge styrer på Solbrått balanserer hårfint med drift av 10 plasser 

som i dag.  Alternativet vil være at avtalen om kjøp av plasser opphører i sin helhet. 

Gjeldende avtale om kjøp av institusjonsplasser (sak 2017/413) løper ut 2024. Avtalen 

fremstår som uoppsigelig og har 1 års oppsigelsestid med virkning fra 1.1.23. Det er ikke 

gjennomført en administrativ vurdering på om avtalen eventuelt skal og kan sies opp på 

et tidligere tidspunkt enn fra 1.1.23, da det ligger til politisk ledelse å avgjøre om slik 

utredning skal gjennomføres. Kostnader til juridisk bistand vil påløpe. Ved opphør av kjøp 

av 10 institusjonsplasser vil netto besparelse etter fradrag av mindreinntekt 

brukerbetaling fra 2025 være kr. 9 942 000.- pr. år eks. lønns- og prisvekst i perioden 

2022 – 2024. En oppsigelse av avtalen fra 2025 kommer utenom økonomiplanperiode 

som nå skal til behandling, og tiltak kan derfor ikke legges inn i økonomiplan før tidligst i 

forbindelse med budsjett og økonomiplan 2022-2025.   

Dersom det i perioden frem til 2025 er gjennomført nedskalering av institusjonsplasser 

på sykeavdelingen, må dette skaleres opp igjen dersom kjøp av plasser fra Solbrått 

aldershjem opphører.   

______________________________________________ 

Beregning av lønnskostnader utført av stab 31.8.20  

Helsefagarbeider – 16 års ansiennitet (Årslønn 430 000,-)  

Lønn                                     388 792,-  

Feriepenger                        46 655,-  
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Pensjon                                 75 680,-  

Sum kostn.                         511 127,-               

Sykepleier / vernepleier - 16 års ansiennitet (Årslønn 505 000,-)  

Lønn                                     456 604,-  

Feriepenger                       54 792,-  

Pensjon                                 73 225,-  

Sum kostn.                         584 621,- 

 

 

Utrede områder der Porsanger ligger over sammenlignbare kommuner og 

kommunegruppe 3 

 

Det fra utvalg for helse og omsorg lagt inn bestilling på utredning av områder der 
det i Kostra fremkommer at Porsanger kommune bruker ressurser ut over det sammenlignbare 
kommuner og i særdeleshet Kostragruppe 3 benytter.  I utredningen legges Kostrastatistikk fra 2019 
til grunn, da tall for 2020 ikke vil ikke være tilgjengelig før juni 2021. I tillegg benyttes statistikk fra 
Fylkesmannens kommunebilde for Porsanger 2020. Kostrastatistikk som er benyttet i utredning ligger 
som vedlegg til dette dokument. 
  
Kostra er basert på kommunens årlige rapportering på regnskapsinformasjon og informasjon om 
tjenester til staten ved SSB. Nøkkeltall og grunnlagsdata gjennom Kostrarapportering skal bidra til å gi 
informasjon om det meste av kommunens virksomhet, og det er i ettertid anledning for alle til å 
hente ut disse. Informasjonen skal videre bidra til åpenhet, gjennomsiktighet og å gi muligheten for å 
forbedre tjenestetilbudet i kommunesektoren. Kostrarapporteringen har også direkte betydning for 
kommunenes rammeoverføringer fra staten.   
  
Fylkesmannens kommunebilde gjengir embetets bilde og inntrykk av kommunen på de tjeneste- og 
forvaltningsområder der Fylkesmannen er overordnet myndighet. Nøkkeltall benyttet i denne 
rapporten er også hentet fra SSB og knyttet til 2019-rapporteringer.  
  
Statistikk skal som med all annen dokumentasjon leses med et kritisk blikk, og det kan være behov 
for tilleggsinformasjon for å forstå tallene. For det første kan statistikk påvirkes av feilregistreringer, 
det presenteres tall som ikke er satt i en sammenheng og når det gjelder Kostrastatistikken spesielt 
vil en ved sammenligning med andre kommuner bl.a. være avhengig av kunnskap om hvordan den 
enkelte kommune organiserer og løser sine oppgaver. Det kan med andre ord foreligge faktorer som 
påvirker resultatet, men som ikke fremkommer av statistikken i seg selv.   
  
Av Kostratall for Porsanger 2019, ser en at kommunen på alle områder innen tjenesteområdet helse- 
og omsorgstjenester, med unntak av fysioterapeutårsverk og dekningsgrad institusjon, i all 
hovedsak ligger under sammenlignbare kommuner, Kostragruppe 3 og fylkesgjennom-
snittet. Områdene som er nevnt vil redegjøres for i egne utredninger.   
  
Fylkesmannens kommunebilde for Porsanger 2020 viser i pkt. 4.5. om omsorgstjenestene at 
kommunen bruker mindre ressurser til kommunale helse- og omsorgstjenester enn Finnmark for 
øvrig, men noe over landet som helhet. Videre at andel innbyggere 80 år og eldre i institusjon nå 
ligger under både Finnmark og landet for øvrig. For hjemmetjenesten ligger også andel brukere 80 år 
og eldre under både Finnmark og landet for øvrig. Dette kan sees i sammenheng med de siste års 
fokus på tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier.   
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                                                        Kilde: Fylkesmannens kommunebilde for Porsanger 2020, s. 12  
 

Av Kostratall 2019 ser en at kommunen på tjenesteområde Psykisk helse og rus bruke betydelig 
mindre ressurser enn de sammenlignbare kommuner. Det skal her sies at det stilles spørsmål til om 
rapporteringen er valid når en ser på tall som fremkommer. Porsanger kommune har 
likevel generell god dekning av psykiatriske sykepleiere, men her er også sykepleiere i tjenester 
utenom kommunens Rus- og psykiatritjeneste inkludert. Dette underbygges også av Fylkesmannens 
kommunebilde, men også her er benyttet Kostratall som det stilles validitetsspørsmål til. I Rus- og 
psykiatritjenesten er tilknyttet 2,0 årsverk psykiatrisk sykepleier og 1 årsverk miljøterapeut, som igjen 
underbygger at kommunen har lav ressursbruk på området. Se også utredning nedtrekk av stillinger.   
  
Av Kostratall for Porsanger 2019, ser en at kommunen på tjenesteområdet Barnevern, bruker mer 
ressurser pr. innbygger i alderen 0 - 22 år enn sammenlignbare kommuner. På den annen side viser 
statistikken at Porsanger har høyere andel barn med meldinger, andel undersøkelser og barn med 
tiltak. Statistikken viser ikke antall saker pr. saksbehandler, men av interne oversikter viser denne å 
enda ligge over anbefalt nivå. På bakgrunn av at ressursbruk ligger over snittet vil tjenesten som 
bestilt redegjøres for i egen utredning.   
   
Av Kostratall 2019  ser en at Porsanger på tjenesteområde Sosialtjeneste, som er den kommunale 
delen av Nav, har et betydelig høyere antall sosialhjelpsmottakere enn de sammenlignbare 
kommuner. Dette dokumenteres også i Folkehelsebarometer 2020 der Porsanger kommer signifikant 
dårligere ut enn landet som helhet. Også av Kommunebarometeret 2020 ser en at Porsanger på flere 
nøkkeltall kommer noe dårligere ut enn landet for øvrig. Det ligger ikke inne standard for 
driftsutgifter, men kommunens eget årsregnskap dokumenterer at dette er et område med høy 
ressursbruk. Porsanger har flere sosialhjelpsmottakere som bor i egen bolig, og dette kan være et 
resultat av en bevisst politikk gjennom kommunens Boligpolitiske plan. Det er fra politisk nivå bestilt 
en særskilt utredning på området økonomisk bistand, og denne fremkommer derfor i egen 
utredning. Også i Fylkesmannens kommunebilde for Porsanger 2020 kommenteres at kommunen har 
et høyere antall sosialhjelpsmottakere enn gjennomsnittet i fylket og landet for øvrig.  
   
Etter Kostrarapportering 2019 er det etter politisk vedtak i budsjett 2020 og budsjettregulering 
1/2020 gjennomført flere kutt i årsverk som ytterligere vil senke ressursbruk på flere 
tjenesteområder og for helse og omsorg generelt:  

• Nedtrekk sykepleierressurs legevakt 1.5 årsverk  
• Nedtrekk grunnbemanning sykeavdelingen 0,2 årsverk  
• Nedtrekk kreftkoordinator 1,0 årsverk  
• Nedtrekk rus- og psykiatritjenesten 1,0 årsverk  
• Nedtrekk institusjonskjøkken 0,9 årsverk   
• Nedtrekk Trekløveren 5,7 årsverk med virkning fra 1.11.20   

  
Totalt er det i 2020 gjennomført nedtrekk av 10,3 årsverk med varig effekt knyttet til helse- og 
omsorg.  
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I 2020 er sektor påført omfattende ekstrakostnader til beredskap Covid-19. Det er ikke kjent hvordan 
dette vil påvirke statistikk over ressursbruk i Kostrarapportering for 2020, og er eventuelt viktig å 
være bevisst når rapporteringen offentliggjøres.  
  
Oppsummering   
Porsanger ser ikke ut til å bruke ressurser ut over det andre sammenlignbare kommuner gjør, heller 
likt eller mindre. Dette kommenteres i Fylkesmannens kommunebilde for Porsanger 2020 å utgjøre 
en bekymring når en ser dette opp mot den demografiske utvikling for kommunen frem mot 2050.  
  

  
Porsanger ligger ikke over i antall personer 80 år og eldre på institusjonsplass jmf andre 
kommuner i  Finnmark eller landet for øvrig, og en har færre brukere av hjemmetjenester. Områder 
der ressursbruk er høyere enn sammenlignbare kommuner er fysioterapeut, sosiale 
tjenester og barnevern. Områdene utredes særskilt i henhold til politisk bestilling. 
 

Økonomisk bistand – beskrive tiltak som kan redusere denne kostnaden 

Sammenligne Kostratall – særlig kommunegruppe 3. Utvikling de siste årene, 

årsaksforklare, også den positive utvikling i år.  

Porsanger har ikke hatt samme nedgang i antall sosialhjelpsmottakere i perioden 2017-

2019 som sammenlignbare kommuner. En av årsakene er at vi har hatt en større andel 

bosatte flyktninger med behov for sosialhjelp. 24 % av sosialhjelpsmottakerne i 2017 var 

bosatte flyktninger, mot 21 % i 2018, 16 % i 2019 og 11 % ved utgangen av september 

2020.   

Antall unge sosialhjelpsmottakere har vært tilnærmet uendret i perioden 2017-2019. Ved 

utgangen av september 2020 hadde vi færre unge sosialhjelpsmottakere enn tidligere år. 

Av de 25 registrerte i 2020 har 7 mottatt sosialhjelp i en måned, 3 personer i to måneder 

og 3 personer i 3 måneder. Det viser at over halvparten er raskt over i annen 

inntektssikring.   

For perioden januar-september ser vi etter 2018 en jevn nedgang i antall 

sosialhjelpsmottakere fra 175 i 2018 til 126 i 2020. I samme periode er 

sosialhjelpsmottakere med utbetaling for en måned redusert fra 73 til 33. En av årsakene 

til dette er større fokus på økonomisk råd og veiledning for å gjøre våre brukere 

selvhjulpen.   

Beskrive mulige tiltak, hva må til for å gjennomføre dette, hvilken økonomisk effekt kan 

dette beregnes til. Punkter som kan berøres er (ikke uttømmende):  

• Frivillig og tvungen forvaltning  

• Større fokus på økonomisk råd og veiledning til brukere med annen inntekt  
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• Bruk av kvalifiseringsprogram for ungdom med lovfestet rett  

• En dedikert ungdomskoordinator for geografiområdet Midt-Finnmark  

• Ungdomsteam for alle brukere under 30 år  

• Tett samarbeid med oppfølgingstjenesten og Lakselv videregående skole  

• Tiltaksplasser i kommunale avdelinger for brukere med aktivitetsplikt  

Hvilke faktorer kan påvirke denne kostnaden?  

