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Saksnr

Innhold

PS 21/19

Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalget 03.04.2019

PS 22/19

Orienteringssak: Velferdsteknologi innen Helse og omsorg

PS 23/19

Endringer i kommunal legevakt

PS 24/19

Nybygg - Borkenes skole

PS 25/19

Fordeling av kulturmidler 2019

PS 26/19

Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018

PS 27/19

Årsmelding 2018 Ungdomsrådet

PS 28/19

Årsmelding 2018- RO 3 Helse/Omsorg

PS 29/19

Årsmelding 2018 - RO2 Oppvekst

PS 30/19

Uttalelse fra levekårsutvalget om mobbetall i Kvæfjord kommune

PS 31/19

Befaring og orientering ved Rå videregående skole

PS 32/19

Referatsaker

RS 30/19

Permisjonsregler for elever i grunnskolen

RS 31/19

Høyesteretts beslutning av 15.05.2019

RS 32/19

Høring - mulige løsninger ved innføring av ny yrkesfaglig
tilbudsstruktur i Troms

RS 33/19

Høring- forslag til retningslinje om barnevernets ansvar for barn som
begår straffbare handlinger

RS 34/19

Høring - NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående
opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget)

RS 35/19

Avvikling av 17. mai arrangement 2019 på Borkenes

RS 36/19

Årsmelding Fysioterapeut Parveen Lumb

RS 37/19

Høring - endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

RS 38/19

Høringsinnspill til arealplan UNN Harstad fra Kvæfjord

RS 39/19

Høring- Samarbeidsrutiner ved luftambulansetransport av pasienter
med psykiatrisk diagnose

RS 40/19

Helse og omsorg - tolking av lov og forskrift

RS 41/19

Innvilget tilskudd - 2 psykologer i de kommunale helse- og
omsorgtjenestene

RS 42/19

Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisin

RS 43/19

Årsmelding for eldrerådet 2018

RS 44/19

Pasient- og brukerombudet i Troms

RS 45/19

Svar på søknad - Tilbud til barn og unge med behov for langvarig...

RS 46/19

Tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet

RS 47/19
Sommerjobb for ungdom - Helse og omsorg
Eventuelle tilleggssaker.
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Med hilsen
Karin Eriksen
leder
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

24.05.2019
2019/11

Saksnr
21/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Christopher Robert Tandy

Møtedato
12.06.2019

Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalget 03.04.2019

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget i Kvæfjord godkjenner møtebok fra levekårsutvalgets møte 03.04.2019.
Til å signere møteboka velges:
1…
2…

Dokumenter i saken:
Møtebok fra levekårsutvalget i Kvæfjord sitt møte 03.04.2019.
K-sak 68/13 Endring i kommunestyrets reglement – pkt 3 Innkalling til møter.
K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement – oppdatering.
Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret fastsetter regler om føring av møtebok. Regler forføring
av møtebok er senest behandlet i K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement - oppdatering der det framgår at
reglene for møteavvikling også gjelder for andre kommunale utvalg.
I forarbeider til kommuneloven av 1992 er det gitt prinsipper for hva som bør føres inn i møteboka.
Lovproposisjonen påpekte som vesentlig at berørt organ kan innestå for det som er protokollert og at det av
den grunn sørges for at organet godkjenner møteboka etter hvert møte. Godkjenning kan skje på flere måter,
lokal praksis er at organet selv i neste møte godkjenner (eller forkaster) møteboka samtidig som to
medlemmer som tok del i det aktuelle møte velges til å gjennomgå og underskrive møteboka på organets
vegne, jf § 5 i reglementet.
Bestemmelsen kom inn i reglementet samtidig med vedtak om elektronisk føring av møtebok. Etter dette skal
både utvalgsmedlemmer og andre ha tilgang til møtebok via kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no. Papirversjonen kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.
Behandlingen av saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, tas ikke inn i den del av møteboka som er åpent
tilgjengelig.
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Det er påpekt som ulempe at det kan være langt fram til neste møte, og at administrasjonen da kan nøle med å
iverksette et vedtak før man sikkert vet at det som er protokollert vil bli godkjent. En godkjenningsprosedyre
betyr imidlertid ikke at vedkommende organ har fri rådighet når det gjelder møtebokas innhold. Vedtak som
er gjort, kan ikke endres eller justeres kun ved senere endring av møteboka. Om det er på det rene hvilket
vedtak som ble truffet, kan administrasjonen sette det ut i livet.
Det er ikke innkommet merknader til møtebok for overnevnt møte i levekårsutvalget.

Chris Tandy
Oppvekstsjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

28.05.2019
2017/409

Saksnr
6/19
16/19
22/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede
Eldrerådet
Levekårsutvalget

Ågot Hammari
77023343

Møtedato
06.06.2019
06.06.2019
12.06.2019

Orienteringssak: Velferdsteknologi innen Helse og omsorg

Administrasjonssjefens innstilling
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Kvæfjord kommune deltar i et interkommunalt velferdsteknologi prosjektet. Samarbeidet
inkludere kommunene Kvæfjord, Harstad, Skånland, Tjeldsund og Evenes. Prosjektet startet
opp i 2017 og vi ble etter søknad tatt opp i det Nasjonale velferdsteknologiprosjektet fra 2019.
Prosjektet er i stor grad finansiert av statlige tilskuddsmidler. Prosjektleder interkommunalt
prosjekt Kees Jan Verhage og kommunal prosjektleder Heidi Mørk vil orientere i møtet.
Det vil bli gitt en orientering om arbeidet så langt, samt si noe om planer fremover inkludert det
nye helsehuset i Kvæfjord kommune. Kommunens interne arbeid og kompetansebygging i
forhold til å ta i bruk ny velferdsteknologi vil også belyse.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

29.05.2019
2018/259

Saksnr
23/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Thomas Bakkeid
77023000

Møtedato
12.06.2019

Endringer i kommunens legetilbud

Administrasjonssjefens innstilling
1. Levekårsutvalget tar informasjonen om behovet for endring i legetilbudet til etterretning.
2. Levekårsutvalget støtter forslaget om å inngå i fullt legevaktsamarbeid med Harstad og
Lødingen, lokalisert til Harstad også på ettermiddager fra klokka 15.30.
3. Legevaktene på kveld utvides fra 4.5 til 6 timer pr vakt, frem til klokka 21.30
4. Akutt legevakt på dagtid fortsetter som nå, lokalisert til Kvæfjord legesenter.

Dokumenter i saken:
-

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste,
medisinsk nødmeldetjeneste mv. FOR-2015-03-20-231(Akuttmedisinforskriften)
SFS 2305 for perioden 1.5.2018 – 31.12.2019 ("Særavtalen")
Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger FOR 2016-12-08-1482 (Spesialistforskriften)
Avtale om interkommunal legevakt mellom Kvæfjord, Lødingen og Harstad kommuner

Saksopplysninger
Legevakta i Kvæfjord var frem til 2002 en ren kommunal legevakt. Som et tiltak for å redusere
den tunge vaktbelastninga ble det inngått et interkommunalt samarbeid med Lødingen og
Bjarkøy i 2002. I 2007 gikk alle 3 kommunene sammen med Harstad kommune og etablerte
Harstad interkommunale legevakt, som er dagens ordning.
I 2018 ble det gjort endringer i Harstad interkommunale legevakt som medfører endringer også i
vår kommunale legevakt i Kvæfjord. Det er flere årsaker til at endringene tvang seg frem.
 Akuttmedisinforskriften fra 2015 omhandlet krav om bakvakt for alle LIS1 og mange
LIS3-leger. Dette øker presset på de erfarne fastlegene som også må være
almennspesialister .
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I særavtale mellom KS og legeforeningen SFS 2305 fra 2017 ble det spesifisert at
maksimal vaktlengde i interkommunal legevakt ikke kunne overstige 9 timer uten
samtykke fra den enkelte lege. Vaktene var på det tidspunktet 11 – 13 timer.
Spesialistreglene i utdanningen i allmennmedisin krever at minimum vaktlengde må
være på 6 timer for å være tellende for tjenesten.
Fastlegekrisen i regionen har gitt store utfordringer på Harstad interkommunale
legevakt de seneste årene. Rekrutteringssvikt sammen med et aldrende fastlegekorps i
legevaktssamarbeidet har ført til færre tilgjengelige leger i vakt og et stort press på de
gjenværende legene. Man har sett en kraftig økning i beordring av leger på
natt/helgevakt.

Harstad interkommunale legevakt opprettet ved årsskiftet 3 legevaktstillinger, hver på 60% ,
som tar de fleste vaktene på natt. Dette for å rekruttere og beholde fastleger. Faste egne stillinger
på natt minsker belastningen for fastlegene. Samtidig forlenget Harstad kommune sin andel av
kommunale legevakter med 1 ½ time fra 15.30 – 20.00 til 15.30 til 21.30, for å ivareta krav om
6 timers vaktlengde i spesialiseringen i allmennmedisin. Pr. i dag er den kommunale legevakta i
Kvæfjord 4 ½ time fra 15.30 – 20.00. Dette medfører at vi må endre på vår organisering. I
kommunens allmennlegeutvalg er det diskutert 2 alternativer: Utvide kommunal legevakt i
Kvæfjord til kl 21.30 eller inngå i fullt legesamarbeid med Harstad og Lødingen, lokalisert til
Harstad fra kl 15.30.
Fastlegene i Kvæfjord beskriver den kommunale legevakta som en ekstrabelastning, med
dårlige økonomiske vilkår og lite pasientaktivitet. Den binder opp en til flere kvelder pr. uke og
kommer på toppen av en allerede presset fastlegehverdag. Legevakten er spesielt sårbar i
perioder med sammenfallende fravær grunnet ferie, sykdom og utdanningsaktiviteter og er en
viktig årsak til behov for å bruke vikarbyrå.
Økonomi
Utgifter knyttet dagens kommunale legevakt utgjør ca. 200.000 i beredskapsgodtgjørelse til
legene og ca 50.000 i tillegg for diverse medisinsk utstyr.
Utgiftene knyttet til interkommunal legevakt er regulert i egen avtale, som også inkluderer
nødnett og LV-sentral. Den bygger på at 1/3 betales av hver kommune, mens 2/3 fordeles etter
innbyggertall. Kommunen har bedt om oppdaterte tall fra Harstad Kommune knyttet til denne
avtalen, da vi i dag ikke har en spesifisert oversikt. Det er i samme henvendelse også bedt om et
budsjett med forventet økning i utgifter ved en eventuell utvidet avtale med interkommunal
legevakt, men vi avventer også svar på det.
Vurderinger
Kommunal legevakt med hyppige vakter som ikke gir uttelling i spesialiseringen, kombinert
med en travel fastlegehverdag er ikke en bærekraftig ordning for å beholde fastlegene våre, ei
heller for å rekruttere nye leger inn i LIS1 og LIS3 stillinger. Vi har sett på flere alternative
måter å organisere oss for å beholde den kommunale legevakten, men alternativene fremstår
ikke som gode løsninger for å sikre stabil legedekning i kommunen. Det anbefales at man inngår
fullt samarbeid med Harstad interkommunale legevakt fra kl. 15.30.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

28.05.2019
2018/994

Saksnr
24/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Christopher Robert Tandy

Møtedato
12.06.2019

Nybygg - Borkenes skole

Administrasjonssjefens innstilling
1. Levekårsutvalget viser til tidligere orienteringssaker om skoleutbygging og tiltrer foreløpig vurdering
om utbygging innenfor skissert samlet kostnadsramme for tiltaket med 140 mill kr, samtidig som
prosjektet skyves ett år ut i tid. Levekårsutvalget finner det beklagelig at den tidligere mulighetsstudien i
alternativ 5 var bygget på bristende forutsetninger både hva gjelder stipulerte utbyggingskostnader og
arealbehov.
2. Levekårsutvalget ber om at formannskapet i sak om rammedebatt vurderer handlingsrommet for en slik
kostnadsramme sett i forhold til de 83,1 mill kr som ble innarbeidd i økonomiplan 2019-2022, ut fra
tidligere vedtak i formannskapet om foreløpig valg av mulighetsstudiens alternativ 5. Økte
utbyggingskostnader må slik levekårsutvalget oppfatter det finne inndekning ved vurderinger mot samlet
kommunalt driftsnivå, ikke kun sett mot RO2 Oppvekst.
3. Levekårsutvalget legger til grunn at det i behandlingen av budsjett og økonomiplan 2020-2023 må
avsettes investeringsmidler til nybygg ved Borkenes skole, med finansieringsløsning i tråd med kravene
til en realistisk innretning av kommunens økonomiplanlegging, slik at kommunestyret i løpet av første
halvår 2020 kan behandle sak om endelig investeringsbeslutning.