• Langtidsmottakere uten inntekt eller trygd  

• Samarbeid med rus- og psykiatritjenesten  

• Kapasiteten ved rus- og psykiatritjenesten  

• Bemanningen på NAV-kontoret og sykefravær  

• Barnefamilier med mange barn og der ingen av foreldrene har inntekt  

Kostnader er avhengig av den til enhver tid tilstedeværende brukergruppe i Porsanger, 

eksempelvis bosatte flyktninger og etablerte rusmiddelbrukere.   

Utvikling i antall unge sosialhjelpsmottakere ser ut til å gå ned. Tett oppfølging fra 

ungdomsteamet vil føre til at vi ikke får en ny økning. Ved effektiv bruk av 

ungdomsteamet vil de øvrige saksbehandlerne få bedre mulighet til tett oppfølging av de 

øvrige brukerne.  

Hvilken utvikling kan man forvente seg i årene som kommer (hvordan kan vi 

dokumentere dette?)   

Arbeidsledigheten i Porsanger har vært svært lav i mange år. Koronapandemien 

forårsaket en stor økning av permitterte i mars-april 2020. Over 90 % av de permitterte 

er ved utgangen av september tilbake i full jobb. Av de resterende er det rundt 3 % som 

fortsatt er helt ledig, de øvrige 7 % er tilbake i deltidsjobb.  

Porsanger har derfor ikke blitt rammet i like stor grad som andre kommuner. Pandemien 

har heller ikke ført til noen stor økning i utbetaling av sosialhjelp.   

Ut fra den kunnskapen vi har i dag ser vi ikke at det vil føre til noen økning i utbetaling 

av sosialhjelp. Ved tett oppfølging av brukerne vil vi kunne fortsette trenden med 

nedgang i antall brukere med behov for sosialhjelp.  

Dokumentasjon gjøres ved å sammenligne resultatet for hver måned opp mot tidligere 

år. 
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Utreding om endrede geografiske grenser for tilbud om hjemmetjenester 

 

Utvalg for helse og omsorg har også bestilt utredning på muligheter for endrede 

geografiske grenser for tildeling av hjemmetjenester.  

Hjemmesykepleietjenesten gir tjenester til innbyggere i hele kommunen. Per i dag yter vi 

tjenester til innbyggere i et område som strekker seg fra Kjæs på østsiden av fjorden, til 

Smørfjord på vestsiden, samt til Laukavann i sør. Direkte brukerrettede tjenester kan 

være medisinutlevering, personlig hygiene, ernæringsoppfølging, sårstell, omsorg ved 

livets slutt og andre sykepleiefaglige/helsefaglige oppgaver.    

I ukedagene ytes det daglig tjenester i distrikt så langt som i Olderfjord i vest og Børselv 

i øst. På kveld ytes det tjenester kun tjenester i Lakselv sentrum og ut mot Østerbotn.    

Ca en gang i uka/en gang hver andre uke yter vi tjenester i ytterpunktene.    

Helse- og omsorgtjenesteloven sier at man har krav på helsetjenester i den kommunen 

man bor og oppholder seg i. Det skilles ikke der på om du bor sentralt eller i distrikt. 

Tjenesten gjør faglige, individuelle vurderinger der det sees på om brukere vil klare seg 

over tid uten tjenester. Noen ganger ser tjenesten at brukere i distrikt vil kunne klare seg 

uten tjenester i helg og på kveld, men dette kan raskt endre seg da tjenestetilbudet er i 

kontinuerlig endring mtp. brukere og deres behov. Det er en tjeneste med stor dynamikk 

og store variasjoner. Når tjenesten får brukere som har behov for livsviktig helsehjelp 

også på kveld og i helg, må kommunen ifølge helse- og omsorgstjenestelovens samt 

pasient – og brukerrettighetslovens bestemmelser og også innvilge vedtak på tjenester 

på kveld og i helg til de i distriktene. 
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Figur 1: Skjermbilde fra Gerica (journalprogram) Til høyre vises hvor mange ansatte som 

bør være på jobb for å gi tjenester innenfor rett tidsramme. Figuren viser at på en vanlig 

mandag (05.10.2020) kreves det egentlig opp mot 15 ansatte for å kunne gi tjenester til 

riktig tid innenfor tiden 0830 – 1030. Ut over dagen jevnes det mer ut. Figuren viser 

også det samme for kveld, henholdsvis med anbefalt rundt 5 ansatte på vakt. Reelt antall 

ansatte på dag/kveld er henholdsvis 6 og 5 stk.   

   

Figur 2: Skjermbilde fra Gerica (journalprogram) Til høyre vises hvor mange ansatte som bør være 

på jobb for å gi tjenester innenfor rett tidsramme. Figuren viser at på en vanlig lørdag (10.10.2020) 

kreves det egentlig opp mot 12 ansatte for å kunne gi tjenester i riktig tid innenfor tiden 0830-1030. 

Ut over dagen jevnes det mer ut. Figuren viser det samme for kveld, henholdsvis med anbefalt rundt 

5 ansatte på vakt. Reelt antall ansatte på dag/kveld er henholdsvis 6 og 5 stk.  

HELG:   

I helg yter vi tjenester så langt som til Billefjord i vest og Østerbotn i øst.   

Antall ansatte på jobb helg og kveld:   

DAG HELG: 6 (3 på Porstun, 3 i utetjenesten)   

KVELD: 5 (3 på Porstun, 2 i utetjenesten)    

Hjemmetjenesten foretar en vurdering i samarbeid med bruker og evt. pårørende i forhold til 

behovet for tjenester. Ofte ser vi at brukere har like behov på dag som kveld og i helg som ukedag, 

men gjør vurderinger på om brukere “kan klare seg” over helga, eller til neste dag uten tjenester fra 

oss. Vi kartlegger også om andre ressurspersoner, slikt som familie eller andre, har mulighet til å bistå 

brukeren i dagliglivet.   

KVELD:    

Tjenesten gir per i dag ikke tjenester til brukere i helg annet enn i Lakselvområdet. Derimot vil vi 

måtte gi tjenester til brukere dersom det viser seg at vi har brukere i distrikt som har særskilte behov 

for tjenester på kveld. Oftest dreier dette seg om alvorlige, kroniske syke over en begrenset 

tidsperiode, slikt som kreftpasienter som fortsatt evner å bo hjemme med bistand.    

Dersom man velger å ikke gi et slikt tilbud, vil behovet for sykestue/korttidsplass være økende. Man 

ser heller ingen varig besparelse her da dette ikke er en tjeneste vi gir daglig, men heller når det 

aktuelle behovet oppstår.  Det vil fortsatt være behov for likt antall ansatte på jobb på kveld som nå, 

både på grunn av antall brukere med vedtak men også da flere brukere krever 2 til 1 bistand.   
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Alternativer:    

Kutte alle tjenester i distrikt i helg/kveld: Vil spare tid og utgifter til kjøring. Omfang av tjenester som 

gis i distrikt på kveld og i helg er likevel ikke stort nok til at man vil kunne kutte nevneverdig i årsverk. 

Tjenesten har mange brukere i Lakselvområdet, og vedkommende som kjører distriksrute har også 

brukere å ta seg av i Lakselvområdet.   

Konsekvens:   

Hjemmeboende som har behov for livsnødvendig helsehjelp i distrikt på kveld/helg vil indirekte bli 

tvunget til å flytte til Lakselv til for eksempel en omsorgsbolig til tross for at de ikke har behov som 

direkte tilsier at en slik bolig er nødvendig.  Dette vil kunne føre til at andre med større behov blir satt 

på venteliste og ikke får omsorgsbolig. Man blir så nødt til å sette inn ytterligere tiltak i hjem til de på 

venteliste, som igjen vil kreve økt bruk av ressurser. Samtidig vil vi bryte med lovverket da vi ikke kan 

nekte hjemmesykepleie til de som bor i distrikt, jfr. Helse – og omsorgstjenesteloven (§3-1, §4-1) og 

pasient – og brukerrettighetsloven (§2-1a). Begge lovene sier noe om forsvarlig helsehjelp til de som 

oppholder seg i kommunen. Det er opp til hver kommune å definere hva de anser som forsvarlig 

helsehjelp, men dette kan også overprøves av fylkesmannen ved en eventuell klage.   

HJEMMEHJELPSTJENESTEN (PRAKTISK BISTAND)   

Hjemmehjelpstjenesten ufører praktisk bistand på ukedager på dagtid. De utfører tjenester som 

husvask, handling, levering av varer og klesvask. Tjenesten yter bistand fra Kjæs i øst, til Smørfjord i 

vest.    

Man ser ingen mulighet til å endre geografiske grenser her. Tjenesten er i dag organisert på en slik 

måte at ansatte samler de som trenger bistand i ytterdistrikt på samme dag for å minske bruk av 

kjøretid. Det gjøres kontinuerlige vurderinger av behov for tjenester i form av omfang og frekvens på 

denne tjenesten. Det er allerede gjort et stort arbeid i forbindelse med nedtrekk ½ årsverk i 2018, der 

bl.a. tjenesteavtaler inkl. kriterier for tildeling og frekvens på bistand er revidert og skjerpet inn. 
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Administrativt initierte utredninger 

 

Felles sykepleierturnus   

Etablering av felles sykepleierturnus utredes på administrativt initiativ, som et 

supplement til utredninger om vikarpool, økt grunnbemanning og overskuddsturnus.   

Formål:   

• Styrke sykepleierfaget   

• Synliggjøre helsefagarbeidet   

• Større tilgang på ressurser/bedre utnyttelse   

• Fagmiljø  

• Mulighet til variasjon i arbeidsoppgaver- for eksempel tilpassing i forskjellige  

  livsfaser   

• Mindre overtidsbruk/innleie av vikar   

Bakgrunn:   

• I dag har noen avd overtall på spl mens andre har akkurat   

• Spl melder om at det er ønskelig med mer fag- mindre pleie, mer variasjon   

• Vanskelig å få tak i vikarer   

• Mye overtidsbruk   

Hva:   

• Sykepleiere jobber på tvers av avdelinger- i hovedsak med sykepleiefaget   

• Mulighet for å velge to tjenester/fagfelt den enkelte kan rullere mellom. For  

  eksempel. sykeavd og lab, hjemmetjeneste og helsestasjon for eldre   

• Mulighet til å reservere seg mot enkelte oppgaver   

Krever:   

• Kartlegging av oppgaver – hvilke oppgaver krever spl på den enkelte avdeling   

• ny turnus   

• endring av arbeidskontrakt    

 

Gevinst og konsekvenser:   

Helse og omsorg har sykepleiere fordelt på flere tjenester. Tjenestene har ulik tilgang på 

sykepleievikarer, og varierende fravær. Det er også innenfor sykepleiergruppa ansatte 

som har behov for periodevis tilrettelegging av arbeidet i forbindelse med eksempelvis 

sykdom og livsfasetilpasning. Ved å tenke utover tjenestegrenser, kan man forvalte 

sykepleieressursene slik at man dekker behovet i de ulike tjenesten bedre. Samtidig gir 

dette større mulighet til tilrettelegging, og kan gjøre at sykepleiere jobber mer 

spesialisert med sykepleieoppgaver.     
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Det vil være et stort endringsarbeid og krever nytenking og opplæring utenfor den 

arbeidsplassen hver sykepleier har i dag. Dette kan være utfordrende for noen ansatte 

og kan gi utviklings-muligheter for andre.   

Fagmiljøet for sykepleiere vil kunne styrkes ved deling av erfaringskompetanse og 

kunnskaps-overføring mellom avdelingene. Det vil også kunne gi rom for at 

helsefagarbeidere får større ansvar, da de vil bli tjenestenes stabile base og sørge for 

kontinuitet mens sykepleierne i større grad jobber på tvers av tjenester.    

Økonomisk gevinst vil være at hver enhet vil øke tilgang på vikarer uten bruk av overtid. 

Det vil likevel ikke kunne løse alle vikarbehov, da ferieavvikling og dekning av natt og 

helger styres av lovverk, tariffavtale turnusplanlegging og begrensninger i arbeidsavtaler.    

Det jobbes allerede aktivt med dette alternativet i sektor. 

 

Helsestasjon for voksne/ forebyggende helsetjenester 

Helse- og omsorgsavdelingen har som sitt overordnede resultatmål at det skal være 

gjennomgående fokus på forebygging, tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning i 

utvikling og utøvelse av tjenester.  

Et av tiltakene som administrativt og i tråd med overordnet resultatmål nå kartlegges, er 

etablering av det som har fått arbeidstittel Helsestasjon for voksne.   

Formål:   

• Lavterskel tjenester- Samle tjenester og oppgaver til voksne i en enhet:    

• Styrke sykepleierfaget   

• Avlaste legetjenesten/lab.tjenesten og hjemmesykepleien   

• Lavterskel tverrfaglig helsetjenestetilbud til innbyggerne i kommunen   

• Forebygging av hjelpebehov og opprettholdelse/ økt egenmestring  

Beskrivelse:   

• To personer betjener “klinikken”   

• Timebestilling til enkelte tjenester   

• Åpningstid 10-14   

• Drop-in-tjenester- (for eksempel veiledning til søknader)   

Eksempel på oppgaver som kan ligge til enheten:   

• Sårstell   

• Vaksiner   

• Infusjoner/injeksjoner   

• Blodsukkerkontroll   

• Forebyggende helsesamtaler   

• Hjelpemiddelveiledning   

• Fysikalske tjenester/ergoterapeutiske tjenester    

• Forebyggende og oppfølgende lab.tjenester    

• Utdeling av medisiner/medisininntak under tilsyn   
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• Blodtrykksmåling   

• Vekt og næringsoppfølging   

• øreskylling   

• Oppfølging lindrende behandling   

• Rus og psykiatri-omsorg?   

• Tilbud fra frivillighetssentralen?   

Dagens tjenester som kan inngå:   

• Syn og hørsel   

• Hukommelsesteam   

• Hjelpeteknikker   

• Enkelte fysikalske tjenester (gruppe, veiledning etc)   

• Hjemmetjenesteoppgaver   

• Sykepleieoppgaver fra sykeavdelingen   

Finansiering av tiltaket kan gjennomføres i form av omdisponering av stillinger, 

eksempelvis:  

• syn/hørsel, 20%   

• hukommelse, 40%   

• hjelpemiddelteknikker, 50%   

• Diabetesspl 20% fra sykeavdeling   

• Omdisponere fra hjemmetjenesten 100 %   

• Saksbehandler: 20%   

• Merkantil ressurs: 40%? Hjelp til søknader etc   

Må utredes nærmere:   

• Transport- Hva kvalifiserer for transport- lik på legestasjonen   

• Taksting- hva skal til for å takste? Egenandel/”legeoppgave” (forhandle med 

legene)   

• Hva krever legetilsyn   

Dette tiltaket er ønsket av fagpersonell. En er imidlertid ikke kommet så langt i 

kartleggingen at brukermedvirkning i form av involvering og forankring av innbyggere så 

langt er gjennomført. Det vil også være behov for en kartlegging av reelle 

helseutfordringer hos innbyggere, for å sikre at en eventuelt oppretter tilbud som det 

faktisk er behov for og som innbyggere ønsker å benytte. Det gjenstår også å se hvilke 

hensyn som må tas i forhold til egenandeler og taksting. En slik samordning av tilbud 

krever en plan for organisering og egnede lokaliteter.  

Arbeidet med kartlegging av tiltaket er administrativt startet opp.  

 

 

 



Oktober 2020 

Felles vaktrom Porstun/ omorganisering av hjemmetjeneste 

I dag ivaretar hjemmetjenesten alle kommunens innbyggere som har behov for 

helsetjenester i hjemmet, både rundt omkring i kommunen og på Porstun bo – og service 

senter. Tjenesten er i dag organisert slik at Porstun og “utetjenesten” er separerte, med 

avskilte vaktrom og forskjellige ansattegrupper hver dag. Det er de samme ansatte som 

arbeider i “utetjenesten” som på Porstun. Med denne organiseringen ser man at det kan 

bli lite kontinuitet, skjev arbeidsfordeling og ulik oppfølging av brukere av tjenesten. Man 

ønsker derfor å utrede et tiltak med å samkjøre tjenesten mer.    

Med å samlokalisere tjenestene mer ved å ha felles vaktrom og felles rapport vil man 

kanskje kunne se flere fordeler, både brukerrettet, arbeidsmiljømessig og økonomisk.   

• Man vil kunne bedre fordele ressursene daglig – rett kompetanse på rett sted  

  (ikke egne ansatte som jobber ute, egne som jobber inne. Plassere kompetansen  

  der det er behov for den)   

• Kompetansen vil bli mer samlet – bedre utnyttelse av hverandres kompetanse   

• Bedre samhandling mellom profesjoner/ansatte   

• Alle får kjennskap til samme informasjon, bedre informasjonsflyt blant ansatte   

• Fordeling av arbeidsoppgaver vil kunne bli mer jevnt   

• Større kontinuitet for brukere og ansatte  

Noen økonomiske gevinster av dette vil kunne være   

• Bedre oppfølging av brukere: med rett kompetanse på rett sted vil  

  helseutfordringer, sykdom og skade lettere kunne fanges opp. Informasjonsflyt og  

  oppfølging vil kunne bli enklere. Tiltak kan iverksettes raskere, og man vil  

  muligens kunne unngå noen innleggelser på sykestue, KAD og sykehus  

  (liggedøgn)   

• Vil muligens kunne føre til nedtrekk i årsverk på grunn av bedre fordeling av  

  ressurser (må utredes videre)   

Hva må til:   

•     Ombygginger  

• Personalrommet på Porstun må utvides. Dette kan gjøres ved å flytte veggen mot  

  fellesstue.  

• Medisinrommet må utvides. Dette kan gjøres ved å flytte veggen mot datarom.   

• Et nytt lager må opprettes, her kan rommet ved siden av kantina som i dag  

  brukes som pauserom for vaktmestere være et alternativ.    

• Medisinrommet kan ikke være tilgjengelig for alle. Fagarbeidere og assistenter  

  med delegert myndighet må ha tilgang til ferdig istandgjorte dosetter med  

  medisiner og eventuell medisin.  De kan ikke ha tilgang til medisin som ikke er  

  istandgjort eller til A/ B preparater som ikke er istandgjort. En løsning vil være å  

  gå til innkjøp av medisintraller som gjøres i stand av sykepleiere og at  

  medisinrommet blir utilgjengelig for andre enn sykepleiere.    

• IT: Det vil være behov for noe IT-arbeid. Tilkoblinger til nettverk og internett må  

  flyttes på.  Interne ressurser kan benyttes.  

Utfordringer:    

• Muntlig rapportering må struktureres bedre. Mange ansatte på en gang som skal  

  gi og få informasjon. Det blir svært mange brukere å gi/ få rapport om når  
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  Porstun beboere (38 stk) og «utetjenesten brukere» (90 stk) skal diskuteres på  

  morgen/ ettermiddags rapport. LMP er imidlertid tatt i bruk og reduserer behov  

  for muntlig informasjon.   

• Planlegging av dagene vil kreve mer av de ansatte som da må tenke nytt i forhold  

  til tidligere. Endring skaper usikkerhet og tar tid, og det er ikke sikkert tjenesten  

  vil merke forbedring eller at man kan spare noe første året med denne  

  omorganisering.   

Innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten 

Hjemmetjenesten gir i dag tjenester til brukere som tjenesten mener vil kunne få dekket 

sitt behov og økt egenmestring ved hjelp av teknologi. Det finnes mange ulike løsninger 

innenfor mulig teknologi i dag. Helse- og omsorgssjefen har i lag med en arbeidsgruppe 

fra helse og IT jobbet det siste året med hvilke løsninger og muligheter som finnes 

innenfor dette feltet. Arbeidet er i dag en fase hvor man skal begynne å se på løsninger 

som kan fungere til kartlagte behov for Porsanger kommune.   

Eksempler:    

• Behov: utrygg i eget hjem, redd for å falle og at det ikke blir oppdaget.   

• Løsning i dag: Tilsyn flere ganger i løpet av et døgn for å fange opp om bruker  

  faller og blir liggende. Bruker kan falle tidlig etter første tilsyn og bli liggende i  

  flere timer før neste tilsyn. Spørsmål om det er en reel trygghet og hvorfor gjøres  

  det?  

• Kan avhjelpes av velferdsteknologi: Trygghetsalarm. Bruker trykker på alarmen  

  dersom h*n faller, og hjelp vil komme så snart som mulig.    

• Behov: trenger tilsyn ved dusj pga. Frykt for å falle. Løsning i dag:  

  hjemmetjenesten er til stede ved dusj. Kan avhjelpes av velferdsteknologi:  

  Trygghetsalarm. Bruker trykker på alarmen dersom h*n faktisk faller.    

• Behov: Trenger hjelp til å huske å ta sine medisiner til riktig tid/evner ikke å  

  administrere sine egne medisiner.   

• Løsning i dag: hjemmetjenesten leverer medisiner dose for dose, inntil x 4 per  

  dag, eller leverer dosett/multidose for 1-2 uker i slengen, men kommer likevel  

  innom 1-4 ganger om dagen for å se at vedkommende har tatt sine  

  medisiner/minne på å ta medisiner.  

•  Kan avhjelpes av velferdsteknologi: elektronisk medikamentsstøtte som  

  alarmerer når det er tid for å ta medisinen. Avleverer ferdigdosert pose hver  

  gang. Dersom bruker ikke tar medisinen innenfor tiden, vil maskinen sende alarm  

  til hjemmetjenesten om at medisin ikke er tatt.    

• Behov: trenger noe bistand til dusj.   

• Løsning i dag: hjemmetjenesten bistår med det du ikke klarer selv.   

• Kan avhjelpes av velferdsteknologi: elektriske hjelpemidler som hjelper deg til å  

  både vaske deg i dusjen og tørke deg etter dusj, kan søkes på via NAV  

  hjelpemiddelsentral.    

Innføring av velferdsteknologi fordrer at man tenker på en ny måte når man tildeler 

tjenester. Hva er behovet, og hva vil være den beste løsningen for å dekke behovet? Kan 

det avhjelpes av teknologi?   

Det viser seg at dagens eldre, samt neste generasjons eldre allerede innehar noe 

kunnskap om teknologi da samfunnet generelt satser mer og mer på teknologiske 

løsninger (smartelefoner, nettbrett, robotstøvsuger o.l)  
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Konsekvenser og gevinster:    

• Kostnad ved innkjøp, opplæring og vedlikehold. Hvem skal ha denne oppgaven i  

  hverdagen med opplæring og vedlikehold?  

• Hvem skal gjøre vurderinger av hvem som er aktuelle kandidater til teknologi?  

  Hjemmesykepleien selv, fagkonsulent, hjelpemiddeltekniker (ergoterapeut?)?  

• Vil muligens kunne frigi så mye tid hos pleiere at man kan se på kutt i årsverk.  

  Dette avhenger av hvor mange som faktisk kan bruke teknologi og hvor de som  

  trenger bistand bor. Mer å spare dersom flere i distrikt kan bruke slik teknologi,  

  men det er mer sårbart med tanke på feilmeldinger og kunne dra ut å fikse  

  feilmeldinger.   