Dokumenter i saken:
Budsjett 2019 & økonomiplan 2019-2022
Prosjekt Borkenes skole – skisseprosjekt mai 2019
Tegninger Borkenes skole – mai 2019
Saksopplysninger
Det er i vedtatt økonomiplan 2019-2022 ført opp investeringsmidler med vél 83,1 mill kr til
oppgraderinger eller nybygg ved Borkenes skole, jf omtale i administrasjonssjefens budsjettforslag (side
56) som også pekte på «fravær av brukervurderinger» som en svakhet ved det alternativ som lå til grunn
for budsjetteringen. Av dette er planleggingsmidler over budsjettet for 2019 med inntil 4,1 mill kr.
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Tiltaket ble første gang tatt inn i økonomiplan 2018-2021, blant annet avstemt mot at formannskapet i
2013 ga tilslutning til fortsatt skoledrift «i de eksisterende lokaler i en 10-årsperiode framover».
Norconsult ble i 2017 engasjert til å utarbeide en mulighetsstudie for å synliggjøre mulige løsninger for
eksisterende «spesialromfløy» og «mellomtrinnsbygget» ved Borkenes skole. Mulighetsstudien skulle
bidra til å avklare om hvordan byggene egner seg til å møte dagens og framtidens krav til
undervisningsformer. I dette lå å se på om byggene praktisk, teknisk og økonomisk egner seg å renovere
og ombygge samt å foreslå konseptløsning.
Mulighetsstudien pekte på fem alternative løsninger. Ved framlegging av mulighetsstudien 9.10.2017
pekte formannskap på «alternativ 5 som det beste, men kommer tilbake til saken. Dette alternativet ble
innarbeidet i økonomiplan 2018-2021, både ut fra gunstig kostnadsbilde og fordi mulighetsstudien
påpekte fordeler knyttet til at dette alternativet gir skolen som helhet den meste kompakte
byggningskroppen med det laveste totalarealet.
Som tidligere påpekt er en svakhet ved alternativ 5 fravær av brukervurdering. I forbindelse med første
fase i realiseringen av prosjektet (avklaring av rammebetingelser, verifisering/konkretisering av
romprogram osv. før engasjement av planleggingsgruppe) viser det seg at det valgte alternativ ikke er i
samsvar med skolens arealbehov. Forslaget forutsetter:









Kulturskole inngår ikke i planene
Skolekorps inngår ikke i planene
Begrenset lagerareal
Komprimert fellesareal
Redusert antall grupperom
Bibliotek inngår ikke
Sambruk av skolekjøkken; klasserom og «utleie» til eksterne
Samlingsareal etableres ved hovedinngang

Vurderinger
Alternativ 5 er basert på et nybygg-areal på 1.601 m2 BTA, sammenlignet med alternativ 4 som er basert
på et nybygg-areal på 2.312 m2 BTA. Avviket skyldes i hovedsak liten brukermedvirkning i utforming
av planløsninger knyttet til alternativ 5.
I tillegg synes byggekostnadene å være underestimert. I tillegg til for lite areal, gir overslaget basert på et
nybygg-areal på 1.601 m2 BTA en kvadratmeterpris på ca. kr 42.000,-. Kostnader til riving av
spesialromsfløy og mellomtrinn samt etablering av nytt utomhusanlegg er medtatt i tillegg med kr 12,6
mill.
Sammenlignbare prosjekt som nylig er utført eller er under utførelse i området har en kvadratmeterpris
for nybygg i størrelsesorden kr 50.000 – 55.000,-.
På bakgrunn av dette synes vedtatt kostnadsramme for prosjektet å være for lav. For et nybygg på 1.600
m2 vil prisdifferanse pr. m2 på kr 10.000 utgjøre en kostnad på ca. kr 16 mill.
Som en konsekvens av at arealbehovet var underestimert i mulighetsstudiet ble det utarbeidet et revidert
romprogram. Dette var laget i 2 versjoner – med og uten kulturskole. Representanter fra administrasjonen
i Kvæfjord kommune, rektor Borkenes skole, Norconsult AS og Asplan Viak AS var involvert i dette
arbeidet.
Basert på innspill fra Kulturskolen og Borkenes skolekorps vedr. arealbehov ble det besluttet å utarbeide
planskisser for 2 alternativer:
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1. Spesialromsfløy rehabiliteres/ominnredes og bygges sammen med en ny fløy mot nordøst. Alternativet vil kunne tilfredsstille arealbehovet for Kulturskolen/Borkenes
skolekorps ved bruk av kjeller i spesialromsfløyen. 4. klassetrinn flyttes til
småskolebygget.
2. Spesialromsfløy rives og erstattes av nybygg; Kulturskole/skolekorps vil ikke bli en del
av prosjektet. 4. klassetrinn flyttes til småskolebygget.
I det videre arbeidet med disse planskissene ble prosjektgruppen etter hvert utvidet med deltakelse fra
kollegiet ved Borkenes skole, verneombud, Kulturskolen, Utdanningsforbundet og FAU.
Det var et sterkt ønske om at kulturskole og skolekorps skulle være en del av konseptet. Fellesbruk av
øvingsrom med skolen, samt fjernlager for Borkenes skolekorps (som må evt. plasseres i
Kvæfjordhallen) betyr en forholdsvis liten økning i arealbehov på totalt 40 m2, ca. kr. 2 mill. Etter
ytterligere bearbeiding av romprogram og planskisser gjennom avklaringer knyttet til sambruk
skole/Kulturskole var det enighet i gruppen om at et nybygg ville være den beste løsningen totalt sett.
Dette er begrunnet i at man vil ha stor frihet knyttet til valg av planløsning/funksjonalitet og tekniske
føringsveier. Man vil få en bygning som tilfredsstiller dagens belastningskrav i f.t. snø på tak og det vil
ikke foreligge usikkerhet knyttet til betongkonstruksjonenes tilstand/levetid.
Den foreslåtte utbyggingsløsning utgjør 2.658 m2 (BRA) nybygg skole. I tillegg etableres
utebod/sykkelparkering: 90 m2 (BTA)
Arealfordeling (BTA):





1 etasje: 1257 m2
2. etasje: 1245 m2
Teknisk rom på tak: 96 m2
Trapp sør: 60 m2

Basert på vedlagte planskisser og erfaringstall fra sammenlignbare prosjekt - justert for lokale forhold og
markedsmessige vurderinger - vil budsjettkostnad være ca. kr. 140 mill. En økning i samlet
kostnadsramme fra 83,1 til 140 mill kr vil isolert kreve økte årlige lånekostnader med nærmere 2 ½ mill
kr. Prosjektet vil kunne gjennomføres i h.h.t. til følgende plan:




Ferdigstillelse forprosjekt/utarbeidelse av konkurransegrunnlag: februar 20
Anbud/kontrahering – kontrakt med totalentreprenør: mai 2020
Overtakelse/innflytting: juni 2022.

Chris Tandy
Oppvekstsjef
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KVÆFJORD KOMMUNE
PROSJEKT BORKENES SKOLE
Skisseprosjekt
Utgave: 1
Dato: 23.05.2019
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1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Kvæfjord kommune har i kommunestyrevedtak desember 2017/økonomiplan for 2018-2021
tatt høyde for å erstatte dagens mellomtrinnbygg og spesialromsfløy med et nybygg.
Vedtaket tar utgangspunkt i en Mulighetsstudie – og alternativ nr. 5 - utarbeidet av
Norconsult as i 2017.
Etter kvalitetssikring av det valgte alternativ viste det seg at både arealbehov og kostnader
var underestimert. Førstnevnte skyldes i hovedsak liten brukermedvirkning i utforming av
planløsninger.

1.2 Rom- og funksjonsprogram
Som en konsekvens av at arealbehovet var underestimert i mulighetsstudiet ble det
utarbeidet et revidert romprogram. Dette var laget i 2 versjoner – med og uten kulturskole.
Representanter fra administrasjonen i Kvæfjord kommune, rektor Borkenes skole, Norconsult
AS og Asplan Viak AS var involvert i dette arbeidet.
Rom- og funksjonsprogram pr. februar 2019 er vedlagt.

Kvæfjord kommune – prosjekt Borkenes skole
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2 RAMMEBETINGELSER
2.1 Planforhold/offentlige bestemmelser
Gjeldende reguleringsplan er fra 1980 og stadfestet i 1981. Skoleområdet ligger innenfor
formål for offentlig bebyggelse. Det er avsatt trafikkformål i planen, men det er ikke vurdert
om dagens situasjon er i h.h.t. gjeldende regulering.
Det er ikke avklart om det vil kreves reguleringsendring for å gjemle nye tiltak i området.

2.2 Tomt
Kvæfjord kommune eier området med påstående bygninger.
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i aktuelt utbyggingsområde, men det antas at
fundamenteringsforholdene er uproblematisk.

2.3 Trafikk og adkomst
Hovedadkomst til skoleområdet er fra Skolegata via Kirkevegen.
Det er etablert ensidig droppsone/busstopp mot skole og en snuplass som reduserer behov
for rygging. I perioder oppleves trafikksituasjonen likevel uoversiktlig da en del elevtransport
foregår med privatbiler og at parkeringsplassen sporadisk benyttes av Kvæfjord kirke.
Det vil trolig være nødvendig å iverksette tiltak for å bedre trafikksituasjonen ved skolen.
Dette er imidlertid ikke vurdert i dette skisseprosjektet.

2.4 Bestående infrastruktur
Bestående skolebygning er tilknyttet offentlig vann og kloakk.
Strømforsyning antas å komme fra traforom som er bygd inntil Mellomtrinnsbygg. Da dette
forutsettes revet må det etableres ny løsning for trafo.

Kvæfjord kommune – prosjekt Borkenes skole
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3 UTFORMING OG LØSNINGER
3.1 Alternativer
Basert på innspill fra Kulturskolen og Borkenes skolekorps vedr. arealbehov ble det besluttet
å utarbeide planskisser for 2 alternativer:
1. Spesialromsfløy rehabiliteres/ominnredes og bygges sammen med en ny fløy mot
nord-øst. Alternativet vil kunne tilfredsstille arealbehovet for Kulturskolen/Borkenes
skolekorps ved bruk av kjeller i spesialromsfløyen.
2. Spesialromsfløy rives og erstattes av nybygg; Kulturskole/skolekorps vil ikke bli en
del av prosjektet.
I det videre arbeid med disse planskissene ble prosjektgruppen etter hvert utvidet med
deltakelse fra kollegiet ved Borkenes skole, verneombud, Kulturskolen, Utdanningsforbundet
og FAU.
Etter ytterligere bearbeiding av romprogram og planskisser gjennom avklaringer knyttet til
sambruk skole/Kulturskole – og et sterkt ønske om at kulturskole og skolekorps skulle være
en del av konseptet - var det enighet i gruppen om at et nybygg ville være den beste
løsningen totalt sett.
Dette er begrunnet i at man vil ha stor frihet knyttet til valg av planløsning/funksjonalitet og
tekniske føringsveier. Man vil få en bygning som tilfredsstiller dagens belastningskrav i f.t.
snø på tak og det vil ikke foreligge usikkerhet knyttet til betongkonstruksjonenes
tilstand/levetid.

3.2 Utbyggingsløsning
Forslag til utbyggingsløsning er vist på vedlagte tegninger.
Denne vil danne grunnlag for utarbeidelse av evt. forprosjekt og konkurransegrunnlag for
utførelsesfasen.

Kvæfjord kommune – prosjekt Borkenes skole
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4 KOSTNADER
4.1 Totale kostnader
Den foreslåtte utbyggingsløsning utgjør 2.658 m2 (BRA) nybygg skole.
I tillegg etableres utebod/sykkelparkering: 90 m2 (BTA)
Arealfordeling (BTA):
 1. etasje: 1257 m2
 2. etasje: 1245 m2
 Teknisk rom på tak: 96 m2
 Trapp sør: 60 m2
Basert på vedlagte planskisser og erfaringstall fra sammenlignbare prosjekt - justert for
lokale forhold og markedsmessige vurderinger - vil budsjettkostnad være ca. kr. 140 mill.

4.2 Forutsetninger/vurderinger
Følgende ytelser inngår i kostnadsanslaget:










Felleskostnader - rigg og drift av byggeplass
Bygningsmessige arbeider inkl. riving av Mellomtrinnsbygg og spesialromsfløy
VVS-tekniske arbeider - luftbehandlingsanlegg/sanitæranlegg/varmeanlegg
Elektro- og teletekniske anlegg/automasjon/heis/ny trafo
Utendørsarbeider – veier/plasser/belysning/noe opparbeidelse av lekeplass
Generelle kostnader - prosjektering/ekstern administrasjon/forsikringer/gebyrer
Spesielle kostnader – klargjøring tomt/riving/noe inventar
Merverdiavgift
Reserver/margin – totalt ca.20 %

Byggherrens egne adm. kostnader, finansieringskostnader og prisstigning fram til byggestart
samt evt. kostnader knyttet til spesialutstyr er ikke medtatt.

Dagens prisnivå.
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5 FREMDRIFT
5.1 Hovedtidsplan
Forutsatt vedtak om videreføring av prosjektet i Kvæfjord kommunestyre i juni 2019 vil
prosjektet kunne gjennomføres i h.h.t. følgende plan:




Ferdigstillelse forprosjekt/utarbeidelse av konkurransegrunnlag: Februar 2020
Anbud/kontrahering – kontrakt med totalentreprenør:
Mai 2020
Overtakelse/innflytting:
Juni 2022
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6 VEDLEGG
Nr.
1
2

Beskrivelse
Tegninger – planer, interiør og eksteriør, arealoppgave
Rom- og funksjonsprogram, revidert febr. 2019
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Nettoarealer
Etasje

Gruppe

PLAN 01. ETG Administrasjon
Administrasjon: 1
PLAN 01. ETG Drift
PLAN 01. ETG Drift
Drift: 2
PLAN 01. ETG Gard. og toaletter
PLAN 01. ETG Gard. og toaletter
PLAN 01. ETG Gard. og toaletter
PLAN 01. ETG Gard. og toaletter
PLAN 01. ETG Gard. og toaletter
PLAN 01. ETG Gard. og toaletter
PLAN 01. ETG Gard. og toaletter
PLAN 01. ETG Gard. og toaletter
PLAN 01. ETG Gard. og toaletter
Gard. og toaletter: 9
PLAN 01. ETG Generelt UV-areal
PLAN 01. ETG Generelt UV-areal
PLAN 01. ETG Generelt UV-areal
PLAN 01. ETG Generelt UV-areal
PLAN 01. ETG Generelt UV-areal
PLAN 01. ETG Generelt UV-areal
PLAN 01. ETG Generelt UV-areal
PLAN 01. ETG Generelt UV-areal
PLAN 01. ETG Generelt UV-areal
PLAN 01. ETG Generelt UV-areal
Generelt UV-areal: 10
PLAN 01. ETG Kommunikasjon
PLAN 01. ETG Kommunikasjon
PLAN 01. ETG Kommunikasjon
PLAN 01. ETG Kommunikasjon
PLAN 01. ETG Kommunikasjon
PLAN 01. ETG Kommunikasjon
PLAN 01. ETG Kommunikasjon
PLAN 01. ETG Kommunikasjon
PLAN 01. ETG Kommunikasjon
PLAN 01. ETG Kommunikasjon
PLAN 01. ETG Kommunikasjon
PLAN 01. ETG Kommunikasjon
Kommunikasjon: 12
PLAN 01. ETG Kulturskole
PLAN 01. ETG Kulturskole
Kulturskole: 2
PLAN 01. ETG Møtesteder
PLAN 01. ETG Møtesteder
PLAN 01. ETG Møtesteder
PLAN 01. ETG Møtesteder
PLAN 01. ETG Møtesteder
Møtesteder: 5
PLAN 01. ETG Skolebibliotek
Skolebibliotek: 1
PLAN 01. ETG Spesialrom
PLAN 01. ETG Spesialrom
PLAN 01. ETG Spesialrom
PLAN 01. ETG Spesialrom
PLAN 01. ETG Spesialrom
PLAN 01. ETG Spesialrom
PLAN 01. ETG Spesialrom
Spesialrom: 7
PLAN 01. ETG Teknisk
Teknisk: 1
PLAN 01. ETG Uteboder
PLAN 01. ETG Uteboder
Uteboder: 2
PLAN 01. ETG
Plan 2.etasje NY Drift
Drift: 1

Romnavn
Lærerbibliotek
Renhold
IT
Fingard. 7
Fingard. 8
HC WC
Skogang
WC
WC
WC
WC
WC forrom
Base 7
Base 8
Base 8
Gruppe 7
Gruppe 7
Gruppe 8
Gruppe 8
Gruppe/ KOA
Gruppe/ KUS
SNO
Felles
Felles
Gang
Heis
Heis
Korridor
Korridor
Sluse
Trapp
VF
Gang
VF
Band og lager
Lager korps
Amfi/ scene/ dans
Kantine
Kantinekjøkken
Lager
Vask
ILK
Kjøl
Lager musikk
Mat og helse
Musikk
Tørrvarer
Øverom
Øverom
El
Sykkelskur
Utebod