• Frigitt tid kan brukes hos brukere som har større og mer sammensatte behov   

• Frigitt tid kan brukes til oppgaver som i dag blir nedprioritert og forskjøvet på  

  grunn av direkte brukerrettet tid    

• Økt egenmestring hos bruker –vil ikke ha behov for at hjemmetjenesten bistår i  

  forhold til det aktuelle behovet   

• Vil trenge mer hjelp fra IT drift med å se på feilmeldinger og brukerstøtte ved feil.   

• Hva hvis alarm fra noen i distrikt på kveld/ helg/ natt, hvem skal rykke ut å bistå?   

 

Forvaltning av omsorgsboliger med og uten bemanning  

Bedre utnyttelse av kapasitet kommunale boliger  

Endret forvaltning av omsorgsboliger med og uten bemanning  

• Bedre utnyttelse av kapasitet i kommunale boliger  

Tiltaket utredet i et samarbeid mellom sektor for helse og omsorg og kommunalteknikk 

og beredskap.  

Da omsorgsboliger ikke er en lovfestet tjeneste, kan kommunen avgjøre omfanget av slik 

tjeneste selv. Kommunen kan også avgjøre hvordan tjenesten organiseres.  

Porsanger kommune (PK) har i dag en fremleieavtale med Porsanger boligstiftelse (PB) 

for tilrettelagte boliger i Peder Sivertsens vei. I omfang utgjør dette 8 leiligheter uten 

tilknyttet bemanning, 5 miniomsorgsboliger med døgnbemanning ved “avlastningen” på 

Trekløveren (ikke i drift fra 1.11.20) samt 6 leiligheter psykiatri med døgnbemanning 

som også er lokalisert til Trekløveren.   

I avtalen ligger at kommunens helse- og omsorgsavdeling har tildelingsrett på disse, og 

at PK betaler leie til PB uavhengig av om enkeltleiligheter i perioder står tomme. Avtalen 

løper til 2024. I avtalen fremkommer videre at PB har utvendig vedlikeholdsansvar mens 

PK har ansvar innvendig. En opplever likevel at det ofte er uklart hvilken instans som har 

det faktiske ansvar for vedlikehold og skader i leilighetene. Sist i juli-19 ifm lynnedslag.   

Det finnes også en tilsvarende avtale om fremleie mellom Nav sosial og PB, men her er 

det PB som utsteder leiekontrakter og krever inn depositum mens Nav har tildelingsrett.  

Boliger uten bemanning benyttes til personer som av mobilitetshensyn ikke lenger kan bo 

hjemme i egen bolig. Leietakere mottar eventuelle hjemmetjenester på lik linje med 

personer som bor i egen bolig. Det må rettes søknad til helse- og omsorgsavdelingen 

som fatter enkeltvedtak om tildeling av bolig. Tjenesten er ofte en del av et helhetlig 

tjenestetilbud til leietaker.   
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Det er helse- og omsorgsavdelingen som i dag har ansvaret for tildeling i form av 

enkeltvedtak samt de praktiske oppgaver med leiekontrakt, depositum og 

nøkkelforvaltning. Det er imidlertid kommunalteknikk og beredskap som budsjetterer 

utgift til kostnader for fremleieavtale med boligstiftelsen, og som inntektsfører husleie fra 

leietakere.   

Ansvar og oppgaver er med andre ord fordelt over 2 sektorer, der det til nå ikke har vært 

samarbeid om forvaltning og organisering. Resultatet av dette er at det mangler 

kvalitetssikring av utgift og inntekt leieavtale PB i form av gode nok rutiner for inngåelse 

og avslutning av husleieavtaler, årlig kvalitetssikring av størrelse på husleie og 

strømkostnader, kunnskap om vi har forsikring på boligene som dekker skade fra 3. part 

og oppdatering av reglement for leietaker. Ansvaret for dette blir uklart og pulveriseres. 

Tidligere var deler av oppgavene lagt til kommunal boveilederstilling.  

Det ansees at dagens organisering av utleie er uhensiktsmessig organisert, og at det er 

for mange involverte tjenester og enkeltansatte:  

Avtaleoppfølging og kostnader: PB, komm.tek., merkantil ho  

Vedtak, kontrakter og depositum: fagkonsulent ho, inntaksmøte ho, ho-sjef, merkantil 

ho, plan- og økonomi, driftssentral  

Forslag til endring:  

Det søkes å inngå avtale om at PB utsteder leieavtaler, krever inn depositum og forvalter 

nøkler til de 8 leilighetene uten bemanning på lik linje med leilighetene der Nav har 

tildelingsrett. Helse- og omsorg beholder tildelingsretten.   

Kostnader for dekning av fremleieavtale og inntekt husleie overføres til helse- og 

omsorgsavdelingen.   

Ved forhandling om eventuell ny avtale forsøkes å få til en avtale om tildelingsrett uten 

fremleieavtale.   

Ho og komm.teknikk. v/ sektorsjefer initierer et arbeid med kvalitetssikring av rutiner for 

inngåelse av leiekontrakter og rutiner for avslutning av leieforhold for å sikre 

inntektspotensialet som ligger i utleie/ fremleie - også for boliger med døgnbemanning. 

Om rutiner også skal gjelde for boliger der Nav har tildelingsrett må vurderes underveis i 

arbeidet.   

Gevinst:  

Komm.teknikk og beredskap, plan- og økonomi og merkantil HO oppnår spart tid da de 

ikke lenger har en rolle i oppgaven, og gi mer oversikt.    

Dersom ny avtale inngås med de forslag som foreligger vil hele forvaltningen med unntak 

av tildeling ligge hos PB. PK anser at dette er en optimal løsning. Er avtalen oppsigelig før 

2024?   

Det ansees at en ved å legge hele det økonomiske ansvaret til HO vil sikre en mer presis 

budsjettering på bakgrunn av at det er der tildelinger gjennomføres, og en har en 

oversikt over tidsbegrenset ledighet og manglende husleieinntekt – behov for 

budsjettregulering.  
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Nedtrekk av stillinger  

 

Rus- og psykiatritjenesten 

Et stort antall rusmiddelavhengige har store problemer med å ivareta sine egne basisbehov. De evner 
ikke å bo, de prioriterer eller makter ikke å få i seg næring, noe som er svært bekymringsfullt. De 
evner heller ikke å ivareta sin helse, til tross for at noen av dem har symptomer som kan indikere 
alvorlige diagnoser. Som andre pasienter har rusmiddelavhengige behov og krav på individuelt 
tilpasset oppfølging og behandling. Ruskonsulenten bidrar i lag med det øvrige hjelpeapparatet til å 
gi denne målgruppen en bedre hverdag.  
   
Konsekvenser ved å kutte ruskonsulentstillingen i kommunen.  
 

1. Økonomiske konsekvenser:  
En del av oppfølgingen består av hjelp til å kontakte andre etater, følge avtaler, handle og betale 
regninger, som strøm, husleie og egenandel helsehjelp, samt søke om hjelpe verge til økonomiske/ 
personlige forhold der det er hensiktsmessig.  Manglende oppfølging vil kunne medføre store 
restanser, som kommunen må dekke for å unngå utkastelse og strømkutt. Stillingen har vært vakant 
siden mai. Det har ikke ført til en øking i sosialhjelpsutbetalingen, men det kan ha gitt økonomiske 
konsekvenser hos den enkelte bruker.  
 
Et nedtrekk av ruskonsulentstillingen vil gi en besparelse i lønn på kr. 670 000,-.  
  

2. Boligsosiale konsekvenser:        
De fleste rusmiddelavhengige pasientene som følges opp, har pr i dag kommunal bolig. De har behov 
for tett oppfølging for å søke å unngå skader på boligen, hjelpe med handling, betaling av regninger, 
samt komme i kontakt og følge de til øvrige instanser, hjelpeapparatet. Dersom ruskonsulent 
stillingen blir borte må disse oppgavene fordeles på det øvrige hjelpeapparatet.  Det vil gi en 
begrenset oppfølging.  
   

3. Helsemessige konsekvenser:  
Rusmiddelavhengige har ofte dårligere helse og dør tidligere enn øvrig befolkning som følge av sitt 
rusmisbruk. De har behov for hjelp til å komme i kontakt med helsetjenesten, ettersom de ikke evner 
det selv. Rusmiddelavhengige har samme krav på akutt helsehjelp og (KAD –plass) som andre (psykisk 
og somatisk syke). Ved innleggelse følges de opp av ruskonsulent, som avlaster sykepleier og lege på 
sykeavdelingen og legestasjon. Ruskonsulent avverger også en del unødvendig kontakt opp mot 
legestasjon av rusede pasienter. Ruskonsulent motiverer og følger også pasienten tett opp til evt. 
rusbehandling.   
Ruskonsulent søker rusmiddelavhengige til rusbehandling, på lik linje med psykiatriske sykepleiere, 
leger og Nav. Dersom ruskonsulentstillingen blir borte vil det føre til et større ansvar på det de øvrige 
instansene.   
   

4. Manglende tverrfaglig/ etatlig samarbeid   
Ruskonsulenten bidrar til samarbeid/ samhandling med relevante etater, samt å organisere hjelpen. 
Det er også viktig at pasientene kartlagt og utredet for at de skal få en individuell og helhetlig 
tjeneste, samt over på rett stønad/ tiltak.  Ruskonsulenten samarbeider også med frivillige 
organisasjoner som f.eks. Kafe ro, noe som reduserer nødhjelpsbetalingene fra sosialhjelpsbudsjettet 
(får handlet på kafe ros regning)   
   

5. Konsekvenser for Rus og psykiatritjenesten  
Tjenesten mister den sosialfaglige kompetansen og må tilstrebe et tettere samarbeid med nav.  
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Det vil ikke bli like mye oppsøkende arbeid- tjenesten må i større grad følge opp brukere på kontoret 
ved behov. Det vil stille større krav til den enkelte rusmisbruker om å selv oppsøke hjelpeapparat for 
bistand. Kommunens mulighet til å koordinere hjelpen vil også bli dårligere. Det er pr i dag stor 
pågang hos de psykiatriske sykepleierne og begrenset kapasitet til et godt forebyggende arbeid i 
forhold til rusproblematikken. Tjenesten har i dag valgt å prioritere småbarnsfamilier, personer som 
står i fare for å ramle ut av arbeidslivet og akutte kriser.  
  
Tiltak legges inn i Arena.  
 

Ergo- og fysioterapitjenesten 

I Porsanger kommune har vi totalt 6 fysioterapeuter - 3 kommunalt ansatte og 3 

privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd. I praksis betaler kommunen for 

5.1 årsverk, 6.1 når den kommunale tjenesten også har turnusfysioterapeut-kandidat.   

I helse- og omsorgstjenestekoven er det i § 3-2 spesifisert at kommunen bl.a. skal ha 

fysioterapeut. Omfanget er ikke beskrevet. Kostra-tallene viser at PK har 6,12 

fysioterapeuter pr 4000 innbyggere mot 4,56 pr 4000 innbyggere for sammenlignbare 

kommuner. Samtidig er det på nasjonalt nivå et større behov for fysioterapi enn det 

finnes antall årsverk. Det er en stor andel kommuner med ventelister/ventetid til 

fysioterapi som ikke kan sies å være tilfredsstillende.  

I PK har vi hatt en godt dekt og stabil tjeneste de siste årene, og ventelisten har gått fra 

å være på 6 mnd-1 år, for bare noen år tilbake, til 2-3 uker per dags dato. Som tjeneste 

mener vi dette er gode tall, og tilnærmet slik det bør være. Vanligvis er ventelisten opp 

mot 3-4 uker. At den er noe lavere nå skyldes i stor grad koronasituasjonen vi er i, som 

viser tilbakeholdenhet fra noen brukere, samt at sykehus har utsatt operasjoner.    

PK opplever at Forsvaret har og vil fortsette å øke bemanningen i kommunen. De som 

pendler til GP og de som er i førstegangstjenesten er ikke registrert som innbyggere i 

kommunene, og inngår heller ikke i kostra-tallene. Både privat og kommunal tjeneste 

opplever økende pågang på behov for fysioterapi fra Forsvaret.   

Fysioterapeutene er med på å avlaste legene, særlig med tanke på undersøkelse og 

utredning av muskel- og skjelettplager. Fra og med 01.01.2018 trenger en ikke lenger 

henvisning fra lege for undersøkelse/behandling hos fysioterapeuter.    

Porsanger er nå i eldrebølgen, og kommunen vil få flere personer i pensjonsalder. Her vil 

forebyggende arbeid være sentralt for å holde folk hjemme lengst mulig, og unngå 

overbelastning av andre tjenester i kommunen. Her er fysioterapeuter med sin 

kompetanse en viktig bidragsyter.     

Et kutt eller oppsigelse i fast kommunal stilling og/eller av oppsigelse av helt 

driftstilskudd vil føre til at personen(e) det gjelder ikke vil kunne jobbe videre med 

fagutdanningen sin, som fysioterapeut, i Porsanger kommune. Å jobbe helprivat, uten 

driftstilskudd, i PK er tilnærmet umulig både mtp bruker-/kundegrunnlaget i konkurranse 

med de andre, og at fysioterapeuten ikke vil få refusjon for sine brukere, og at brukere 

vil ikke kunne få frikort.    

Om det avgjøres at kutt i tjenesten gjennomføres er fagleder sin anbefaling å kutte i 

turnusfysioterapistillingen, for økonomiplanperioden, og evt. heller kutte stilling eller 

innløse driftstilskudd ved/når ledighet i stilling oppstår. Ved evt. kutt i kommunal stilling 

eller driftstilskudd bør ikke dette skje/iverksettes før 01.01.2022. I kommunal 

virksomhet er fagleder i permisjon i 19 uker + 5 uker ferie i 2021, samt at tjenesten ikke 

har turnuskandidat i perioden 15.02.2021-14.08.2021. Avdelingen vil være svært sårbar 

med bare 1 fysioterapeut. Ved driftstilskudd er det 6 måneders oppsigelsestid, samt at 

det er flere prosesser som må gjennomføres før et evt. tilskudd kan vedtas redusert eller 

innløses.   
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1. Kutt i turnuskandidatstilling  

Kommunen v/ergo- og fysioterapitjenesten har brukt å ta imot 1 turnusfysioterapeut-

kandidat (etter forespørsel fra fylkesmann), for 6 måneder om gangen. To kandidater for 

ett år, som er en «syklus». Det er likevel ikke gitt at denne stillingen blir tilsatt.  

Ved å ikke ta inn turnuskandidater vil kommunen ha en besparelse på 197.558 kr årlig. 

Tjenesten har pr. en turnuskandidat frem til 14.02.21. Dette alternativet vil dermed gi en 

besparelse  på kr. 127.766 i 2021. Her er lønn, pensjon, feriepenger, og nedjustering av 

fastlønnstilskudd og brukeromsetning medregnet (kostander hentet fra lønnsark fra 

arena pr 24.09.2020).  

Konsekvens:   

Turnuskandidat er en relativt billig arbeidskraft, og kommunen tar et samfunnsansvar 

ved å tilby denne muligheten til kandidater.  

Konsekvensen for avdelingen vil være at ventelisten øker noe. Samtidig vil det frigjøre 

tid som veileder i dag bruker på turnuskandidat til andre arb.oppgaver. Et kutt her vil 

ikke gå direkte ut over fast ansatte, hverken kommunale eller privatpraktiserende 

fysioterapeuter. For fagleder vil det gi en mer forutsigbar budsjettkontroll, da det alltid er 

usikkerhet om stillingen blir besatt eller ikke da tildeling av turnuskandidater gjøres via 

sentral ordning.  

Tiltaket legges inn i Arena.  

2. Kutt i 1,0 årsverk kommunal fysioterapeut  

Det er 3 fast ansatte kommunale fysioterapeuter, 4 når tjenesten har turnuskandidat. 

Kutt i en fast kommunal fysioterapistilling vil med utgangspunkt i en gjennomsnittslønn 

gi kommunen en besparelse på ca kr. 400.000 pr. år. Her er lønn og sosiale kostnader, 

og redusering av fastlønnstilskudd og brukeromsetning for 1 stilling medregnet). Pga 

ulikt lønnsnivå kan besparelsen verre større eller mindre enn summen oppgitt da det 

avhenger av hvilken stilling som evt. kuttes.  

Konsekvens:  

Ventetiden for brukere vil øke, og brukeromsetning/inntjening for kommunen vil minske - 

brukeromsetningen og fastlønnstilskuddet tilknyttet stillingen vil falle bort, og omfanget 

av betalende brukere for avdelingen vil falle. Brukere som ikke er på sykehjem, barn 

eller yrkesskadde genererer inntekt for kommunen.    

Potensielt lengre sykemeldinger for brukere og liggedøgn på sykestue og korttidsplass, 

som vil gi økte kostnader for andre tjenester. Det vil bli mindre tid til forebyggende 

arbeid, som er et stort fokusområde for tjenesten. Tjenesten er inne i, og i oppstarten 

på, flere forebyggende prosjekt og tiltak som er rettet mot barn og eldre. Dette er tiltak 

for å forebygge funksjonsfall hos eldre, hvor målet er å minske eller forsinke behov for 

sykehjemsplass og hindre skader som lårhalsbrudd. Et annet er rettet mot barn og 

barnehage på mål, i fysioterapisammenheng, som bl.a. omhandler tidlig innsats og 

avdekke forsinket motorisk utvikling og sammenhenger det kan ha.  

Tiltaket legges inn i Arena.  

3. Kutt i årsverk fagleder   

Liten tjeneste, mtp medarbeidere og budsjett, som det er mulig at kan bli slått sammen 

med andre tjenester, eller at for eksempel leder for forebyggende enhet overtar 

lederfunksjonen (personalansvar og administrasjon). Det vil gi kommunen en besparelse 

på 45.000 kr årlig. Medregnet er lederlønnen, og pensjon og feriepenger tilknyttet 

lønnen.   
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Konsekvenser:  

Krever en omstilling og prosess for å løse dette. Fagansvaret må plasseres. To eller flere 

avdelinger/tjenester må slås sammen, eller at for eksempel leder for forebyggende enhet 

får flere arbeidsoppgaver. Frigjør mer tid for nåværende leder til brukerrettede- og 

forebyggende oppgaver.   

Tiltaket legges inn i Arena.  

4. Kutt eller nedjustering av driftstilskudd til privatpraktisende fysioterapeut(er)  

NB! Dette er et tiltak som ikke kan/bør vedtas per nå, men som er utredet som en del av 

den administrative budsjettforberedelse. Det er behov for bistand fra jurist og hjelp til 

tolking av lovverket. Fagleder for tjenesten har ikke fått svar fra KS etter forespørsel 

innen fristen om hvordan lovverket stiller seg til ulike spørsmål knyttet til dette tiltaket.  

Følgende spørsmål må være klart:  

• Hva innebærer «det skal svært mye til» i forbindelse med innløsing/reduksjon av 

driftstilskudd.  

• Hvordan har tidligere tvister utspilt seg (søksmål).  

• Hva må kommunen ut med i «goodwill» ved evt. innløsing/reduksjon av 

driftstilskudd.  

PK har tre privatpraktiserende fysioterapeuter m/driftsavtale (driftstilskudd fra 

kommunen). Et fullt/100% driftstilskudd tilsvarer per dags dato 447.720 kr i året. PK 

betaler 940.212 kr totalt i driftstilskudd, som tilsvarer 2.1 årsverk fordelt via 

driftstilskudd på 100-60-50% mellom fysioterapeutene  

En reduksjon eller et kutt på 0.6 driftstilskudd (fra 2.1 til 1.5) vil kunne gi PK en 

besparelse på 268.632 kr årlig.   

Konsekvenser:  

Genererer ikke rene inntekter inn til PK, men PK har heller ikke variable eller faste 

kostnader/utgifter (pensjon, feriepenger, fravær, sykemelding, kurs, o.l.) utover 

driftstilskuddene.  

Ventetiden for brukere vil øke. Potensielt lengre og flere sykemeldinger. 

Privatpraktiserende med driftstilskudd under 100% (deltidshjemmel) jobber i praksis mer 

enn hva kommunen betaler for. Et kutt/ oppsigelse i deltidshjemmel vil i overført 

betydning være det samme som å kutte en fulltidsstilling.  

Har bygget drifta sin ut ifra driftstilskuddet og har investert store beløp i sin praksis. To 

av terapeutene betaler husleie til kommunen, mens den siste drifter eget bygg.  

Det skal svært mye til for å løse inn/kutte/redusere i driftstilskudd, og kommunen må 

påregne søksmål i den forbindelse. Blir en oppsigelse eller reduksjon vedtatt må det 

påregnes «goodwill» til terapeut som innebærer krav etter inntjening, utstyr, evt. lokale, 

o.l. som er investert i mtp terapeut sin virksomhet.     

Konsekvensene er også litt forskjellige for den enkelte privatpraktiserende terapeut da de 

drifter ulikt og har ulik prosentvise tilskudd.    

Tiltaket ikke lagt inn i Arena, da gjennomføring krever juridisk bistand og gjennomføring 

av prosess etter sentrale bestemmelser.   
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Helse- og omsorgsadministrasjonen  

 

Det ble i forbindelse med budsjettvedtak 2020 fremmet politisk forslag om kutt av 

årsverk i helse- og omsorgsadministrasjonen.  Forslagene var ikke administrativt utredet 

i forkant og ble heller ikke en del av flertallsvedtaket til budsjett 2020 eller økonomiplan 

2020 - 2023. Som en del av formannskapets bestilling om utredning av tiltak tilsvarende 

kr. 10 000 000.- redegjøres det på administrativt initiativ nå for hvilke funksjoner og 

oppgaver som er tillagt dette rammeområdet i Porsanger kommune, slik at 

beslutningsgrunnlag foreligger om tiltak på rammen skulle fremmes på nytt.  

I rammen for helse og omsorgsadministrasjonen ligger i dag lønns- og driftskostnader 

tilsvarende 4 årsverk fordelt på:   

1,0 årsverk helse og omsorgssjef  

1,0 årsverk leder for forebyggende tjenester (nestleder for helse- og omsorgsavdelingen)    

1,0 årsverk merkantil (hva er formell tittel GJ?)   

1,0 årsverk fagkonsulent   

Reelt er helse- og omsorgsadministrasjonen bemannet med 3 årsverk, da leder for 

forebyggende enhet er knyttet til linjeledelse men plassert under ramme for 

administrasjon på grunn av sin nestlederfunksjon for sektor i helse- og omsorgssjefens 

fravær og skjevhet som følge av tidligere lederstruktur.   

Oppgaver og funksjon  

Helse og omsorgssjef har overordnet ansvar for alle tjenester i helse- og omsorgssektor. 

Leder og koordinerer arbeidet i sektor gjennom ledergruppen for helse og omsorg 

bestående av 10 mellomledere. Er også medlem i Kommunedirektørens ledergruppe. Er 

sektorens kontaktperson for politisk utvalg for helse og omsorg.   

Merkantil ressurs har bl.a. ansvar for refusjonskrav mot Helfo og spesialisthelsetjeneste, 

fakturering av egenandeler for pleie og omsorgstjenester, administrerer utleie av 

omsorgsboliger med tilknyttet bemanning (pr. 1.10.20 utstedt 40 stk. kontrakter og 

depositumskrav), journalfører søknader og sender ut vedtak, arkivansvar sektor, 

saksbehandler vederlag for langtidsopphold og saksbehandler søknader om TT. Stillingen 

har også ansvar for arbeidskontrakter og lønnskjøring til støttekontakter, avlastere 

utenom institusjon og brukerstyrte personlige assistenter, ivaretar reiseregninger og 

utsteder bekreftelser til politiattester som er påkrevd for alle ansatte å fremvise før 

tiltredelse.   