Renhold

Nettoarealer
Areal
15 m²
15 m²
18 m²
9 m²
27 m²
17 m²
17 m²
7 m²
18 m²
3 m²
2 m²
2 m²
2 m²
11 m²
79 m²
68 m²
67 m²
67 m²
15 m²
15 m²
16 m²
15 m²
20 m²
15 m²
27 m²
326 m²
44 m²
26 m²
8 m²
5 m²
3 m²
75 m²
111 m²
4 m²
29 m²
10 m²
15 m²
7 m²
337 m²
34 m²
8 m²
41 m²
119 m²
62 m²
15 m²
30 m²
6 m²
232 m²
39 m²
39 m²
5 m²
8 m²
91 m²
71 m²
5 m²
20 m²
19 m²
219 m²
1 m²
1 m²
50 m²
22 m²
71 m²
1389 m²
7 m²
7 m²

Ombygging/ nytt
Ombygging

Ombygging

Ombygging

Ombygging
Ombygging

Ombygging

Etasje

Gruppe

Plan 2.etasje NY Gard. og toaletter
Plan 2.etasje NY Gard. og toaletter
Plan 2.etasje NY Gard. og toaletter
Plan 2.etasje NY Gard. og toaletter
Plan 2.etasje NY Gard. og toaletter
Plan 2.etasje NY Gard. og toaletter
Plan 2.etasje NY Gard. og toaletter
Plan 2.etasje NY Gard. og toaletter
Plan 2.etasje NY Gard. og toaletter
Gard. og toaletter: 9
Plan 2.etasje NY Generelt UV-areal
Plan 2.etasje NY Generelt UV-areal
Plan 2.etasje NY Generelt UV-areal
Plan 2.etasje NY Generelt UV-areal
Plan 2.etasje NY Generelt UV-areal
Plan 2.etasje NY Generelt UV-areal
Plan 2.etasje NY Generelt UV-areal
Plan 2.etasje NY Generelt UV-areal
Plan 2.etasje NY Generelt UV-areal
Plan 2.etasje NY Generelt UV-areal
Generelt UV-areal: 10
Plan 2.etasje NY Kommunikasjon
Plan 2.etasje NY Kommunikasjon
Plan 2.etasje NY Kommunikasjon
Plan 2.etasje NY Kommunikasjon
Plan 2.etasje NY Kommunikasjon
Plan 2.etasje NY Kommunikasjon
Plan 2.etasje NY Kommunikasjon
Kommunikasjon: 7
Plan 2.etasje NY Møtesteder
Møtesteder: 1
Plan 2.etasje NY Skolebibliotek
Plan 2.etasje NY Skolebibliotek
Skolebibliotek: 2
Plan 2.etasje NY Spesialrom
Plan 2.etasje NY Spesialrom
Plan 2.etasje NY Spesialrom
Plan 2.etasje NY Spesialrom
Plan 2.etasje NY Spesialrom
Plan 2.etasje NY Spesialrom
Plan 2.etasje NY Spesialrom
Spesialrom: 7
Plan 2.etasje NY Teknisk
Plan 2.etasje NY Teknisk
Teknisk: 2
Plan 2.etasje NY
Plan 03 nybygg Teknisk
Teknisk: 1
Plan 03 nybygg
Sum nettoarealer NTA: 92

Romnavn

Areal

17 m²
17 m²
7 m²
18 m²
2 m²
3 m²
2 m²
2 m²
7 m²
76 m²
Base 5 små
45 m²
Base 5 stor
68 m²
Base 6 små
45 m²
Base 6 stor
67 m²
Gruppe 5
15 m²
Gruppe 5
15 m²
Gruppe 6
15 m²
Gruppe 6
15 m²
Gruppe spes.
15 m²
Gruppe spes.
20 m²
321 m²
Felles
87 m²
Gang
9 m²
Heis
5 m²
Heis
3 m²
Korridor
47 m²
Trapp
29 m²
Vrimleareal
71 m²
251 m²
Storsal
143 m²
143 m²
Bibliotek lukket
31 m²
Bibliotek åpent
33 m²
64 m²
Forberedelse/ lager 41 m²
Lager sløyd
19 m²
Lager T&T
15 m²
Maskiner
15 m²
NaMi
72 m²
Sløyd
60 m²
Tegning og tekstil 70 m²
292 m²
El
1 m²
VVS (eksisterende) 60 m²
60 m²
1214 m²
Teknisk rom
81 m²
81 m²
81 m²
2684 m²

Ombygging/ nytt

Fingard. 5
Fingard. 6
RWC
Skogang
WC
WC
WC
WC
WC forrom

Bruttoarealer BTA nybygg ex uteboder:
1. etasje 1257 m2 pluss trapp sør 30 m2
2. etasje 1245 m2 pluss trapp sør 30 m2
Ventilasjonsrom på tak: ca 96 m2
Sum oppvarmet BTA ex trapp sør 2598 m2
Sum oppvarmet BTA inkl trapp sør 2658 m2
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Trapp sør kan evt være åpen eller halvklimatisert
Bruttoareal utebod/ sykkelskur 86 m2
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
25/19

23.5.2019
2019/34

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Tor Anders Markussen
77023193

Møtedato
12.06.2019

Fordeling av kulturmidler 2019

Administrasjonssjefens innstilling
1. Levekårsutvalget viser til kommunestyrets vedtak om budsjett og økonomiplan 20192022 samt vedtak i LEV-sak 10/18 vedrørende retningslinjer for tildeling av kommunale
kulturmidler.
2. Levekårsutvalget vedtar tildeling av kulturmidler over budsjettpost 14720 25511 385
Tilskudd fritidstiltak/kulturtiltak/foreninger med inntil 150 000 kr, slik som det fremgår i
oppsett som følger saken. Ubrukte kulturmidler forutsettes overført til budsjettpost
11270 25511 385 Arrangement i sammenheng med årets tertialrapport nr. 2.
3. Vedtak om tildeling eller avslag på søknad om kulturtilskudd, er enkeltvedtak etter
forvaltningslovens § 2 første ledd bokstav b, og kan påklages til kommunen innen tre
uker fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken.

Dokumenter i saken:
K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
LEV-sak 20/19 Avvikling av 17. mai arrangement 2019 på Borkenes
LEV-sak 4/19 Kulturmidler – 100 årsjubileum for Kvæfjord idrettslag
LEV-sak 10/18 Retningslinjer for fordeling av kommunale kulturmidler
LEV-sak 19/18 Fordeling av kulturmidler 2018
Kvæfjord Blainnakor 28.1.2019 Søknad om kulturmidler
Kvæfjordløyper 20.2.2019 Søknad om driftsstøtte til særskilte tiltak av mer driftsmessig art
Holand-Gambog bedehusforening 2.4.2019 Kulturmidler Flesnes bedehus «Klippen»
Kveøy (Vik) 4H 26.4.2019 Søknad om kulturmidler
Bremnes Aspenes Velforening 30.4.2019 Søknad om kulturmidler
Bygdelaget Gullhornet 3.5.2019 Søknad om kulturmidler
Kvæfjord Perc & Blås 5.5.2019 Søknad om kulturmidler
UL Vårglimt 8.5.2019 Søknad om generelle kulturmidler
UL Varden 9.5.2019 Søknad om grunntilskudd
Kvæfjord skytterlag 11.5.2019 Søknad på grunntilskudd
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Kvæfjord idrettslag Allianse 13.5.2019 Søknad om grunntilskudd
Kvæfjord kystlag 13.5.2019 Søknad fra Kvæfjord kystlag om tilskudd alminnelige kulturmidler 2019
Kvæfjord frivilligsentral 13.5.2019 Søknad på kulturmidler
Borkenes skolekorps 14.5.2019 Søknad på alminnelige kulturmidler 2019
Teater for barn og unge «Uten Sidestøkke» 15.5.2019 Søknad kulturmidler 2019
Kveøy Grendehus 15.5.2019 Søknad om kulturmidler
Kvæfjord frivilligsentral og Sør-Troms museum 15.5.2019 Søknad om kulturtilbud i festspill uka 2019 –
samarbeid mellom Kvæfjord frivilligsentral og Trastad samlinger
UL Samhold 12.5.2019 Søknad om grunntilskudd
UL Samhold 12.5.2019 Søknad om aktivitetstilskudd
Kvæfjord speidergruppe 15.5.2019 Søknad om arrangementsstøtte
Kvæfjord speidergruppe 15.5.2019 Søknad om kulturmidler
Saksopplysninger
Utlysning av kommunale kulturmidler har for 2019 fulgt retningslinjene for slik tildeling gitt gjennom
LEV-sak 10/18. Det er i tillegg til informasjon via Kvæfjord kommunes hjemmeside også blitt sendt
påminnelse om ordningen, direkte til forrige års tilskuddsmottakere. Søknadsfrist for kulturmidler er for
2019 satt til 15. mai og hoveddelen av søknadene legges til denne runden. For arrangementsstøtte og
driftsstøtte gjelder forlenget frist til 15. september 2019.
Endel innsendte søknader er formulert ut fra tidligere søknadsskjema, uten at dette bør være
diskvalifiserende, jf. at forenklet opplegg også skal se hen til ivaretakelse av frivillig arbeid og
entusiasme. Søknadene er godt dokumenterte og de fleste søkere har også sendt inn årsmelding og
årsregnskap samt aldersgrupperte medlemslister. Flesteparten av årets søkere angir ikke søknadssum,
mens noen har større søknadsbeløp enn hva dagens tilskuddsordning vil gi rom for. Kvæfjord kommune
vil her kunne bistå disse i arbeidet med å søke andre tilskuddsordninger som statlige spillemidler, fond
og stiftelser.
Det foreligger totalt 22 søknader fra 18 søkere, slik opplistet i dokumentoversikt over. Søknadene
vedlegges ikke saken i sin helhet, men kan på forespørsel til Kvæfjord kommunes servicekontor eller
oppvekstsjefens kontor, gjøres tilgjengelig for utvalgsmedlemmene.
Årets budsjettramme er i utgangspunktet på 260 000 kr. Dette er en økning fra 2018, i tråd med
økonomiplanens oppsett med årlig styrking av tilskuddsordningen på kr. 30 000, ut over alminnelig
prisøkning.
Vurderinger
De nye innførte retningslinjene for tildeling av kulturmidler fra 2018 har medført godt begrunnede
søknader, og de fleste med vedlegg i form av medlemslister, årsregnskap og årsmeldinger. Lagene er
særlig flinke til å legge ved aktivitetsplan som viser et aktivt kulturelt miljø i hele kommunen. En ser
også at antall søknader går noe ned fra 2018, og det er særlig lag med kun voksenaktivitet som står for
denne nedgangen. Det gis normalt ikke kulturmidler til tiltak som i hovedsak anses som å være en
voksenaktivitet.
Oppvekstsjefen oppfatter at målrettet bruk av lokale kulturmidler er viktige bidrag i lokalsamfunnsbyggingen. Samtidig ser en et gap mellom disponible budsjettmidler og søknadsomfang, som i 2019 kan
stipuleres til ca. 310.000 kr, medfører et større fokus på at tildelingene holdes innenfor vedtatte rammer
og retningslinjer.
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Budsjettrammen for kulturmidler 2019 er på totalt 260 000 kr. Av budsjettrammen er det medgått 21 825
kr. til arrangementene omkring tildeling av kulturpris og næringspris januar 2019, samt kr 50.000 som
ble gitt gjennom LEV-vedtak 4/19 til Kvæfjord idrettslag sitt 100 årsjubileum. I tillegg medfører tidligere
inngått skjøtselsavtale med UL Vårglimt for vedlikehold Austerfjordbotn friluftsområde et årlig utdrag
på 15 000 kr. Dermed har levekårsutvalget kr. 173 175 til disposisjon for utdeling av kulturmidler 2019,
til fordeling.
Oppvekstsjefen kommer til at levekårsutvalget i denne omgang bør kunne forta fordeling av inntil
150 000 kr. av årets kulturmidler, i henhold til vedlagte forslagsliste. Dette medfører at det vil gjenstå
23 175 kr. som anses som nødvendig buffer ved evt. klagebehandling, ved mulige budsjettinnstramminger, for ytterligere tildelinger til arrangement/driftsstøtte september 2019 eller mulige
tildelinger innenfor administrativ tildelingsfullmakt.

Chris Tandy
Oppvekstsjef
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Kvæfjord kommune

Forslag fordeling av kulturmidler 2019 - søknadsfrist 15. mai 2019
AKM: Alminnelige kulturmidler i form av tilskudd til fritids- eller kulturtiltak
ASS: Arrangementsstøtte til særskilte arrangementer
DSS: Driftsstøtte til særskilte tiltak av mer driftsmessig art
Forslag
Type lag/Navn
Type Søknad
2019
Tildelt 2018
17. mai tilskudd 2019
Kvæfjord idrettslag
DSS
kr.20.000,kr.20.000,- (LEV 4/19)
Bygde- og grendelag
1. UL Varden (Vik)
AKM kr.
kr. 4.000,- kr. 4.000,2. UL Varden (Vik)
ASS
kr.
kr. 1.000,- kr. 1.000,- (17.mai)
3. UL Vårglimt (Refsnes)
AKM kr.
kr. 4.000,- kr. 4.000,4. UL Samhold (Flesnes)
DSS
kr.
kr. 4.000,- kr. 4.000,5. UL Samhold (Flesnes)
ASS
kr. 3000,kr. 1.000,- kr. 1.000,- (17.mai)
6. Bygdelaget Gullhornet (Moelv) DSS
kr. 50.000,- kr. 2.000,- Ikke søkt 2018
7. Bremnes Aspenes velforening AKM kr.
kr. 2.000,- Ikke søkt 2018
8. Kveøy Grendehus AL
AKM kr.
kr. 2.000,- Ikke søkt 2018
Barne- og ungd.foreninger
1. Kveøy 4H (inkl. Vik)
AKM kr.
kr. 4.000,- kr. 5.000,2. Kvæfjord speidergruppe
AKM kr. 8.000
kr. 4.000,- kr. 3.000,3. Kvæfjord speidergruppe
DSS
kr. 10.000,- kr. 10.000,- Ny (*)
4. Kvæfjord speidergruppe
ASS
kr. 5.000
kr. 1.000,- NM piker 2019
Sang/musikk/teater
1. Teater for barn&unge
AKM kr.
kr. 6.000,- kr. 6.000,2. Borkenes skolekorps
AKM kr.
kr. 7.000,- kr. 6.000,3. Kvæfjord Blainnakor
AKM kr.
Avslag
Avslag
4. Kvæfjord Perc & Blås
AKM kr.
Avslag
Avslag
Idrett
1. Kvæfjordløyper
AKM kr.
kr. 60.000,- kr. 66.000 + 100.000
2. Kvæfjord idrettslag
DSS
kr.
kr. 14.000,- Ikke søkt i 2018
4. Kvæfjord skytterlag
DSS
kr.
kr. 2.000,- Ikke søkt i 2018
Andre lag/ideelle organisasjoner
1. Kvæfjord kystlag
AKM kr.
kr. 2000,kr. 3.000,-( **)
2. Holand-Gambog bedehusfor. AKM kr.
Avslag
Ikke søkt 2018
3.Kvæfjord frivilligsentral
ASS
kr. 20.000
Avslag
Prosjekt arb. Unge
4. Sør-Troms museum/K. Frv.s.
ASS
kr.
Avslag
Ikke mottatt midler
kr.
SUM
150.000,* Skjøtselsavtale fra 2019 mellom Kvæfjord speidergruppe og
Kvæfjord kommune vedrørende opprydding i skitrase Borkenesmarka
** Tilskudd Kvæfjord kystlag avgrenses til konkrete tiltak for barn i
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skolealder
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
26/19

18.02.2019
2018/186

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget
Kommunestyret

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
12.06.2019
20.06.2019

Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet vedtar årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018

Vedlegg:
Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Årsmelding

Eldrerådet

for eldrerådet

', —-r~.'V
a“!
ift—iv.