Fagkonsulenten saksbehandler alle søknader om pleie og omsorgstjenester (pr. 1.10.20 

innkommet 326 søknader), behandler klager på enkeltvedtak, ivaretar lovpålagt funksjon 

som koordinerende enhet, medlem i kommunens hukommelsesteam (0,2 årsverk), 

koordinerer inntaks- og vedtaksmøte, koordinerer og leder ansvarsgrupper for personer 

med langvarige og sammensatte bistandsbehov, system- og opplæringsansvarlig 

fagprogram Gerica på sektornivå, koordinator for TryggEst, medlem av boligsosialt team, 

kontaktperson for pårørende og brukere, leder og/ eller deltar i enkeltprosjekter (eks. 

velferdsteknologi).  Behov for kompetanse tilsvarende bachelor innen helse- og 

omsorgsfag.   

Utredning  

Å sammenligne antall årsverk i Porsanger kommune opp mot andre sammenlignbare 

kommuner, krever at en også hensyntar kommunenes øvrige organisering og 

oppgavefordeling i sektoren. En direkte sammenligning av administrative ressursen uten 

slik kunnskap kan medføre risiko for bruk av feil beslutningsgrunnlag.  
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Alle stillinger er tillagt et sett av oppgaver som ved et eventuelt stillingskutt må 

overføres til andre. Oppgavene blir ikke borte om stillinger inndras. Selv ved delvis 

nedtrekk av stilling, vil det stå igjen et sett oppgaver det ikke lar seg gjøre å ivareta av 

øvrige stillinger på rammen.   

Det er som en del av utredningsarbeidet kartlagt hvilke oppgaver som lar seg 

digitalisere, der følgende oppgaver kan være aktuelle:  

1. Fakturering av egenandeler er en oppgave som lar seg digitalisere, og som gir 

gevinst i form av spart tid for mellomledere og merkantil ressurs. Dette krever at det 

avsettes midler til innkjøp av lisenser til faktureringsmodul i Gerica (kr. 35 000.-), og 

årlige supportkostnad på et mindre beløp vil påløpe. Denne modulen vil også kunne 

benyttes til fakturering av måltider solgt fra kjøkkenet.   

2. Elektronisk utsendelse av enkeltvedtak fra fagprogram Gerica. Også her kreves 

innkjøp av ny svar-ut-modul, lisens (kostand ukjent) og årlige supportkostnader på et 

mindrebeløp vil også her påløpe.   

3. Elektroniske søknader på helse- og omsorgstjenester. Dette er et arbeid som 

allerede er under arbeid. Mal for skjema er utarbeidet, men flere oppgaver som løsning 

på integrering i kommunens elektroniske skjemabank, løsning for sikker innlogging og 

kartlegging av kostnader gjenstår. Her er man avhengig av teknisk bistand.    

Det er også gjort en kartlegging av hvilke oppgaver som kan utfases fra helse- og 

omsorgs-administrasjonen. Disse er ikke drøftet med alternative tjenester og vil i neste 

omgang medføre merarbeid for dem. Alle kartlagte løsninger innehar derfor stor risiko for 

at de ikke lar seg realisere, også fordi dette avhenger av ressurstilgang i kommunens 

øvrige tjenester fra 2021.   

1. Forvaltning av omsorgsboliger med tilknyttet bemanning. Er utredet som eget  

  område.   

2. Arbeidskontrakter til støttekontakter, brukerstyrte personlige assistenter og  

  avlastere utenom institusjon. Kan overføres til stab v/ team lønn og personal.  

  Medfører et betydelig merarbeid.  

3. Saksbehandling av TT-ordning. Ansvar for dette har tidligere vært tillagt stab v/  

  servicekontor, men overført helse- og omsorgsadministrasjonen i 2019. Kan  

  tilbakeføres stab eller legges til Ergo- og fysioterapitjenesten.   

4. Utstedelse av bekreftelse til politiattest kan overføres stab v/ lønn og personal.  

  Oppgaven kan ikke nedprioriteres eller reduseres i omfang. Medfører merarbeid.  

Om alle pkt. under digitalisering og utfasing skulle lar seg realisere, vil det fremdeles 

gjenstå oppgaver som må ivaretas og krever personressurs. Herunder sikre inntekter og 

oppgaver knyttet til lønns-utbetalinger. Det foreligger stor risiko for at oppgaver som er 

kartlagt å kunne utfases fra administrasjonen ikke lar seg gjennomføre, og en eventuell 

beslutning om kutt i årsverk risikeres å måtte reverseres. Tidsaspektet i gjennomføringen 

av overnevnte alternativer vil i en ideell prosess kunne medføre besparelse tilsvarende 

0,5 årsverk merkantil fra 2022.   

Besparelse vil med gjennomføring av beskrevne forutsetninger for 0,5 årsverk være kr. 

300 000.- med helårsvirkning. Legges inn som tiltak i Arena.  

Det kan også være en mulighet for å vurdere sammenslåing av sektorlederstillinger, 

eksempelvis helse og oppvekst. Dette er et alternativ som også tidligere har vært vurdert 

politisk. Et slikt tiltak vil imidlertid føre til et omfattende ansvarsområde og ansvar for en 

forvaltning av anslagsvis 70% av kommunens årsbudsjett. En slik endring vil også kreve 

omstrukturering i flere underliggende ledd. En slik omstillingsprosess krever omfattende 

involvering av flere parter etter sentrale bestemmelser, og bør ikke vedtas som en del av 
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et årsbudsjett. Kommunedirektøren har etter politisk bestilling høsten 2020 initiert en 

gjennomgang av kommunens lederstruktur. Det anbefales at eventuelle endringer i 

årsverk knyttet til ledelse, uavhengig av nivå, sees i sammenheng med dette arbeidet for 

å sikre helhet.  

 

Helsestasjonen  

I utredning av nedtrekk på Helsestasjonen er kartlagt normtall og bemanning for 

tjenesten, utført faktaundersøkelse på sentral satsing på styrking av Helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste de siste 5 årene samt at ansatte er involvert til å komme med innspill.   

Helsestasjons - og skolehelsetjenesten er en lovpålagt oppgave og skal ivareta det 

helhetlige forebyggende og helsefremmende arbeidet rettet mot gravide, barn og unge 

fra 0-20 år. Det innebærer også tidlig avdekking av tegn på skjevutvikling, sykdom, vold 

og overgrep hos barn og unge samt god oppfølging og videre henvising ved behov. 

Tilbudet i tjenesten skal være universelt, kultursensitivt og tilpasset den enkeltes behov 

og livssituasjon. Personell i tjenesten må ha kompetanse som sikrer at tjenesten holder 

tilfredsstillende kvalitet. Sistnevnte er en nasjonal utfordring i form av at studiekapasitet 

er for liten.  Også i Porsanger har det siden 2017 vært utfordrende å rekruttere 

Helsesykepleier inn i ledige stillinger. Helsestasjonen har pr. i dag alle 3,3, årsverk 

besatt. Det er også svært positivt at kommunen nå har 2 ansatte i tjenesten under 

videreutdanning til helsesykepleier, med ferdigstillelse vår 2022. Alle ansatte i tjenesten 

vil da ha Helsesykepleierkompetanse som kan ivareta nevnte ansvar og oppgaver og 

bidra til god kvalitet i tjenestetilbud. Under utdanningsløpet vil det imidlertid periodevis 

være lav bemanning på grunn av studiesamlinger og praksis, og en evt nedbemanning er 

uheldig ift ansatte under utdanning,   

Regjeringen har og har hatt stort fokus på styrking og utvikling av helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten. Regjeringen ønsker å satse på forebygging, da dette viser seg å ha 

langvarig og best effekt i samfunnet vårt. For å styrke tilbudet til disse målgruppene har 

kommunenes frie inntekter blitt styrket med totalt 734,4 mill. kroner i perioden 2014-

2017. I budsjettet for 2016 ble det i tillegg bevilget et øremerket tilskudd på 100 mill. 

kroner til utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I 2017 ble det øremerkede 

tilskuddet økt til 251,3 mill. Dette innebærer at summen av de frie inntekter og tilskudd i 

denne perioden på landsbasis er på nærmere kr. 1 milliard.   

Evalueringen i etterkant viser imidlertid at måltall gjennom øremerket tilskudd til 

kommunene ikke er oppnådd, da det i kommunene er kartlagt opprettet 459 nye 

stillinger av måltallet på 1200.  

De anbefalte nasjonale normtallene for bemanning i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten ble utarbeidet i 2010, men er ikke justert i tråd med oppgavene i de 

nye retningslinjer for tjenesten som kom i 2017. Nye retningslinjer ga tjenesten mange 

nye ansvarsområder.  Porsanger helsestasjon innfrir bemanning etter de gamle 

normtallene. Det foreligger imidlertid en reell risiko for at en ikke oppfyller kravene til 

bemanning når de nye normtall kommer.   

En utregning etter de gamle normtallene for bemanning ut fra antall barn og ungdom i 

kommunen tilsier en bemanning med 65% merkantil, 125% til helsestasjonsarbeid og 

1,315 til skolehelsetjeneste. Dette tilsvarer dagens bemanning, men med ulik 

kompetansefordeling.   

Nasjonal minstenorm for bemanning på helsestasjon for barn 0-5 år er at 100 % 

helsesykepleier stilling kan følge opp til 65 fødsler per år under forutsetning av at 

helsestasjonen har merkantil personell. Vi har i gjennomsnitt 35 fødsler pr år, dette har 

vært stabile tall over mange år. Vi bruker i dag ca 125 % stilling til helsestasjonsarbeid 

0-5 år.  
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Ifølge gamle normtall skal skolehelsetjenesten ha en helsesykepleier i 100 % stilling til å 

følge opp 300 elever i barneskolen, 550 elever i ungdomsskolen og 800 elever i 

videregående skole. Utregningene blir etter gamle normtall som følger:  

Vår kommune har 258 barneskole elever, noe som tilsvarer en helsesykepleier stilling på 

86 % stilling. Vi har 126 ungdomskolelver, noe som tilsvarer 23 % stilling. Vi har 180 

elever ved videregående skole noe som tilsvarer en 22,5 % stilling. Vi jobber i dag langt 

mer enn det som de gamle normtallene tilsier. Helsesykepleier i ungdomskolen har i alle 

fall 50 % stilling. Helsesykepleier i barneskolen bruker nok opp mot 60-70 %. 

Videregående skolen har i dag 30 % stilling. Erfaringer viser at det absolutt er behov for 

dette, gjerne mer da omtrent halvparten av elevene i videregående skole er borteboere 

og erfaringsvis har behov for høyere oppfølging.   

En helsesykepleier skal i henhold til veileder kunne være med i 2 ansvarsgrupper pr år, 

men vår erfaring er at vi er med i lang flere enn dette.   

Tjenesten har ifølge veileder også en opplysningsplikt ovenfor elever og til foreldre i 

grunnskole og barnehage. Mye av dette foregår i klasser på dagtid, men krever også 

deltakelse i foreldremøter på kveldstid både i barnehage grunnskole og videregående 

skole.    

Helsestasjon for ungdom er et tilbud fra helsestasjon- og jordmortjenesten til ungdom 

mellom 13-20 år. Her tilbys prevensjonsveiledning, samtaler og prøvetaking av SOS i et 

ukentlig tilbud.  

Ledende helsesykepleier bruker ca 40 % stilling til lederoppgaver. Ledende helsesøster er 

nå også prosjektansvarlig for Tidlig inn, som er et eksternt finansiert og omfattende 

prosjekt som handler om endring av praksis der forebyggende tjenester skal aktivt inn i 

alle våre barnehager.   

Helsestasjonen ivaretar mange oppgaver etter delegasjon fra Kommunelege I slik som 

årlig influensavaksinering, pandemivaksinering, hygieneinspeksjoner på offentlige 

spisesteder, toaletter, frisørsalonger, fotklinikker, campingplasser o.l samt hygiene- og 

sikkerhetskontroll i alle barnehager i kommunen. Tjenesten ivaretar også vaksinering av 

bedrifter i Porsanger, og da særlig de som kommer i kontakt med toaletter, kloakk, 

blodsøl, kuttskader o.l. - herunder elektrikere, rørleggere og også kommunens ansatte 

på driftssentralen.  Dette er ikke oppgaver som ligger innenfor helsestasjonens 

lovpålagte ansvarsområde.  

En stillingsreduksjon i tjenesten betyr en bortprioritering av oppgaver. Helsestasjonen vil 

prioritere helsestasjonsarbeidet, barn mellom 0-5 år og vaksinering (smittevern) i 

skolene.  Alle oppgaver som i dag ivaretas av tjenesten, men som ikke er 

helsestasjonens lovpålagte ansvarsområde, vil opphøre. Deretter vil det få konsekvenser 

for skolehelsetjenesten og barn mellom 6-16 år, noe som gir konsekvenser for skolebarn 

og foreldre.  400 elever vil helt eller delvis miste tryggheten ved å ha en helsesykepleier 

å gå til. Distriktskolene er de første som vil miste tilbudet, da det er ressurskrevende å 

reise ut til distriktskolene. Foreldre, foresatte og flyktningfamilier vil også miste tilbud, da 

foreldreveiledning er en stor del av tilbudet i skolehelsetjenesten.  Helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud som blir mye brukt. Undersøkelser viser at der 

helsesykepleier har fast tilbud i skolen, blir brukt av mer enn 50 % av alle elever.   

Et reduksjon av årsverk vil også berøre oppfølging av den nylig vedtatte rusplan og også 

berøre oppfølging av politisk forankret prosjekt med Tidlig inn i barnehage.  

Stillingsreduksjon 1,0 årsverk vil gi en lønnsbesparelse på kr. 650 000.- inkl. feriepenger 

og pensjon.  

Tiltaket er lagt inn i Arena.   
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Hjemmesykepleietjenesten 

Hjemmesykepleietjenesten består av 23,6 årsverk fordelt slikt:    
• 1 årsverk avdelingsleder   
• 7,47 årsverk sykepleier fordelt på 9 ansatte   
• 12,92 årsverk helsefagarbeider/fagarbeider fordelt på 17 ansatte   
• 1,3 årsverk vakante helgestillinger fordelt på 8 stillinger (både fagarbeiderstillinger og 
pleieassistent) OBS: Disse MÅ leies inn på i helgene for å ivareta minimumsbemanning.  
• 0,97 årsverk pleieassistent fordelt på 3 ansatte   

   
Kostnader 1 årsverk fagarbeider:    

• 16 års ansiennitet, årslønn kr. 430 000,-   
• Lønn: kr. 388 792,-   
• Feriepenger: kr. 46 655,-   
• Pensjon: kr. 75 680,-   
• Sum kostnader: kr. 511 127,-   

   
Kostnader 1 årsverk sykepleier:    

• 16 års ansiennitet, årslønn kr. 505 000,-   
• Lønn: kr. 456 604,-   
• Pensjon: kr. 73 225,-   
• Sum kostnader: kr. 584 621,-   

   
I tillegg må man påberegne vikar kostnader ved sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden og vikar 
ved permisjon/avspasering.    
   
Den demografiske utviklingen tilsier at vi i 2025 vil få en økning i antall eldre som har behov for 
helsetjenester. Ved eventuelt kutt i årsverk ser man en utfordring med å beholde fagkompetanse 
som vil være nødvendig fra 2025 og videre. Flere eldre vil også ha behov for helsetjenester i hjemmet 
- det vil føre til mindre trykk på institusjonsplasser.    
  
Kostratall fra 2019:   
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk):   
Porsanger kommune 0,53   
Kostragruppe 3: 0,56   
Landet for øvrig: 0,58   
 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester(prosent):    
Porsanger kommune: 37,6   
Kostragruppe 3: 38,3   
Landet for øvrig: 30,0   
 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent):    
Porsanger kommune: 49,4   
Kostragruppe 3: 39,9   
Landet for øvrig: 47,8.  
   
Kilde: SSB  
  
Tolkning av tallene: Porsanger kommune har færre årsverk per bruker av omsorgstjenester enn 
sammenlignbare kommuner (kostragruppe 3) og landet for øvrig. Samtidig har vi færre andeler 
brukere 80 år eller eldre som mottar hjemmetjenester enn sammenlignbare kommuner, men større 
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enn landet for øvrig. Derimot har vi en stor andel flere brukere av hjemmetjenester i aldersgruppen 
0-66 år enn sammenlignbare kommuner og landet for øvrig.   
   
Tjenesten har siden 2011 kuttet totalt 3 årsverk. I 2019 ble det også vedtatt å kutte 
kreftkoordinatorstillingen. Kreftkoordinator avlastet hjemmesykepleien på mange områder ved å 
forta vurderingsbesøk, tilby støtte- og oppfølgingssamtaler, ta blodprøver, opprettholde og 
koordinere kontakt med fastlege og spesialisthelsetjenesten, men også å bistå utenom ordinær 
arbeidstid der hjemmesykepleietjenesten hadde behov for bistand til palliative brukere. Da stillingen 
ble kuttet ble mange av kreftkoordinators oppgaver overført hjemmesykepleien igjen.   
  
ROP-tjenesten har også varslet om at de har bemanningsutfordinger og dermed ikke kan tilby 
tjenester til brukere som allerede har hjemmesykepleietjenester. Dette medfører at 
hjemmesykepleien i større grad må ivareta brukere med alvorlige psykiske utfordringer og dermed 
ufrivillig har fått tilført flere oppgaver.   
  
Konsekvenser:    

• Den daglige driften må omorganiseres: Man må skjerpe kriteriene for å tildele 
vedtak, samt gå igjennom alle eksisterende vedtak for å se om man må gjøre en 
revurdering som resulterer i mindre bistand   
• Tjenester som gis som kan gis av andre instanser som laboratoriet/legestasjonen, 
ROP-tjenesten og lignende kan ikke gis av hjemmetjenesten lengere. Per i dag utfører 
tjenesten blant annet tjenester for laboratoriet med å ta blodprøver og utføre sårstell.   
• Man risikerer å miste fagressurser fra kommunen og denne kompetansen vil være 
nødvendig ved et senere tidspunkt, jfr. Den demografiske utviklingen.   
• Da man vurderer at tjenesten allerede har en minimums sykepleierdekning kan 
arbeidsbelastningen på den enkelte sykepleier bli enda tyngre og mer krevende. Dette 
kan føre til høyere sykefravær og at feil kan gjøres grunnet høyt stressnivå.   
• Færre ressurser til å dekke opp ved fravær   
• Mindre tid til indirekte brukerrettede oppgaver – oppgaver forskyves    
• Mindre tid til direkte brukerrettede oppgaver – flere brukere per ansatt   
• Lengere ventetid for brukere før de får tjenester   
• Økt liggedøgn på sykestue, korttidsplass og sykehus da færre ressurser betyr færre 
hender og øyne. Risiko for at helseplager ikke oppdages tidsnok. Risiko for at flere blir 
“svingdørspasienter” som veksler mellom hjem – sykestue – sykehus – sykestue – hjem 
(vil også være en samfunnsøkonomisk konsekvens, men også en økonomisk konsekvens 
for kommunen)   
• Man må likevel opp bemanne og leie inn ressurser i perioder med store eller økte 
behov   

   
Alternativer:    

1. Kutt av årsverk.    
Kutt av 1 årsverk fagarbeider vs. Kutt av 1 årsverk sykepleier. Økonomisk besparelse:    
Tjenesten må gjennomgå alle tildelingskriterier for vedtak, samt gjøre en revurdering av eksisterende 
vedtak. Turnuser må endres, ansatte må påberegne å jobbe mer ubekvemt. Tjenesten vil i større grad 
måtte begrense type bistand, og konkretisere hvilken type bistand som gis og ikke gis. Sykepleiere 
gjør i dag mye av det samme arbeidet som en fagarbeider, i tillegg til at de gjør spesifikke 
sykepleieoppgaver som ikke kan utføres av fagarbeidere. Sykepleierne vil dermed måtte fokusere 
mer på direkte sykepleieroppgaver, og fagarbeidere må ta mer av generell pleie og stell og dermed få 
en økt arbeidsbelastning. Man innfører familieråd som en modell i kartlegging av tjenestebehov for å 
undersøke hvilke ressurser bruker, familie og andre pårørende har og kan stille opp med.    
   

2. Overskuddsturnus   
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Man kutter ikke i årsverk og beholder dagens turnus. Tjenesten må gjennomgå alle tildelingskriterier 
for vedtak, samt gjøre en revurdering av eksisterende vedtak. Tjenesten vil i større grad måtte 
begrense type bistand, og konkretisere hvilken type bistand som gis og ikke gis. Sykepleiere gjør i dag 
mye av det samme arbeidet som en fagarbeider, i tillegg til at de gjør spesifikke sykepleieoppgaver 
som ikke kan utføres av fagarbeidere. Sykepleierne vil dermed måtte fokusere mer på direkte 
sykepleieroppgaver, og fagarbeidere må ta mer av generell pleie og stell og dermed få en økt 
arbeidsbelastning. Man innfører familieråd som en modell i kartlegging av tjenestebehov for å 
undersøke hvilke ressurser bruker, familie og andre pårørende har og kan stille opp med.  Ved fravær 
vil man i større grad la vær å leie inn vikarer. Oppgaver kan omfordeles daglig. OBS: En 
overskuddsturnus vil kun la seg gjennomføre med overskudd på dagvakt i ukedag da man allerede 
har svært begrensede ressurser på kvelds- og helgevakter. I tillegg må man påberegne kostnader til 
forskjøvet tillegg da man vil få større behov for å forskyve ansatte fra dag til kveld ved fravær på 
kveldsvakt.    
   
Årsverk hjemmehjelp   
Kostnad 1 årsverk:   
   
Man ser et økende behov for praktisk bistand blant kommunens innbyggere. Noen former for 
praktisk bistand viser seg mer økende enn andre, deriblant handling og utlevering av varer, samt 
klesvask (sistnevnte primært på Porstun). Handling er en svært tidkrevende oppgave, men er en 
oppgave som brukerne har krav på jamført helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 6b.   
Tjenesten har en jevn pågang med søknader og vurdering av nye vedtak. I 2018 kuttet man 0,5 
årsverk i praktisk bistand. Man har siden da måtte gjøre en revurdering av vedtak der man har 
redusert på frekvens på bistand, samt laget nye retningslinjer for vedtak der man har blitt ytterligere 
strengere i vurdering.    
   
Konsekvenser:   
Dersom man skal kutte ytterligere i årsverk må man gjøre et slikt arbeid på nytt. Man må bli enda 
strengere og også mulig avslutte vedtak hos de brukere det rammer minst. Befolkningen blir eldre og 
eldre og man har økt fokus på at de skal få lov til å bo hjemme lengst mulig. Praktisk bistand er med 
på å gjøre innbyggere i stand til å klare seg lengere hjemme og bidrar til å minske presset på 
omsorgsboliger. Man ser allerede i dag at flere brukere uten tvil har mer behov for praktisk bistand 
enn det tjenesten klarer å levere i dag og får kun et minimum av bistand. Boliger støver ned og blir 
direkte skitne da brukere ikke er i stand til å ivareta enkle husholdningsoppgaver. Mange 
hjemmeboende har ikke pårørende eller andre i nærheten som kan stille opp og hjelpe. Boliger som 
ikke får ivaretatt en grunnleggende rengjøring vil også potensielt være mer helseskadelig, både for 
bruker og ansatte. Vanlig pleiepersonale i hjemmesykepleien vil måtte overta noen av oppgavene til 
hjemmehjelperne som da vil medføre merarbeid i større grad. Dette igjen kan føre til økt 
arbeidsbelastning og økt fravær, samt interne konflikter mellom ansatte i hjemmesykepleien og 
hjemmehjelpa.   
 