. HM".
[Hm
1.31;».

2018

har i 2018 bestått av:

Jarle Solheim-

leder

Lillian Hessen-

nestleder

Harry Arnesen-

styremedlem

Jakob Vaskinn-

styremedlem

Patricia

i Kvæfjord

”i
'=.
..»

Bendiksen-

styremedlem

Varamedlemmer:
Kåre Bakken,

Helga Amdal

Stensen,

Anne Lise Meyer, Bendiks

Harald Arnesen,

Liv Wikeland.

Sekretariatsoppgavene

er tillagt helse- og omsorgssj

efen ved førstekonsulent

Marit Blekastad.

Møter

Eldrerådet

har hatt 5 møter i 2018. Ett møte var felles med ungdomsrådet

med Rådet for funksjonshemmede.
med planlegging

og avvikling

og ett var felles

I tillegg er det også holdt flere arbeidsmøter

av den internasjonale

eldredagen.

i forbindelse

Her deltok også flere av

varamedlemmene.
Administrasjonssjefen

orienterte

om budsjett-

Eldrerådet

har også hatt andre fagpersoner

Eldrerådet

har møtt på to kommunestyremøter

om teleslynger
Kvæfjord

i kommunale

eldreråd

på samarbeidsmøte
vertskap

for eldrerådene

sist år. Blant annet ble det tatt opp spørsmål

og gitt innspill

med to representanter
i Sør -Troms

i budsjettdiskusjonen.
(Jakob Vaskinn

og Lillian Hessen)

12.apri1. Det var Ibestad eldreråd

deltok på Troms fylkes eldrerådskonferanse/

har

behandlet

39 saker

i 2018.

Noen

som var

generasjonskonferansen

aktuelle

saker

har

i

vært:

Gjennomgang
av aktuelle saker som medlemmene
ønsket å arbeide videre med
Helsehus i Kvæfjord
«Kontakt på tvers av aldersgrenser»
med ungdomsrådet
etter generasjonskonferansen
2016

o
.

om saker der det har vært nødvendig.

19. og 20. september.

Eldrerådet

o
.
.

var representert

til å orientere

på siste møte før jul.

for møtet.

Leder og nestleder
Harstad

møterom,

og økonomiplanen

For- og etterarbeid
Velferdsteknologi

rundt eldredagen
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i

Parkeringsmuligheter
i sentrum
Leilighetsbygg
for godt voksne på Borkenes
Leve helse livet- en kvalitetsreform
for eldre
Hørsels- og synshemming;
pådrivere for å få en plan for å få dette i kommunale
Retningslinjer
for transporttj enesten for funksjonshemmede
Budsjett og økonomiplan
for 2019
Orienteringssaker

Onsda

3.0ktober

Den internasjonale
stabelen

arran

erte

Eldredagen

vi eldreda

å Fram

for

tred'e

ble også i år feiret i kommunen

an

bygg

.

vår, og arrangementet

gikk av

tredje oktober.
Vi fikk en flott konsert
kulturskolen
fortreffelig
allsang.

av vår egen Ola Bremnes

ved Anne Sembs jentegruppe.
prolog.

Ingvald

Ungdomsrådet

Dette arrangementet

Nytt i 2018 var at lnnsatsprisen.
første året til ergoterapeut
Eldredagen

deltok også med to representanter.
har i alle år samlet folk fra hele kommunen

kommunen.

I år var Kvæfjord

_

i

*

Blainnakor

og la ned et betydelig

Å
frivillig

arbeid.

W

håper på gode samarbeidspartnere

slik at dette arrangementet

kan fortsette.
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vår

på Fram hvert år. Folk setter pris på

og at det blir servert en liten lunsj.

der eldrerådet

med andre lag og foreninger

Vi i eldrerådet

leste en

år opp til

Slåttnes.

samarbeider

samarbeidspartner

Stensen

Denne gikk dette

Mariann

er et arrangement

Ingvald

og Harry spilte som tidligere

og det har vært «stinn brakke»
arrangementet,

og elever fra

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

26.03.2019
2019/30

Saksnr
9/19
27/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Ungdomsråd
Levekårsutvalget
Kommunestyret
Ungdomsråd

9/19

Vivian Berg Gamst
77 02 31 96

Møtedato
30.04.2019
12.06.2019
20.06.2019
04.06.2019

Årsmelding 2018 Ungdomsrådet

Administrasjonssjefens innstilling
1. Årsmeldingen tas til etterretning
Saksprotokoll i Ungdomsråd - 30.04.2019

Dokumenter i saken:
Retningslinjer for ungdomsrådet i Kvæfjord kommune
Vedlegg:
Årsmelding 2018 for ungdomsrådet
Saksopplysninger
I følge retningslinjer for ungdomsrådet i Kvæfjord kommune, pkt 4, skal ungdomsrådet utarbeide
årsmelding for sin virksomhet innen 1.mai det påfølgende året.
Videre i pkt 4 står det at årsmeldingen kan for eksempel inneholde oversikt over ulike saker som er tatt
opp, informasjon om politiske tilbakemeldinger og en oversikt over hva ungdomsrådet ellers har arbeidet
med.
Årsmeldingen kan skrives av møtesekretær eller av ungdomsrådet selv. Årsmeldingen skal forelegges
kommunestyret.
Vurderinger
Det vises i sin helhet til vedlagte årsmelding.
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Chris Tandy
Oppvekstsjef

Årsmelding 2018
Ungdomsrådet har avholdt 5 utvalgsmøter og behandlet 22 saker.
Noen av sakene nevnes:
- oppfordring fra ungdomsrådet til ordføreren om å besøke skolene i Kvæfjord og informere hvordan
det er å være politiker
- oppfordring fra ungdomsrådet til ordfører angående valg 2019 og forsøksordning på at ungdommer i
Kvæfjord som har fylt 16 år kan delta ved kommunevalget
- utredning av fremtidig skole- og barnehagestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets
- budsjettoppfølging med fokus på skolebygging og helsehus
- kontakt på tvers av aldergrenser – samarbeid ungdomsråd og eldreråd
- samarbeid Kvæfjord frivilligsentral og ungdomsrådet
- Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022.
Aktiviteter hvor noen av ungdomsrådet har vært representert:
- Ungdomsrådskonferansen og Generasjonskonferansen 2018 ble avholdt i Harstad i september og på
vegne av ungdomsrådet deltok Marianne og Henrik Nicolaisen.
- «Dyrøyseminaret 2018», som er en felles arena for ungdomsarbeid og utvikling, ble avholdt i
september 2018 og her deltok Marianne og Henrik Nicolaisen.
- «Re:tenk», en næringskonferanse som handler om hvordan få til vekst og utvikling i regionen og
hvordan regionen skal være attraktiv for unge – nå og i framtiden, og her deltok Tobias Johansen,
Marianne og Henrik Nicolaisen.
- markering av «Eldredagen 2018» i Kvæfjord hvor ungdomsrådet deltok og hjalp til med praktisk
gjennomføring.
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

28.05.2019
2019/191

Saksnr
28/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
12.06.2019

Årsmelding 2018- RO 3 Helse/Omsorg

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget i Kvæfjord tar foreliggende årsmelding 2018 for RO 3 Helse/Omsorg til etterretning.

Dokumenter i saken:
Vedlegg:
Årsmelding 2018 – RO 3 Helse/Omsorg
Årsmelding 2018 fra driftsenhetene innen RO 3 Helse/Omsorg (underlagsmeldinger til årsmeldingen)
Årsmelding 2018 fra kommunepsykolog og fagkoordinatorer innenfor ulike fagområder
Saksopplysninger
Det vises til vedlagte årsmelding 2018 for RO3 Helse/Omsorg. Denne er å anse som et tillegg til
administrasjonssjefens årsberetning for 2018, og vil inngå i et samlet årsmeldingsdokument som
forelegges formannskapet 11. juni samtidig med regnskapssaken, for senere behandling i kommunestyret
20.6.2019.
Årsmelding 2018 for RO 3 Helse/Omsorg har slike underlagsdokumenter som også vedlegges
saksdokumentet til Levekårsutvalget:
 Årsmelding 2018 -Legetjenesten
 Årsmelding 2018 -Felleskjøkkenet
 Årsmelding 2018 - Helsestasjon
 Årsmelding 2018 - Ergoterapitjenesten
 Årsmelding 2018 - Fysioterapitjenesten
 Årsmelding 2018 - Nattjenesten
 Årsmelding 2018 - Sykepleietjenesten
 Årsmelding 2018 - Rus-og Psykiatritjenesten
 Årsmelding 2018 - Miljøarbeidertjenesten
 Årsmelding 2018 - Rehabilitering/korttidsavdeling på Boas
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Årsmelding 2018 - Kveldro bosenter
Årsmelding 2018 - Husby bosenter
Årsmelding 2018 - Kvæfjordheimen sykehjem
Årsmelding 2018 - Husby sykehjem
Årsmelding 2018 - Omsorgsgruppe Berg
Årsmelding 2018 - Omsorgsgruppe Borkenes
Årsmelding 2018 - Omsorgsgruppe Trastad
Årsmelding 2018 - Voksenopplæring, aktivitet og fritidstilbud

Årsmelding fra psykolog og fagkoordinatorer innenfor ulike fagområder
 Årsmelding 2018 - Frisklivskoordinator
 Årsmelding 2018 - Kommunepsykolog
 Årsmelding 2018 - Kreftkoordinator
 Årsmelding 2018 - Demenskoordinator
 Årsmelding 2018 - Fagutvikler Profil
 Årsmelding 2018 - Bruk av makt tvang i helse - og omsorgstjenesten
Vurderinger
Det tilrås at årsmelding tas til etterretning. Ut over dette kan politisk nivå i sin videre behandling fritt
tilføye eller presisere i innstillingen som et tillegg til årsmeldingene.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

28.05.2019
2019/30

Saksnr
29/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Christopher Robert Tandy

Møtedato
12.06.2019

Årsmelding 2018 - RO2 Oppvekst

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget i Kvæfjord tar foreliggende årsmelding 2018 for RO2 Oppvekst til etterretning.

Dokumenter i saken:
Årsmelding 2018 – RO2 Oppvekst
Årsmeldinger 2018 fra driftsenhetene innen RO2 Oppvekst (underlagsdokumenter til årsmeldingen)
Saksopplysninger
Det vises til vedlagt årsmelding 2018 for RO2 Oppvekst. Denne er å anse som et tillegg til
administrasjonssjefens årsberetning for 2018 og vil inngå i samlet årsmeldingsdokument som forelegges
formannskapet 11. juni samtidig med regnskapssaken, for senere behandling i kommunestyret 20. juni.
Årsmeldingen 2018 for RO2 Oppvekst har slike underdokumenter, som også vedlegges saksdokumentet:
 Årsmelding 2017 – Flyktningetjenesten
 Årsmelding 2017 – Borkenes skole
 Årsmelding 2017 – Kulturskolen
 Årsmelding 2017 – Vik oppvekstsenter
 Årsmelding 2017 – Flesnes oppvekstsenter
 Årsmelding 2017 – Husby barnehage
 Årsmelding 2017 – Kommunale tjenester i NAV Kvæfjord
 Årsmelding 2017 – Barneverntjenesten
 Årsmelding 2017 – Sør-Troms Museum – se www.stmu.no
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Vurderinger
Det tilrås at årsmeldingen tas til etterretning. Ut over dette kan politisk nivå i sin videre behandling fritt
tilføye eller presisere i innstillingen som et tillegg til årsmeldingene.

Chris Tandy
Oppvekstsjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

28.05.2019
2019/701

Saksnr
30/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Christopher Robert Tandy

Møtedato
12.06.2019

Uttalelse fra levekårsutvalget om mobbetall i Kvæfjord kommune

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten administrativ innstilling til vedtak.

Dokumenter i saken:
Ungdata undersøkelsen
Resultater fra elevundersøkelsen 2018: skoleporten.udir.no
Saksopplysninger
Fra møte i levekårsutvalget 03.04.2019:
Leder og nestleder i levekårsutvalget skal utarbeide forslag til samlet uttalelse fra utvalget om
mobbetallene i Kvæfjord som skal tas opp som sak 12.06.2019.

Chris Tandy
Oppvekstsjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

28.05.2019
2019/701

Saksnr
31/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Christopher Robert Tandy

Møtedato
12.06.2019

Befaring og orientering ved Rå videregående skole

Administrasjonssjefens innstilling
Saken tas til orientering.

Dokumenter i saken:
Saksopplysninger
I møte 13.02.2019 i Levekårsutvalget ble det ytret ønske om befaring på Rå videregående skole, samt
orientering om studietilbudet ved skolen og informasjon om skolens framtid.
Utvalget er invitert til Rå vgs 12. juni kl. 12.15, med møtested Restaurant- og matfag bygget. Her vil de
møte Harald Bjørn Gideonsen som vil gi en slik orientering om skolen.

Vurderinger

Chris Tandy
Oppvekstsjef
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PS 32/19 Referatsaker
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KVÆFJORD KOMMUNE
Borkenes skole

Søknad om permisjon/fri fra skolen
Når det er forsvarlig, kan en elev gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker
(Opplæringsloven § 2-11). Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker.
I Kvæfjord kommune er det rektor ved den enkelte skole som har fullmakt til å innvilge
permisjonssøknader ut over to dager fri. Kontaktlærer kan gi permisjon i inntil to dager.
Til Borkenes skole
Elevens navn:

Klassetrinn:

Elevens kontaktlærer:

Søker om permisjon/fri
Totalt antall skoledager:

Fra dato:
Til dato:
Foresattes navn:

Dato:

Telefon:

Begrunnelse for søknaden:

Ønsker fratrekk av fraværet for permisjon på vitnemålet.  (Gjelder fra 8. klasse.)

 Permisjon innvilges.

Permisjon avslås.

Begrunnelse for avslag:

Det kan klages på vedtaket, jfr. Forvaltningslovens § 27, tredje ledd. Klagefristen er 3 – tre –
uker fra mottak av dette vedtaket.
Klagen sendes til skolen, som behandler saken først. Skolen vurderer eventuell omgjøring av
vedtaket før saken sendes videre til rådmannen.

……………………………………
sted, dato

………………………………………
skolens underskrift
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Opplæringslova § 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring: Barn og unge har plikt til
grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og
tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom
anna, tilsvarande opplæring.
Opplæringslova § 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa: Når det er forsvarleg, kan kommunen
etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker (10 skoledager).
Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå
skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for
nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter
at permisjonstida er ute.
Forskrift til opplæringslova § 3--41. Føring av fråvær i grunnskolen: Frå og med 8. årstrinnet skal alt
fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast
til dagar. Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette
gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal
eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. For inntil 10 skoledagar i eit
opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet:
a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar.
b) innvilga permisjon etter opplæringslova § 2--‐11.
For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje
fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre
dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær
etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med
første fråværsdag.
Delegering: I Kvæfjord kommune er det rektor som har fullmakt til å behandle søknad om permisjon.
Rutiner:
• Skolene i Kvæfjord anbefaler ikke at elever er borte fra skolen den første måneden etter skolestart
eller i perioder av skoleåret med viktige læringsaktiviteter, prøver og tentamener. Det vil normalt ikke
bli innvilget permisjon i disse periodene. For elever som tilhører annet trossamfunn enn Den norske
kirke gis likevel permisjon i overensstemmelse med oppl § 2--‐11. Det skal ikke gis permisjon til
feriereiser. Det kan innvilges permisjon til utøvende deltakelse på politisk -, idretts-, eller
kulturarrangement på regionalt-, nasjonalt-, eller internasjonalt nivå. Det kan gis inntil to dager
for familiære begivenheter. Det kan gis permisjoner for ivaretakelse av samvær med foresatte.
• Det er rektor som sammen med kontaktlærer tar standpunkt til om permisjon er forsvarlig eller
ikke. Opplæringsloven gir anledning til permisjon etter søknad. Dersom det gis avslag på
søknaden, og foresatte likevel tar eleven ut av skolen, så registreres dette som ugyldig fravær.
Dersom en elev tas ut av skolen uten at han eller hun har fått innvilget permisjon skal dette
fraværet føres på vitnemålet. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge eleven er borte. Forskriftene
til Opplæringsloven gjør ikke noe skille på ”gyldig” eller ”ugyldig” fravær. Etter forskriftenes § 3-‐‐
41 skal alt fravær føres med mindre eleven har fått innvilget permisjon eller har et dokumentert
fravær som skyldes helsegrunner.
• En melding om at en elev blir tatt ut av skolen er ikke en søknad, og fravær registreres som
ugyldig.
• Kontaktlærer kan gi permisjon inntil 2 dager, rektor inntil 2 uker.
• Når det gjelder søknader med permisjon utover 2 uker (10 skoledager), har ikke kommunen
anledning til å innvilge dette. Foresatte kan likevel velge å ta eleven ut av skolen, og eleven er da
i juridisk forstand skrevet ut av skolen. Det er da de foresattes ansvar å sørge for at eleven får
grunnskoleopplæring.
• Ved opphold i utlandet over lengre varighet meldes grunnskoleelever ut av skolen de forlater.
Ved utreise opphører rett og plikt til opplæring etter grunnskoleloven og kommunen har ikke
lenger ansvar for undervisningen. Under utenlandsopphold er det foreldrenes ansvar å sørge for
at barna får den undervisningen de skal ha.
• Skolen kan ikke garantere fortsatt plass i klassen dersom den skulle bli fylt opp av nye elever i
permisjonstiden.
• Søknad om permisjon fra opplæringa må skolen ha senest 2 uker før permisjonsdato.

Klage: Vedtaket kan klages på etter forvaltningslovens § 28. Klagefrist er 3 uker fra mottak av vedtak.
Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Klage sendes via skolen.
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I henhold til listen

Deres ref:

Vår ref:

2014/61962-18

Arkivkode:

30

Dato:

12.03.2019

Høring- forslag til retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare
handlinger
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sender på høring retningslinje for barnevernets ansvar for
barn som begår straffbare handlinger.
Formålet med retningslinjene er å tydeliggjøre barnevernlovens bestemmelser om barnevernets ansvar
for barn som begår straffbare handlinger. Målgruppen for retningslinjene er ansatte som jobber i
barnevernstjenesten og på barneverninstitusjoner.
Retningslinjene skal gi en oversikt over gjeldende rett og gi faglige anbefalinger om hva barnevernet
skal gjøre når et barn har begått straffbare handlinger. Kjerneinnholdet i retningslinjene er
barnevernstjenestens ansvar for å følge opp barn som begår straffbare handlinger, og hvilken
oppfølging barnevernstjenesten skal gi barna.
Retningslinjene gi anbefalinger om:
- forebyggende arbeid for barn som ikke har begått alvorlig straffbare handlinger
- oppfølgning av barn som har det vanskelig og problematikk knyttet til dette som følge av
straffbare handlinger
- hvordan barnevernet skal følge opp de barna som har begått så alvorlig straffbare handlinger at
de må sone fengselsstraff
Retningslinjene omtaler ikke ansvarsfordeling mellom barnevernet og andre instanser. De handler
primært om barnevernets ansvar.
I arbeidet med retningslinjene har vi hatt en arbeidsgruppe, som består av representanter fra
barnevernstjenestene, kriminalomsorgen og politiet. Vi har fått innspill fra dem om hva de trenger og
mener er nødvendig å ha med i retningslinjene. Innspill fra barn og unge har gitt viktige bidrag til
retningslinjene. Vi har besøkt tre fengsler og snakket med innsatte og ansatte der. De innsatte var både
over og under 18 år. Ungdommene har gitt verdifulle bidrag til innholdet i retningslinjene og deres råd
til barnevernet er med i retningslinjene.

Saksbehandler:
Line Orderud Øian
www.bufdir.no

Postboks 2233
3103 Tønsberg
Telefon: 466 15 000

Organisasjonsnr:
986 128 433

postmottak@bufdir.no
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Vi har også hatt et møte med representanter fra Barneombudet, det kriminalitetsforebyggende råd,
Sekretariatet for konfliktrådene og Bufdirs brukerråd innen barnevernet som alle har gitt nyttige råd
om temaer som bør innlemmes i retningslinjene.
Retningslinjen publiseres digitalt og finnes på bufdir sine sider:
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Barnevernets_ansvar_for_barn_som_begar_straffbare_handlinge
r/
Retningslinjene sendes nå på høring, og vi ber om innspill på retningslinjene.
Vi ber om at innspill til retningslinjene sendes på e-post til postboks@bufdir.no og merkes med
referansenummer 2014/61962.
Spørsmål i forbindelse med retningslinjene kan rettes til Hanne Stavenes Børing, på
hannestavenes.boring@bufdir.no eller telefon 466 19 503.
Høringsfrist er 1. juli 2019.

Med hilsen

Anders Henriksen (e.f)
avdelingsdirektør

Line Orderud Øian
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.
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Fysioterapeut
Parveen Lumb
Kvæfjord Fysikalske lnstitutt
Bygdeveien
19
9475,

Borkenes
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Kvæfjord Kommune

l
A

V/ Helse-omsorgssjef
9475,

Borkenes

Årsmelding

fra privatpraktiserende

fysioterapeut

Parveen Lumb for 2018

Privatpraktiserende
fysioterapeuter
er i henhold til kommune helsetjeneste
lovens
paragraf 1-3 en del av kommunens
fysioterapi tjeneste. Privat praksis er innrettet mot
undersøkelse
, aktiv behandling , veiledning og forebygging
av muskel-skjelett
plager av
kommunens
befolkning. Behandling inkluderer tiltak som har til hensikt å optimalisere
funksjon, begrense et funksjonstap
, eller lindre smerter og symptomer.
] avtaletiden benytter jeg behandlingsformer
forankret i kunnskapsbasert
praksis, og
som er akseptert av helsemyndighetene.
Som privatpraktiserende
fysioterapeut
med driftsavtale
med kommunen,
sender jeg
årsmelding for 2018 med en oversikt over de pasientgruppene
som ble behandlet, samt
noe tall og opplysninger
om mitt arbeid som en del av kommunens
fysioterapi tjeneste.
Jeg anser

samlede

denne

Med vennlig

Parveen

årsmeldingen

fysioterapi

tjeneste

som et nyttig

bidrag

til registrering

av kommunens

i tråd med ASA 4313.

hilsen

Lumb

Borkenes,

fysioterapeut
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Kommune fordeling

fordeling

Kommune
Behandler

01.01.2018

fra og med

ti'og med 31-12-2018

F siotera eut PARVEEN LUMB
By
9475

deveien

takst filter

19

honorar filter

BORKENES

Trening,

Behandlinger,

Kun

avregnes

Fordelin
kommune

54

91 5%

77 8%

56

kommune

totalt
0 0/o

0 0/o

0 0/0

0 0/o

1911 Kvaef'ord

pr.

udefinert

kvinner

menn

0%

110

82 7%

1901 Harstad

3

5 1%

7

9 7%

0%

10

7 5%

0000

2

3 4%

9

12 5%

2

100%

13

9 8%

54,1%

2

1,5%

133

100%

59

44,4%

72
Utvalg

av pasienter

0000

00/0

00/0

00/0

00/0

1911 Kvæfjord
1901 Harstad

totalt

udefinert

kvinner

menn

i perioden.

r. kommune

Fordelin
kommune

utført

på behandlinger

84,2%

902

86,9%

784

81,6%

0%

1686

121

11,7%

122

12,7%

0%

243

12 1%

15

1,4%

55

5 7%

4

100%

74

3 7%

1038

51 8%

961

3 6%

4

D 1%

Utvalg

file:///P:/ARKO%20Terapeut/statmal/stat.htm
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av behandlinger

2003
utført

100%
i perioden.
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Alders fordeling
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1

Alders

fordeling

1

Behandler

fra og med

01.01.2018

F sioteraeut PARVEEN
LUMB

"* 09med 31-12-2018

By

takst

deveien

9475

19

BORKENES

filter

honorar

filter

Behandlinger,

Trening,

Kun

avregnes

Antall
alderstrinn

menn

kvinner

0—15 ar
16—66 år

9
696

0,9%
67 1%

16
608

1,7%
63 3%

67-

333

32 1%

337

35 1%

51 9%

961

48

år

1038

behandlinger

udefinert
2
2

1%
Alder

totalt
50%
50%

27
1306

1,3%
65,2%

0%

670

33 4%

0 2%

4
forholder

seg

2003

relativ

Antall
alderstrinn

0—15år
16-66

ar

67—

ar

antall

menn

2

antall

3,4%

kvinner

3

antall

4,2%

39

66,1%

46

63,9%

18

30,5%

23

31,9%

59

45%

72

55%

udef.

Statestikken

file

:///P
:/ARKO%20Terapeut/statmal/stat.htm

teller

ikke

pasientdata

146

for

50%

1

50%

2
pasienter

asien’cer

totalt

1

Alder forholder

100%

til behandlingsdato.

6

4,5%

86

64,7%

0%

41

30,8%

1 5%

133

100%

seg relativ
registrert

til til og med dato.
uten

fødselsdato.

18.01.2019
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Alders fordeling

Page 1 of 1

Alders

fordeling

2

Behandler

F siotera

eut PARVEEN LUMB

By deveien
9475

fra Og med

01.01.2018

til og med

31.12.2018

takst

19

filter

honorar

BORKENES

filter

Behandlinger,

Antall
alderstrinn

menn

0-6 ar
7—18år
19-66 år
67-80 år
Over 80

0%
1,5%
66 4%
29 4%

28

2,7%

1038

behandlinger

51 9%

00/0

16
608
318

64 9°/o

19

2,30/0

1,70/0
3 1 1°/o

961

1000/0
Alder forholder

seg relativ

til behandlingsdato.

Antall
alderstrinn

antall

menn

0-6 år
19-66 år
67-80 år
80

antall

antall

kvinner

pasienter

udef.

0%

7—18 år

Over

Kun

kvinner

16
689
305
år

Trening,

ar

00/0

3

5 1%

3

5 30/0

38

64 4%

46

14

23,7%

18

63 90/0
24,10/0

4

6,8%

59

6,80/0

5

45%

1000/0

72
Alder

Statestikken
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teller

ikke pasientdata

147

forholder

seg

for pasienter

relativ

registrert

til til og med

dato.

uten fødselsdato.
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Diagnose

gmppe

fordeling

Page

Diagnose

gruppe

1 of 1

fordeling

Behandler

Fysioterapeut PARVEEN LUMB
B

fra 09 med

deveien 19

9475

til og rned 31.12.2018

BORKENES

Behandlinger,
avregnes

Fordeling
.
diagnosegruppe

antall rekv.
menn

. Ondartet svulst Hod
B. Blod, bloddannende
organer og
immuns

01-01-2018

kin

antall rekv.
kvinner

Trening,

Kun

pr. diagnosegruppe

ntall rekv.
udef.

totalt

1

1 1%

0%

0%

1

0 5%

4

4 3%

0%

0%

4

1 9%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

00/0

00/0

0%

0%

stemet

D. Fordø

elsess

stemet

F. Ø e

2

H. Øre

2 20/0

0%

K. H'erte—kars

stemet

7

L".MUSke"09

sk eletts

68 73,1%

stemet

N. Nerves

7,5%

stemet

P. Ps kisk

2

2

0 90/0

0%

0%

96 81,4%

9

4,2%

100% 166 77,9%

1 7%

O%

3

2,5%

0%

6

2,8%

10

8,5%

0%

10

4,7%

2,5%

0%

5

2,3%

3

1,4%

2

2 2%

3

3,2%
0%

3

R. Luftveier

1,7%

2

2

1 9%

4

5. Hud

2

2,2%

. Endokrine,
metabolske
og ernæringsmessige

3

3,2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

O%

0%

1,7%

0%

2

O,9%

0%

0%

1

0,5%

0%

0%

problemer
U. Urinveier

W. Svangerskap,
amilie

lanle

X.’ Kvinnelige
(Inkluswe
. Mannli
Z. Sosiale

fødsel og
In

kjønnsorgane

0%

2

bryster)
e k'ønnsor

aner

1

roblemer

1,1%
0%

93

43 7%

118
Utvalg

Dersom

en rekvisisjon

har flere
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forskjellige

554%

2

av rekvisisjoner

diagnosegrupper,

148

0,9%

på behandlinger

vil denne

telles

som

0%

211
utført
en for

100%
i perioden.
hver

gruppe.