Beredskapsvakt og følgetjeneste for gravide 

 

• Følgetjenesten for gravide er en lovfestet oppgave, og kvinnene har dermed krav 

på følge av kvalifisert fødselshjelp, som er jordmor eller lege, når reisevei til sykehus er 

over 90 minutter. (St.meld.nr.12 2008-2009). Den Norske Jordmorforening er klar på at 

å fjerne beredskap og følgetjeneste er brudd krav om forsvarlig helsehjelp.   

• Kommunene skal ha jordmor på vakt 24/7 365 dager i året når det er over 10 

fødende i en kommune i året. Porsanger Kommune har i gjennomsnitt 35 gravide i året.  
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• Fra januar 2010 ble beredskapsvakt og følgetjeneste Helseforetakenes ansvar. For 

å sikre følgetjenesten rundt om i kommunene, ble det økonomiske ansvaret overført fra 

kommunene til helseforetakene i januar 2012. Før den tid var det altså kommunen som 

dekket beredskap og følgetjenesten til jordmor i sin helhet. Dette vil si at store deler av 

kostnadene får kommunen tilbake i refusjoner fra Finnmarkssykehuset, og de dekker 

opptil 100% beredskapsvakt/følgetjeneste og etter en beredskapsgodtgjøring for hver 

femte time. Porsanger kommune har i dag tilnærmet 100% jordmor i 

beredskap/følgetjeneste, med en bedre avtale enn det helseforetaket dekker som en 

følge av kap.5 forhandlinger mellom kommunen og Den norske Jordmorforening. Dette i 

likhet med flere andre kommunen i Finnmark. I juni 2020 fattet kommunestyret vedtak 

om å fjerne kommunens følgetjeneste mot administrasjonens anbefaling. I henhold til 

samarbeidsavtalen kan avtalen sies opp med et års varsel. Tiltaket kan tidligst få en 

effekt fra 01.10.21.   

De gravide vil kontakte legevakt følgetjeneste av jordmor fjernes. Å fjerne følgetjenesten 

er det samme som at kommunen planlegger overtid for jordmor. Dette da legevaktslege 

eller AMK erfaringsmessig ringer jordmødrene på privattelefon for bistand. Fødsler og 

svangerskapskomplikasjoner er akuttmedisin. Livstruende og akutte komplikasjoner kan 

oppstå uforutsett og jordmødrene er forpliktet til å bistå dersom de blir kontaktet. Alt 

helsepersonell har en øyeblikkelig hjelp plikt, jf.  helsepersonelloven § 7. Den er 

personlig og gjelder uansett arbeidssted.  Helsepersonell skal straks gi den helsehjelp de 

evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig. Utdrag fra Medisinsk 

Fødselsregister (artikkel i Tidsskrift for Jordmødre 7/2018): Farligere å bo langt unna 

fødeinstitusjon. Finnmark ligger i toppen når det gjelder transportfødsler. Når beregnet 

reisetid er 2 timer til fødeinstitusjon, eller mer, er risikoen sjudoblet for å ikke nå frem.   

Legevakta har ikke kapasitet til å ta over følgetjenesten for de gravide og fødende. 

Følgeturer tar i snitt 5-6 til 8 timer avhengig av vær og føreforhold.  Kommunen vil da 

være uten legevaktslege i dette tidsrommet. Det er ikke kapasitet for dette i 

legevaktsordningen.   

I tillegg til å følge kvinner i fødsel, er det flere blindalarm/vendereis. Kvinnene har rett på 

helsehjelp ved komplikasjoner i svangerskap, som for eksempel lite fosteraktivitet, 

spørsmål om vannavgang, rier, blødning, prematurerier m.m.  Det at fødepopulasjonen 

har blitt eldre har gjort at det er flere risikosvangerskap nå enn for noen ti år tilbake. 

Jordmor har bedre kompetanse på å gjøre disse vurderingen enn det legene har. Ved å 

fjerne livsviktig beredskapsvakt og følgetjeneste, går de gravide en utrygg hverdag i 

møte. Det vil også bli mange flere unødvendige innleggelser, da jordmor har bedre 

kompetanse på å vurdere gravide enn legene har. Det vil være en ekstra belastning for 

gravide nær termin, og en økt belastning for alle andre ledd i helsetjenesten. (legevakt, 

ambulansen og sykehus). I samarbeidsavtalen står det at slikt må unngås.  

Med dagens antall fødende er det mer å spare på å fjerne noe av jordmors kontortid  

Antallet gravide/fødsler i kommunen er i gjennomsnitt 35 pr år. Antallet fødsler svinger 

fra år til år. I 2019 hadde vi 43 fødte barn, og to fra Lebesby kommune. I år har vi 27-28 

fødende i Porsanger kommune.   

Vi vet erfaringsmessig at antallet gravide tilknyttet GP vil øke etter hvert som personell 

bosetter seg i kommunen.   

Til sammenligning har Nordkapp kommune en jordmor i 100% stilling, og har i år 16 

gravide. Karasjok kommune har også en jordmor i 100% stilling og har 21 gravide i år.  

Begge disse kommunene har beredskapsvakt og følgetjeneste for sine gravide.   

Å fjerne hele følgetjenesten, gjør også at jordmor på sikt vil miste kompetansen på 

området. Den vil ta tid å opparbeide igjen. Jordmortjenesten vil måtte hospitere på 

sykehus over lengere tid enn i dag, noe som vil medføre økte kostnader for kommunen.   
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På stortings nivå jobbes det med å styrke jordmortjenesten. Det jobbes blant annet med 

at krav til følge av jordmor til sykehus skal være 60 minutter, ikke 90 minutter slik det er 

i dag. Det vil også komme en bemanningskalkulator for hvor mange jordmødre det 

anbefales det skal være i kommunen i 2021.  

Det at en gravid møter en jordmor når de er i fødsel eller det oppstår 

svangerskapskomplikasjoner, er en bedre løsning både vurdert i forhold til faglig 

forsvarlighet og økonomiske prioriteringer, enn en lege i vakt. Det representerer stor 

trygghet for familien, og er viktig i forhold til bolyst.  Alternativet er at kvinnen må reise 

inn flere uker i forkant. Det medfører merarbeid for partner, som kanskje er alene med 

søsken og sin egen jobb opptil 4 uker. Erfaringsmessig vet vi at gravide ikke reiser inn i 

påvente av fødsel. Dermed blir det legevakt sitt ansvar å når det gjelder oppfølging av 

gravide når det gjelder komplikasjoner i svangerskap, følgetjeneste og bistå ved fødsel.   

Under forutsetning av at følgetjenesten ikke fjernes, foreslås følgende tre alternative 

forslag til reduksjon av stilling hos jordmortjenesten, som vi anser som en bedre løsning 

enn å fjerne hele beredskapsvakt/følgetjeneste. I prioritert rekkefølge, hvor 1. forslag 

ansees som best:  

1. Beholde ordningen med beredskapsvakt og følgetjeneste for gravide slik som i 

dag.  

2. Beholde 100% beredskap/følgetjeneste, og redusere 50% jordmor stilling kontor.  

Lage ny turnus, og fordele kontordagene og vakta, slik at det er jordmor tilgjengelig på 

kontor noen dager hver uke og på vakt det meste av tiden. Kommunen må da ha annen 

50 % stilling til Jordmor, som helsesykepleier eller som sykepleier. Vi vil ha problemer 

med å få utført alle lovpålagte som for eksempel tidlig hjemmebesøk, da jordmor ikke 

har kontordager hver dag i uka.   

3. En løsning med 25% reduksjon på kontor og 25 % reduksjon på 

beredskap/følgetjeneste. (nedtrekk 50% stilling) Dette fører til at ca 7 døgn i måneden 

er kommunen uten jordmor på vakt. De gravide må ringe legevakt, noe legene ikke har 

kapasitet til. Jordmor har kontortid ca 75% i måned.  I perioder med mange gravide, vil 

vi ikke klare å opprettholde lovpålagte krav. Med mindre kapasitet hos jordmortjenesten 

på kontor, må de gravide få seg legetime når ikke jordmor ikke har kapasitet. Det vil 

også belaste legetjenesten. Jordmor må ha annen 50 % stilling i kommunen.   

4. Ved reduksjon av 100% jordmorstilling (50 % på kontor og 50% 

beredskapsvakt/følgetjeneste) Da opprettholdes beredskap/følgetjeneste 50% og 

svangerskapsomsorg 50%. Det vil si jordmor er på vakt og har kontor halve måneden og 

halve året, og legene må også ta seg av de gravide/fødende den andre halvdelen. Legene 

må i større grad ha noen av svangerskapskontrollene. Dette er uheldig for kronikere og 

syke at friske gravide opptar timer hos lege for svangerskapskontroller. Denne modellen 

vil erfaringsmessig utløse mer overtidsbruk, samt at vi ikke klarer å få utført alle 

lovpålagte og anbefalte oppgaver.  (for eksempel Helsestasjon for Ungdom, som har 

vært drevet av jordmødrene siste 3 år, tidlig hjemmebesøk av jordmor til nyfødte og 

barselkvinnen 1-3 dager etter fødsel, og Tidlig Inn). Vi må nok også si opp avtalen vi har 

med Lebesby kommune om salg av jordmortjenester til dem.  Det vil være stor slitasje 

på denne ene jordmoren, og denne modellen medfører at vi driver med planlagt overtid.  

Dette er grunnen til at vi for noen år siden fikk en ekstra jordmorstilling i kommunen.  

Jordmor i 100% stilling må få annen stilling i kommunen.   

Det er ikke vikarer for jordmødrene i ferier, permisjoner, hospiteringer og avspaseringer.  

 

Oppfølging av betalingspliktige tjenester  

Kartlegging av betalingspliktige tjenester ble foretatt i budsjettprosessen i 2019. Man har 

siden den gang iverksatt tiltak for å kreve vederlag for praktisk bistand som utføres av 

andre enn hjemmehjelp. Utfordringen har vært at man ikke har hatt lik praksis blant de 
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to tjenestene hjemmesykepleien og Trekløveret. Ordningen har heller ikke hatt et godt 

system for registrering og vederlagskrav, ei heller har man klart å forankre det godt nok 

blant ansatte. Konsekvensen har blitt at man ikke har fått registrert alt av praktisk 

bistand som gis av andre enn hjemmehjelpere og da heller ikke krevd vederlag.   

Begge tjenestene er i dag enige om å bruke felles system og om å forankre dette hos 

ansatte.   

Man ser likevel at dagens system som foregår på papir er tungvint. I dag fører ansatte på 

papirskjema hver gang de utfører praktisk bistand hos den enkelte bruker. Ved endt uke 

eller måned summerer leder tiden som er brukt til praktisk bistand som leveres merkantil 

ansatt knyttet til helse og omsorg. Denne må igjen regne ut vederlagskrav basert på 

innlevert skjema med tidsbruk for så å føre inn i kommunens faktureringssystem.   

Kommunens journalsystem, Gerica, har en funksjon som vil gjøre fakturering for praktisk 

bistand lettere. Her vil man kunne gjøre all registrering elektronisk på allerede 

anskaffede LMP (lifecare mobil pleie) telefoner med noen få tastetrykk. Innføring av 

nevnte system vil også kunne avhjelpe hjemmehjelpere som i dag fører arbeidsrapporter 

for hånd og leverer til merkantil ansatt som må summere og føre inn i kommunens 

faktureringssystem.   

Kostnader:  

Opplæring og oppsett (over 3 dager) med konsulent fra Tieto: kr. 35 000,- 

(engangskostnad) 

Ekstra lisenser til hjemmehjelpere: kr. 567,- x 4 = kr. 2268,- (årlig kostnad) 

Tiltak er lagt inn i Arena. 

 