18.01.2019

Årsmelding

Arbeidssted

: Kvæfjord

Driftsavtale:

36 timer

for 2018

Fysikalske

fra privatpraktiserende

Institutt,

Bygdeveien

fysioterapeut

19 , 9475,

Borkenes.

/ uke, 45 uker / år.

Kompetanseområdet:

Allmenn

fysioterapi

og klassisk/

medisinsk

akupunktur.

Nøkkeltall:
Antall

pasienter:

133

Antall behandlinger;
Pasient
Mest

hvorav

61 og kvinner

fordeling:

behandling

i yrkesaktiv

alder:

91.5% av pasientene

hadde hjemmeadresse

Se vedlagte

over

statistikk

Behandlings

metoder

Mobilisering

av rygg og ekstrimitets

Laser
Nakke

beh., ultralyd,

av muskler/

i kommunen.
behandlings

elektroterapi:

og rygg traksjon

bløtvev,

dyp massasje

/ friksjons

leddene.(

mod. Manuell

interference

og T.N.S

( manuell

massasje.

terapi )

og veiledning

beh, el-nåle

beh.

og elektrisk)

trenings systemer.

Medisinsk treningsterapi
for styrke, utholdenhet
diverse trenings utstyr. + BOSU balanse øv.
teknikk

fordeling.

varme,.,

Sling terapi ved terapimaster

Puste

og 1306 fys. Beh.

benyttet:

tøyning

beh.: infrarød

16-66 år : 86 pasienter

kommune/alders/

Avspenning,

Varme

72

2003

/ behandlings

pasient

Menn:

om rett arbeidstilling

og mobilitet

og hjemme

149

/ avspenning

øvelser.

ved hjelp av

å

Deltatt

i faglig

møter

man diskuterer
diverse

med øvrige

kommunefysioterapeuter

faglig tema samt utveksler

muskel

—skjelett lidelser.

Har godt samarbeid
).

hvor

erfaringer

Kollegiale

om

veiledning.

med kommunelegene(

epikriser

/ rapporter

Har også godt samarbeid
med rehabliterings
( fysio— ergoterapi
tjenesten ) og de øvrige helse personalet
ved kommune.
Venteliste:
For mange

pasienter

er det viktig

at de kommer

rask i behandling

sykdom /skade/
sykehus behandling
som operasjoner.
Jeg har som regel prioritert
akut lidelser ( etter samråd
postoperativt

pasienter

sykemeldings

periode

( utskrevet
( raskere

fra sykehuset)

tilbake

med legen ) ,

og yrkesaktive

til arbeid

)overfor

etter

under

de øvrige

pasient gruppene.
Gjennom

året har ventetiden

variert

mellom

2 dager

og 2 uker.

Fravær:
4 dagers

sykefravær

veiledning
Kvæfjord

i 2018(

Fysikalske
samt

Institutt

og trenings

/ seminarer

behandlings

at denne

årsmelding

tilbud

Med vennlig

beliggenhet

utstyr. Lokalene

for pasientene

/ kollegial

og er godt

er lyse og

med funksjonshemming.

til alle befolkning.

kan styrke

meg og kommunen.

Parveen

kurser

har en sentral

har en lett adgang

Jeg har et åpent
Jeg håper

faglige

på trastad fysiot. tjensten /ferie).

utstyrt med div. fysioterapi
trivelige

foruten

hilsen

Lumb

Fysioterapeut

150

kommunikasjonslinjen

mellom

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/1064-

28. mars 2019

Høring – endring i forskrift om arbeidstid for avlastere
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1 Innledning
Arbeids- og sosialdepartementet legger med dette fram forslag om endringer i forskrift om
arbeidstid for avlastere 25. juni 2017 nr. 1052. I forbindelse med at departementet fastsatte
forskriften varslet departementet at det skulle arbeides videre med å finne en løsning for
lengre avlastningsperioder, for eksempel i forbindelse med ferie. Arbeids- og
sosialdepartementet har nå gjennomført dette arbeidet og legger med dette fram forslag til
endringer i forskriften som åpner for at det kan avtales avlastning i inntil en uke
sammenhengende dersom avlastningen ikke er svært belastende. I tillegg foreslår
departementet at arbeidsgiver skal sikre at arbeidstakeren får tilstrekkelige muligheter for
restitusjon og hvile i løpet av perioden. Arbeidstakeren kan ikke utføre annet arbeid samtidig,
og skal ha en arbeidsfri periode etter avlastningsperioden. Forslaget inneholder også et
forslag til en klargjøring av virkeområdet for å tydeliggjøre at også avlastning for barn i
fosterhjem er omfattet av forskriften.

1.1 Omfang
Avlastning i lengre perioder gis blant annet for barn og familier som et hjelpetiltak etter
barnevernloven. Departementet har ikke klar oversikt over hvor mange barn og familier dette
gjelder. Ifølge opplysninger departementet har fått fra Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (Bufdir) forekommer ferieavlastning også i forbindelse med barn i
beredskapshjem. Det vanligste i slike situasjoner er likevel at avlaster eller personer som har
oppgaven som besøkshjem, er i arbeid og har barnet på helgeavlastning. Det forekommer
også at avlaster har barnet på ferieavlastning. Det vil da som regel være slik at avlaster har
ferie fra sitt ordinære arbeid og har barnet hjemme hos seg selv på avlastning.
Bufdir opplyser videre at når familiehjem skal ta ut friperioder er det vanligste at
ungdommene er på besøk eller ferie hos sin biologiske familie, eller på andre tiltak som ulike
sommerleirer. En del ungdommer er i sitt besøkshjem når familiehjemmet har ferie.
Avlastning innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene er hovedsakelig rettet mot
omsorgsyteren. Avlasterens relasjon og ansvarsforhold vil imidlertid også her ofte være
knyttet til den som har omsorgsbehovet, og ikke omsorgsyteren. Avlastning innenfor de
kommunale helse- og omsorgstjenestene omfatter personer med omsorgsbehov i alle
aldersgrupper, ikke bare barn. Det kan også være voksne barn eller ektefeller. Avlastning
foregår også noen ganger slik at enkelte kommuner lar avlastere bli med familier på ferier,
typisk hyttetur. Det kan være tilfeller der avlaster er familie, for eksempel onkel eller tante.
Avlastning kan også gis ved at tjenestemottakere som er barn er hjemme hos avlaster, mens
for eksempel foreldre drar på ferie uten barnet.

2 Gjeldende rett
Personer som utfører avlastningsarbeid etter helse- og omsorgstjenesteloven må normalt
anses som arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven. Dette er klargjort gjennom to
høyesterettsdommer om temaet: Rt. 2013 s. 354 og HR-2016-1366-A.
Konsekvensen av at avlastere er arbeidstakere, er at arbeidsmiljølovens regler i
utgangspunktet vil gjelde. Det innebærer også arbeidstidsreglene. Dette er det gjort rede for i
departementets høringsnotat om forskrift om arbeidstid for avlastere som ble sendt på høring
28. april 2017.
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Forskrift om arbeidstid for avlastere ble fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 25. juni
2017. Forskriften gjelder arbeidstakere som utfører avlastning etter reglene i helse- og
omsorgstjenesteloven og barnevernloven.
Forskriften åpner for den mest brukte formen for avlastning, som foregår over en helg. Det er
også mulig å arbeide som avlaster i tillegg til en annen stilling i samme virksomhet.
Forskriften åpner for at det kan avtales 56 timer sammenhengende arbeid, og til sammen 88
timer i løpet av en uke. Det gjør det mulig for arbeidstaker å gå rett fra alminnelig arbeid på
fredag ettermiddag og arbeide som avlaster sammenhengende fram til søndag ettermiddag.
Arbeidstaker må ha utvidet hvile før og etter lange avlastingsperioder.

3 Handlingsrom i arbeidstidsdirektivet
Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å ha et regelverk som ikke er i strid med EUs
arbeidstidsdirektiv (direktiv 2003/88/EF).
I høringsnotatet om avlastere i 2017 gjorde departementet rede for arbeidstidsdirektivet. Det
følger av direktivet at dersom kompenserende hvile i spesielle tilfeller ikke er mulig krever
unntak fra hviletidsbestemmelsene at arbeidstakerne sikres et annet passende vern.
I arbeidet med lengre avlastningsperioder har departementet tatt opp spørsmålet om å kunne
legge til rette for avlastning inntil en uke sammenhengende med EU-kommisjonen.
Kommisjonen peker på at for at en slik arbeidstidsordning skal kunne benyttes må det
vurderes om arbeidstakeren kan sikres et annet passende vern. Det må gjøres en konkret
vurderingen av den aktuelle arbeidstidsordningen. Vurderingen må inneholde ulike
elementer. Kommisjonen tar i sitt svar til departementet utgangspunkt i en typisk situasjon
hvor en avlaster skal ha et barn hjemme hos seg.
Kommisjonen skriver:
Thus, without prejudice to the specific assessment that needs to be made in each case, the
Commission services are of the opinion that both the ‘particular nature of the work’ and the
‘particular circumstances in which that work is carried out’, in addition to complementary
compensation after the period concerned, could be relevant factors in the overall assessment
that needs to be carried out. Furthermore, in the overall assessment account should be taken
of the protection of the best interests of the child, which is enshrined in Article 24 of the
Charter, and which must be a primary consideration in all actions relating to children,
whether taken by public authorities or private institutions.
Departementet oppfatter uttalelsene fra kommisjonen slik at det skal gjøres en konkret
helhetsvurdering av arbeidstidsordningen og formålet med unntakene for å avgjøre om
kravene til annet passende vern er oppfylt. Arbeidets spesielle art og de spesielle forholdene
arbeidet utføres under vil være momenter i vurderingen. I tillegg vil supplerende hvile være
relevant. Kommisjonen legger til at hensynet til barnas beste interesser må tas med i
helhetsvurderingen.
Kommisjonen skriver videre:
Nevertheless, we stress that it is only in exceptional cases that this derogation can be relied
upon, and that far-reaching derogations from daily rest over a prolonged period of time must
be applied restrictively. As it has been stated by the Court on numerous occasions
derogations to the Working Time Directive must be interpreted in such a way that their scope
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is limited to what is strictly necessary in order to safeguard the interests which those
derogations enable to be protected. Furthermore, the derogations need to be implemented
‘subject to strict conditions intended to secure effective protection for the safety and health of
workers’. In other words, when implementing this derogation national authorities have to
ensure that the protection for the safety and health of workers is effectively secured at all
times.
Kommisjonen presiserer med andre ord at slike unntak må anvendes restriktivt, og at
arbeidstidsordninger som innebærer så omfattende unntak bare kan benyttes i helt spesielle
tilfeller. Unntakene kan bare benyttes i den utstrekning det er strengt nødvendig, og det må
fastsettes strenge vilkår for å sørge for arbeidstakerens helse og sikkerhet.
Avlastning innenfor barnevernsområdet har som formål å ivareta barn i en sårbar situasjon.
Kommisjonen peker i sin uttalelse på at dette er et grunnleggende hensyn som skal tas i
betraktning i vurderingen. Også innenfor helse- og omsorgstjenestene vil avlastning
omhandle ivaretakelse av sårbare pasienter og brukere, og pårørende og omsorgspersoner
som står i krevende livssituasjoner. Slikt arbeid kan etter kommisjonens oppfatning anses å
være "… in the public interest forming part of the essential functions of the State". Dette taler
for at det så langt det er mulig bør legges til rette for dette.
På bakgrunn av vurderingen av handlingsrommet i arbeidstidsdirektivet og de uttalelsene
kommisjonen har kommet med i saken mener departementet at det er mulig å åpne for lengre
avlastningsperioder på visse vilkår.
Departementet legger som kommisjonen til grunn at et unntak for lange avlastningsperioder,
selv om det er nødvendig for å ivareta en viktig offentlig oppgave, må være begrenset, og at
det må settes vilkår for et så omfattende unntak. Det kan heller ikke gå lenger enn at det er
mulig å ivareta arbeidstakerens helse og sikkerhet.

4 Departementets vurderinger og forslag
Avlastning gis ut fra ulike behov og organiseres på ulik måte. Avlastningstiltak skal gi
omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.
Når et barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det,
skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk tiltak. Tiltakene kan være begrunnet både i
barnets behov og foreldrenes behov for avlastning. De samme hensynene som gjør seg
gjeldende for avlastning i kortere perioder er viktige også der det er behov for avlastning i
lengre perioder, som for eksempel i ferier. Som omtalen av omfanget i punkt 1.1 ovenfor
viser, er avlastning i lengre perioder et tilbud som er viktig for barn og andre i svært sårbare
situasjoner. Dette ble også tatt opp av flere høringsinstanser i 2017.
KS uttalte i sitt høringssvar til departementets forslag om avlasterforskriften at det var
uheldig at lengre avlastning ved ferieavvikling ikke kunne videreføres, og at det burde
utredes videre en mulighet til å videreføre slik avlastning.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet uttalte i sitt høringssvar følgende om behovet for
avlastning over lengre perioder:
Barn trenger trygge og nære relasjoner, noe som ivaretas best i ett avlastningshjem i lengre
perioder enn hva forskriften åpner for. Det er spesielt viktig for mange av barna med
barnevernstiltak, som i utgangspunktet er sårbare på grunn av dårlige erfaringer med
tilknytning til voksne og har problemer med å stole på at voksne er trygge.
Også Handikappede barns foreldreforening pekte på behovet for ferieavlastning:
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Tilstrekkelig og nødvendig ferieavlastning er svært viktig for de personene/familiene som vil
omfattes av forskriften.
Departementet legger til grunn at det for enkelte vil kunne ha stor betydning å ha et tilbud om
avlastning for en lengre periode enn dagens forskrift åpner for. Det foreslås derfor at det
åpnes for avlasting i inntil en uke sammenhengende. Departementet mener at inntil en uke vil
dekke behovet for langvarig avlastning i de fleste tilfeller, samtidig som arbeidstakernes vern
ivaretas, og unntaket holdes innenfor handlingsrommet i arbeidstidsdirektivet.
For at departementet skal kunne åpne for avlastning/arbeidstid over en så lang periode som
inntil en uke, må det stilles visse vilkår.
Hovedvilkåret er at avlastningen ikke er svært belastende. Avlastning er arbeid og innebærer
uansett en viss belastning. Utgangspunktet for vurderingen om avlastning kan gjennomføres
for en så lang periode som en uke må være hvor stor belastning omsorgen for brukeren
medfører for avlasteren. For at en så lang avlastningsperiode skal tillates kan det for
eksempel ikke være snakk om de mest krevende brukerne.
For slike lange avlastningsperioder dette forslaget er ment å åpne for, må avlastningen være
av en slik art at avlasteren til en viss grad kan ivareta sine interesser og gjøremål uten at
brukeren krever oppmerksomhet og tilsyn kontinuerlig. En typisk avlastningssituasjon vil
etter departementets syn være at en avlaster eller et besøkshjem har brukeren hjemme hos seg
mens de avvikler ferie, eller tar med seg brukeren på en feriereise uten at belastningen i
særlig grad er større enn det den ville være om det var snakk om avlasterens eller
besøkshjemmets eget barn.
Vurderingen av belastningen for avlasteren denne forskriftsbestemmelsen er ment å regulere,
er imidlertid ikke den samme som en kommune må gjøre for å bestemme om
omsorgspersonen skal tilbys avlastningstiltak, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 og
vilkåret om "særlig tyngende omsorgsarbeid". For å bestemme om omsorgspersonene har
krav på avlastningstiltak vurderes deres permanente situasjon. I forarbeidene til helse- og
omsorgstjenesteloven framgår det for eksempel at avlastning og omsorgslønn skal være et
lovpålagt tilbud til personer (og familier) med særlig tyngende omsorgsarbeid. Ved
vurderingen av hvor tyngende omsorgsarbeidet er skal det blant annet tas hensyn til omfanget
og den fysiske og psykiske belastningen av arbeidet, om arbeidet skjer regelmessig eller
periodevis, omsorgsplikt og eventuelt inntektstap. Kommunene kan også selv velge å tilby
avlastning til pårørende selv om omsorgsarbeidet ikke er særlig tyngende.
Så omfattende unntak som det her er snakk om, uten at arbeidstakeren kan få tilstrekkelig
hvile krever at arbeidstakeren sikres annet passende vern. Departementet viser i denne
forbindelse til uttalelsen fra EU-kommisjonen og de kravene som følger av
arbeidstidsdirektivet. Dette vernet kan bestå av ulike tiltak og krav.
I tillegg til inngangsvilkåret om at avlastningen ikke skal være særlig belastende foreslår
departementet derfor at arbeidsgiver skal sikre at arbeidstakeren får tilstrekkelige muligheter
for restitusjon og hvile i løpet av perioden. I tillegg stilles krav om at arbeidstakeren ikke
utfører annet arbeid i perioden, og at arbeidstakeren skal ha en friperiode etter at
avlastningsperioden er over.
Kravet om at arbeidstaker skal sikres restitusjon og hvile innebærer et krav om veksling
mellom aktive og passive perioder, inkludert perioder helt eller delvis uten at brukeren krever
innsats fra avlasteren. I utgangspunktet må avlasteren kunne forvente normal døgnrytme og
tilstrekkelig hvile og restitusjon underveis i perioden. Bare dersom dette vilkåret er oppfylt
vil det være lovlig å gjennomføre arbeid i en så lang sammenhengende periode som det her er
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snakk om. Det er likevel ikke til hinder for at avlasteren vil kunne bli forstyrret, og for
eksempel vekket om natten i enkelte tilfeller.
Departementet foreslår videre at det stilles krav om at avlasteren ikke kan utføre annet arbeid
i den perioden avlastning gjennomføres. Slikt arbeid ville øke belastningen og redusere
muligheten for hvile og restitusjon underveis i avlastningsperiode, og derfor ikke være
forsvarlig, eller i tråd med unntaksadgangen i arbeidstidsdirektivet. Forslaget gjelder annet
ordinært arbeid. Det kan tenkes at det oppstår ekstraordinære og kortvarige situasjoner i løpet
av avlastningsperioden som krever at arbeidstakeren må utføre noe annet arbeid. En slik
ekstraordinær situasjon, hvor eventuelt arbeid må utføres i begrenset omfang, og ikke er en
fast ordning, vil være tillatt.
Dersom en avlaster har et ordinært arbeidsforhold til samme arbeidsgiver som vedkommende
tar avlastningsoppdrag for, kan tiden ikke regnes som ferie. Dersom slike avlastere skal
gjennomføre avlastning etter forslaget må de sikres tilsvarende ferie på et annet tidspunkt.
Departementet foreslår også at arbeidstakeren etter en avsluttet lengre periode med avlastning
må sikres en viss periode med fri fra alt arbeid. Det foreslås således at arbeidstaker skal ha en
arbeidsfri periode etter at avlastningen er avsluttet. Departementet foreslår at det ikke stilles
konkrete krav til hvor lang denne friperioden skal være. Lengden på friperioden må ses i
forhold til hvor belastende avlastningen har vært. Formålet er imidlertid at arbeidstakeren
skal sikres en periode til uforstyrret restitusjon eller hvile før han eller hun går tilbake til
annet arbeid.
Det vil etter departementets syn være slik at ikke alle som i dag kan benytte seg av avlastning
over en kortere periode etter forskriften også kan benytte seg av lengre perioder. De foreslåtte
kravene til avlastning som kan gjennomføres i inntil en uke sammenhengende er strengere
enn det som gjelder annen avlastning i en kortere periode etter forskriften.

5 Avlastning for barn i fosterhjem
Departementet mener det er behov for å klargjøre virkeområdet for forskriften for å
tydeliggjøre at også avlastning for barn i fosterhjem er omfattet.
Forskrift om arbeidstid for avlastere gjelder arbeid som oppfyller kommunenes plikt etter
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 eller barnevernloven § 4-4 når
avlastningen skjer utenfor institusjon og avlasteren anses som arbeidstaker etter
arbeidsmiljøloven § 1-8.
Besøkshjem og avlastningshjem benyttes både som et hjelpetiltak for barn som bor hjemme
og som tiltak når barn bor i fosterhjem (forsterkning). Hjelpetiltak er regulert i
barnevernloven § 4-4. Når et barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner
har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet
og familien. Formålet med hjelpetiltak er å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien.
Når et barn er i fosterhjem forutsettes det i utgangspunktet at barnet ikke er i en slik situasjon
at det har et "særlig behov" for hjelpetiltak. Barneverntjenesten har ansvar for å følge opp
barnet i fosterhjemmet, og for å gi fosterforeldre nødvendig støtte og oppfølging, herunder
avlastning. Utgangspunktet er derfor at det ikke nødvendigvis fattes vedtak etter § 4-4 om
hjelpetiltak når det er rettet mot barn som er i fosterhjem, men at eventuelle tiltak inngår som
en del av barneverntjenestens oppfølgingsansvar både overfor barnet og fosterforeldrene.
Departementet ser at forskriften er formulert på en måte som gjør at det kan stilles spørsmål
ved om avlastning når barn er i fosterhjem er ment å omfattes.
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Det har ikke vært intensjonen å utelate avlastning når barn er i fosterhjem fra forskriftens
virkeområde.
Departementet foreslår derfor å endre § 1 i forskrift om arbeidstid for avlastere, slik at det
ikke er en forutsetning for virkeområde at det er fattet vedtak etter barnevernloven § 4-4 om
avlastningstiltak eller besøkshjem. En generell henvisning til at det er avlastning etter
barnevernloven beholdes.

6 Departementets forslag til forskriftsendring
I forskrift om arbeidstid for avlastere 25 juni 2017 nr. 1052 gjøres følgende endring:
§ 1 skal lyde
Forskriften gjelder arbeid som oppfyller kommunenes plikt etter helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 eller barnevernloven når avlastningen skjer
utenfor institusjon og avlasteren anses som arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven § 1-8
Ny § 12 skal lyde:
Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale avlastning i en lengre sammenhengende
periode enn det som følger av § 4 til 10 dersom avlastningen ikke er svært belastende.
Arbeidstakeren skal sikres tilstrekkelige muligheter for restitusjon og hvile i løpet av
perioden.
Arbeidstakeren kan ikke utføre annet arbeid i perioden avlastningen gjennomføres.
Arbeidstakeren skal sikres en arbeidsfri periode etter at avlastningen er avsluttet.
Avlastning kan ikke avtales for en lengre periode enn en uke.
Begrensninger i § 4 til 10 gjelder ikke ved avlastning etter denne paragrafen.

7 Økonomiske og administrative konsekvenser
Forskriftsendringen vil gjøre det mulig å gjennomføre avlastninger på inntil en uke dersom
avlastningen ikke er særlig belastende.
Forskriften kan innebære en noe økt bruk av belastende arbeidstidsordninger, ved at flere kan
tenkes å inngå avtaler om avlastning som går over en lengre periode enn i dag. Det vil være
opp til kommunene i hvilken grad de ønsker å benytte seg av muligheten som forskriften
åpner for.
Kostnadene knyttet til dette for kommunene vil avhenge av hvordan lønns- og arbeidsvilkår
løses av kommunene. KS og arbeidstakerorganisasjonene har inngått en avtale om
gjennomføring av avlasterordninger, og hvordan dette skal avlønnes i kommunene etter at
forskrift om arbeidstid for avlastere ble fastsatt. Tilsvarende avtale må også inngås for
avlastning etter forslaget.
Endringen vil ha som virkning at enkelte avlasterordninger som tidligere ikke kunne
videreføres nå kan gjennomføres uten å stride mot arbeidsmiljølovens regler. Dette vil være
positivt for de mange familier og barn som i dag er brukere av ordningene, og for personer
som ønsker å ta på seg oppdrag med slik avlastning.
Endringen i virkeområdet antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser
ettersom det er en presisering av virkeområdet.
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Innspill til arealplan UNN Harstad- videre prosess

Vi viser til invitasjon om å gi innspill til videre prosess rundt UNN Harstads arealplan (mail fra
Anne-Jorun.Smaback@unn.no 9. januar 2019 15:18). Vi ønsker å presentere områder vi mener
bør ha større oppmerksomhet fremover i den videre prosessen.
Kvæfjord kommune ønsker å innlede med å si at vi ser positivt på at det vurderes hvordan det
fremtidige helsetilbudet fra UNN Harstad skal være. Et faglig sterkt helsetilbud i Harstad er
viktig også for innbyggerne i Kvæfjord.
Etter at Samhandlingsreformen trådde i kraft er det langt mer fokus på samarbeidet mellom
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, hvor målet er gode pasientforløp. I et godt
utviklet pasientforløp må man se på kvaliteten i alle ledd og samhandlingen mellom de ulike
instanser.
Harstad kommune har i flere år planlagt nytt helsehus i tilknytning til UNN Harstad. Dette angår
også oss i Kvæfjord kommune. Det er lovhjemlet i helse- og omsorgstjenestelovens § 3-5 at
kommunene skal ha et tilbud om Kommunale akutte døgnplasser (KAD-tilbud). Kvæfjord har
(sammen med andre nabokommuner) inngått et samarbeid med Harstad kommune om etablering
og drift av KAD-plasser ved Helsehuset i Harstad. Kvæfjord har en avtale om 161 liggedøgn på
KAD pr år. Plassene benyttes også etter avtale for utskrivningsklare pasienter fra sykehus som
har behov for tett oppfølging.
Harstad helsehus holder til i et nedlagt sykehjem, som ikke tilfredsstiller tidsmessige krav for
pasienter eller ansatte. KAD-plassene er en del av helsehuset i Harstad. Dette er et alternativ til
sykehusinnleggelser for personer som har avklart helsetilstand, men behov for tett tilsyn og
hjelp. Pasientene vil få behandling og har tilgang til sykepleier og lege hele døgnet. Det
planlegges at det skal bli færre sykehussenger og liggetiden på sykehus blir også kortere, - da er
KAD-plasser et tilbud til pasienter som har behov for ekstra hjelp og tilsyn ut over det
sykehusene eller kommunene hver for seg kan gi.

Postadresse:
E-post:
Besøksadresse:

Telefon:
Telefaks:

160

Bankgiro:
Org.nummer:

4730 19 99999
972 417 998 MVA

For å kunne møte befolkningens behov for helsetjenester, må både Harstad helsehus og UNN
Harstad være dimensjonert for dette. Disse institusjonene må utfylle hverandre slik at man får
best mulig samhandling rundt og sammen med pasienter og ansatte. Også samfunnsøkonomisk er
dette viktig. Ved å plassere helsehuset nær sykehuset vil samarbeidet forenkles både med tanke
på utredning og undersøkelser på sykehuset og oppfølgingen på KAD. God samhandling og
enkel transport mellom sykehus og helsehuset vil forenkle fremtidens helsetilbud, og gi
tilpassede tjenester for pasienten.
Kvæfjord kommune ønsker at UNN i den videre prosessen har fokus på at helsehuset med sine
KAD-plasser og UNN Harstad bygges i tilknytting til hverandre slik at pasienter slipper slitsom
og kostnadskrevende ambulansetransport samt at mye tid går bort til venting både for pasienter
og følgepersoner når pasienter skal forflyttes mellom de to institusjonene. En geografisk nærhet
mellom helsehuset og UNN Harstad vil også legge til rette for et sterkere fagmiljø på tvers av
nivåer. Dette er også en løsning som velges i andre kommuner.
Konklusjon:
Kvæfjord kommune ber om at UNN legger til rette for bygging av helsehus i Harstad i direkte
tilknytning til UNN Harstad. Vi ber om en rask avklaring da det haster ned nytt helsehus i
Harstad også for oss i Kvæfjord.

Med hilsen
Torbjørn Larsen
Ordfører

Merete Hessen
administrasjonssjef
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Fra: Marit Blekastad (Marit.Blekastad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 15.02.2019 15:42:07
Til: 'postmottak@unn.no'; Johansen Gina Marie (Gina.Marie.Johansen@unn.no)
Kopi: Merete Hessen; Torbjørn Larsen; Ågot Hammari
Emne: Høringsinnspill til arealplan UNN Harstad fra Kvæfjord
Vedlegg: Innspill til arealplan UNN Harstad-videre prosess Kvæfjord 15.02.2019.docx
Hei
Vedlagt følger Kvæfjord kommunes innspill til høring Arealplan UNN Harstad.
Høringen er kun sendt elektronisk.
Om det er ønske om en signert versjon, så gi tilbakemelding på dette.

Med hilsen
Marit
_______________________________
Marit Blekastad,
Helsefaglig rådgiver
Kvæfjord kommune
Mail: marit.blekastad@kvafjord.kommune.no
Tlf 77023336/ 99216980
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Samarbeidsrutine

luftambulansetransport

UTARBEIDET

ved

av pasienter
diagnose

AV PARTSSAMMENSATT
VIRKNING

FRA

med

psykiatrisk

ARBEIDSGRUPPE

xx.xx.2019

1. Bakgrunn
Akutte psykiske lidelser inngår i akuttmedisin
på lik linje med akutte somatiske
lidelser og skader. Kommunene
og helseforetakene
har ansvar for i fellesskap å yte
slike pasienter helsetjenester.
herunder ambulansetjenester,
i henhold til deres behov.
Denne samarbeidsrutinen
har som hensikt å sikre at pasienter med psykiatrisk
diagnose og som skal transporteres
med luftambulanse.
får et Iikverdig. forsvarlig og
verdig behandlingstilbud.
samtidig som tlysikkerheten
ivaretas under transport.

2. Ansvarsforhold
Ansvarsforholdene
er regulert i lover. forskrifter og rundskriv fra aktuelle
myndighetsorganer
(se referanser).
Helsetjenesten
har et kontinuerlig
ansvar overfor
pasienten og kan ikke overlate pasient til politiet. Politiet har etter en
nodvendighetsvurdering
ansvar for å bistå helsetjenesten.
lnntil tvungent psykisk
helsevern er etablert. er det bare politiet som har anledning til å utove fysisk makt
overfor pasienten. dersom det ikke foreligger en nodrettsvurdering.
Kommunehelsetjenesten
skal gi nødvendig helsehjelp til alle som oppholder seg i
kommunen.
Spesialisthelsetjenesten
har et veiledningsansvar
overfor

kommunehelsetjenesten.
Spesialisthelsetjenesten
har også ansvar for
ambulansetjeneste.
Fartøysjef har ansvar for sikkerhet i luftfartøy.
Partenes

ansvar og oppgaver

3. Retningslinjer

er utdypet

for bruk

i pkt. 4.

av luftambulanse

Luftambulanse
kan rekvireres når det foreligger sykdom eller skade som krever så rask
og/eller kvalifisert akuttmedisinsk
behandling og transport. at bruk av ambulansebil
eller ambulansebåt
ikke anses som forsvarlig. Luftambulanse
kan også rekvireres i
situasjoner hvor tidsfaktoren
ikke er avgjørende.
men hvor det av hensyn til pasientens
tilstand ikke anses hensiktsmessig
å anvende bil- og/eller båtambulanse.
Transport av pasienter med psykiatrisk
lidelse skal rekvireres av innleggende
lege
gjennom lokal AMK-sentral.
Valg av transportmåte
skal skje i samråd med involverte

AMK-sentraler.

Ved bruk av luftambulanse.

Legen skal gjøre en vurdering

Side

av pasientens
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skal primært ambulansefly
tilstand

benyttes.

med tanke på risiko for

.:.

LUFTAMBULANSETJENESTEN
og behov for fysisk maktbruk

uro/utagering

under transporten (ref. pkt. 5). Slik

vurdering skal ved behov skje i samråd med psykiatrisk ekspertise ved mottakende
sykehus eller distriktspsykiatrisk
senter (DPS). eventuelt annet helsepersonell som
kjenner pasienten godt. Rekvirerende lege beslutter om det er behov for ledsagere
utover luftambulansetjenestens
faste besetning for å sikre forsvarlig omsorg og
behandling. Flysikkerhet skal ivaretas. og dette innebærer at godkjente helseledsagere
eller politi skal bistå under luttambulansetransport
med mindre det vurderes ikke å
være behov for det. AMK- sentralene skal ha oversikt over de til enhver tid gjeldende
ledsagerordninger i sine distrikt.
Luftambulansens fartøysjef kan i henhold til Lov om luftfart avvise pasienten og/eller
bagasje av sikkerhetsmessige grunner.

4. Samarbeidende
Samtlige

aktørers

ansvar

har ansvar for å dokumentere

Henvisende/innleggende

og oppgaver

egen virksomhet.

lege

ANSVAR
Behandlingsansvar

for pasienten inntil annen lege overtar ansvaret

Beslutningsansvar

vedrørende innleggelse

Beslutningsansvar

vedrørende følgebehov

under transport. herunder om det

skal anmodes om bistand fra godkjente helseledsagere eller politiet.
OPPGAVER
Kontakter vakthavende lege/inntaksansvarlig
avdeling vedrorende innleggelse

spesialist ved aktuell psykiatrisk

Kontakter lokal AMK vedrørende transport. Behovet for ekstra ledsager/politi
droftes ved behov med psykiatrisk ekspertise ved mottakende sykehus eller
DPS i konferansesamtale som lokal AMK setter opp. dersom slik drøfting ikke
allerede er gjort.
Dersom flytransport velges. rekvireres ambulansefly ved at lokal AMK setter
opp konferansetelefon med Medisinsk Koordinering Ambulansefly (MKA). og
legen gir all nodvendig medisinsk informasjon om pasienten og den

sikkerhetsvurderingen som er gjort. Ledsagerbehovet. politi eller godkjente
helseledsagere. avtales i denne konferansesamtalen.
l ventetiden for transporten starter. ivaretas pasienten av legevakt/

kommunehelsetjenesten eller helseforetaket i henhold til lokale ordninger og
avtaler.

Mottakende
ANSVAR

psykiatriske

Veiledningsansvar

avdeling
overfor primærhelsetjenesten

Ansvar for å motta pasient for vurdering

og eventuelt innleggelse

Etablere tvungent psykisk helsevern når kriteriene
OPPGAVER
Gi innleggende

for dette er oppfylt

lege relevante pasientopplysninger

Gi henvisende/innleggende
innleggelse og transport

lege råd og veiledning

Side 2 av 6
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.

.

Lokal

Evt. skal spesialist i psykiatri konsulteres. avhengig av problemstilling
og
kompetanse hos vakthavende lege. (Vedr. vurdering. se under). Man skal
tilstrebe konsensus rundt vurderingene.
AMK-sentral

ANSVAR
.

Prioritere. iverksette og følge opp ambulansetransport
innleggende lege

som er rekvirert

av

OPPGAVER
.

Gi innspill til innleggende

lege om tilgjengelige

ambulanse- eller

syketransportressurser
0

Når ambulanseflytransport
innleggende lege og MKA

velges. sette opp konferansetelefon mellom
for å utveksle informasjon og avtale ledsagerbehov.

'

Etter beslutning om ledsagerbehov.
og avtale oppmotested og —tid.

.

Etterfulgt

0

Når avtale med ledsagere er gjort. informere
hentetidspunkt.

Medisinsk

av telefon. skal politiet

varsle politi eller godkjente helseledsagere

koordinering

ambulansefly

rekvireres skriftlig
MKA

(epost uten pasient ID)
om dette og avtale

(MKA)/Flykoordineringssentralen

(FKS)

ANSVAR
.

Prioritere. iverksette og følge opp luftambulansetransport
innleggende lege gjennom lokal AMK

som er rekvirert

av

OPPGAVER

Prinsi

.

l ko'nferansetelefon med innleggende lege og lokal AMK gi innspill om
ressurssituasjon og tilgjengelige ambulansefly. Tilbakemelding
om når
ambulansefly er tilgjengelig skal gis så snart som mulig.

.

Når avtale med ledsageme er gjort. varsle aktuell flybesetning
tlysykepleier) og informere om de vurderinger som er gjort.

.

lverksette og folge opp luftambulanseoppdrag

(fartoysjef

og

i henhold til vanlige prosedyrer

er for val av ledsa ere
Det er et mål at ventetiden på transport blir kortest mulig. Det er derfor viktig å unngå
forsinkelse ved organisering av ledsagere. enten de er politi eller godkjente
helseledsagere. Dersom det ikke er ledsagere tilgjengelig der pasienten skal hentes. bor
ledsagere folge ainbulansetlyet fra sin hjemmebase eller der flyet befinner seg ved
start av oppdraget. Dersom flyet starter oppdraget samme sted som pasienten skal
transporteres til. er det svært ønskelig at ledsagerne tas med derfra. De får dermed
retur hjem uten forsinkelser og ekstra kostnader.

Side 3 av 6
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.
Politiet

ANSVAR
.

På anmodning

yte helsetjenesten vern og bistand når dette vurderes nodvendig

OPPGAVER
0

Samle nødvendig informasjon
innsatsbehov (ref. pkt. 6)

om pasienten og situasjonen og vurdere

.

Ledsage pasient under transport og sørge for nodvendig

.

I samarbeid med farm} sjef utfore sikkerhetskontroll
materiell/bagasje

'

Når det er praktisk mulig opptre i sivilt antrekk og utvise størst mulig
diskresjon av hensyn til pasienten

.

Framvise gyldig politi-ID

Godkjente

sikkerhet

av pasient. personell og

til fly/besetningen

helseledsagere

ANSVAR
'

På anmodning

utfore ledsagertjeneste under ambulansefly/transporten

OPPGAVER
.

Samle nødvendig

informasjon

innsatsbehov

pkt. 6)

(ref.

om pasienten og situasjonen og vurdere

.

Framvise gyldig

.

Ledsage pasient under transport og sammen med flysykepleier
nodvendig omsorg og sikkerhet

Vakthavende

ID til flybesetningen

flybesetning

(fartøysjef

sorge for

og flysykepleier)

ANSVAR
.

Gjennomføre

'

Fartoysjef har ansvar for fly. besetning og passasjerer

luftambulanseoppdrag

'

Flysykepleier

har ansvar for tilsyn av pasienten under transport

OPPGAVER
'

o

Gi innspill til gjennomføring av luftambulanseoppdraget
i henhold til den
informasjon som gis fra MKA og FKS. herunder sikkerhetsmessige og

helsefaglige momenter
Flysykepleier bor konferere direkte med rekvirerende lege ved behov for mer
informasjon

og dele denne informasjonen

med fartoysjef

'

Sjekke ID til ledsagere (politi eller helseledsagere) og briefe disse om
oppdraget

'

Flybesetningen har rett til å revurdere ledsagerbehov på bakgrunn av gitte
opplysninger eller i mote med pasienten. Fartoysjef kan avvise oppdraget av
sikkerhetsmessige grunner

Side 4 av 6
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5. Veiledning
for vurdering
am bulansefly

av ledsagerbehov

i

Vurdering

av transportmåte
og ledsagerbehov
skal inneholde:
Hastegrad
Forslag til tiltak før transport/stabilisering
Risikovurdering
Behov for kontrolltiltak/tvangsbruk,
-risik0 for uro/utagering
'
Dersom JA: Rekvireres nødvendig bistand til transport fra politiet
'
Dersom NEI: Drøfting ang behov for tilleggsfolge
utover fast
besetning. (godkjente helseledsagere)
'
NB: tvangsinnleggelse
er ikke i seg selv en grunn til å benytte politi
Vurderingselementer
ved risikovurderingen:
'

Psykotisk/ikke

o

Kjennskap fra tidligere psykisk tilstand.(innleggende
lege. eller ved journalopplysninger)

'

Kjennskap til tidligere utagerende
sykehus. pårørende. anamnestisk.

'

Kjennskap til rusmisbruk,
særlig aktiv ruspåvirkning
innleggelsestidspunktet.
og særlig sentralstimulantia

psykotisk

tilstand

.

Pasientens

.

Stabiliserende

'

Pasienten

.

Det må benyttes fysisk makt?

adferd. (journalopplysninger
+ eventuelt politi)

alder. kjønn, vekt og fysiske

mottakende

lokalt og

på

styrke

tiltak iverksatt og eventuelt virksomme

samtykker

6. Veiledning

lege og/eller

til innleggelsen

(og transporten)?

til politiet

for informasjon

og godkjente

helseledsagere
Ledsagere skal ha den informasjon
som er nødvendig om pasient og situasjon
kunne planlegge sin innsats forsvarlig. Rekvirerende
lege skal også begrunne
ekstra ledsagere. evt. bistand fra politiet vurderes nødvendig.
Folgende

informasjon

o Pasientens
. Tilstand
.

Side

Relevant

skal normalt

for å
hvorfor

gis:

navn og fødselsdato
informasjon

om tidligere

.

Pasientens

'

Annen

.

Begrunnelse

.

Hentested

.

Planlagt

transportmåte

'

Planlagt

tid for transport

.

Etterfulgt

kjønn, kroppsbygning

relevant

informasjon

adferd
og fysiske

om situasjonen,

for evt. anmodning

styrke
fare for seg selv eller andre?

om helseledsageres

eller politiets bistand

og avleveringssted

av telefon.

og besetning/følgepersonell
skal politiet

rekvireres
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skriftlig
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(epost uten pasient

ID)
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Ordforklaringer
AMK

Akuttmedisinsk

kommunikasjonssentral

.

()

OUOOOOOO

FKS
Flykoordineringssentralen
er samlokalisert i Tromso med AMK UNN. FKS er en del
av Lufiambulansetjenetesten
HF. De utover den operative koordineringen av
luhambulanseressursene.
og tilrettelegger for at ressursene blir benyttet på en mest

mulig sikker og effektiv måte i samarbeid med operator og helseforetak. FKS mottar
oppdragene fra de ulike MKA og velger hensiktsmessig ressurs utfra et helhetsbilde
som inkl. pasientens tilstand. beredskap. teknisk forhold. vær. forhold ved lufthavner

osv.
Godkjente helseledsagere
Personell fra kommunehelsetjeneste eller helseforetak (sykehus/ambulanse) som har
gjennomgått standardisert opplæring og blitt godkjent som ledsager. Er ikke i vakt.

men kan tilkalles på frivillig
MKA

basis.

Medisinsk koordinering ambulansefly. AMK-sentral
medisinske delen av et ambulanseflyoppdrag
(AMK
Flybestilling Lørenskog).

som utreder og forbereder den
Tromsø, AMK More og Romsdal.

Referanser
Lov om luftfart. kap. VI
Lov om politiet. § 2 nr. 5
Lov om helsepersonell. §§ 4, 5. 21. 23. 31
Lov om pasient- og brukerrettigheter.
kap. 2

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevem. kap. 3
Lov om kommunale

helse- og omsorgstjenester.

§§ 3—1. 3—2.3-2a

Lov om spesialisthelsetjenesten §§ 2-la. 3-1
Akuttmedisinforskriften kap. 2 og 3
Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk S) ke - oppgaver og samarbeid.
Rundskriv Politidirektoratet 2012/007 og Helsedirektoratet lS-5/20l2
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Helsedirektoratet

Returadresse:

Helsedirektoratet,

Postboks

hub};
220 Skøyen,

0213

Oslo, Norge

C LV

(at,

‘J
,

51:1. Mot j Lea

«1P?
SYKEHUSET
ØSTFOLD
HF

Deres
ref.:

19/00418

Postboks 300

Vår ref.:

19/2286-2

Em

1714 GRÅLUM

Saksbehandler:

Susanne Olsen

Dato:

04.03.2019

.

r 41;

Svar på henvendelse
betaling

- Anmodning

for utskrivningsklare

om tolkningsuttalelse

pasienter

- Endringer

i forskrift

om kommunal

§ 2

Det vises til e-post av 21. januar 2019 der det bes om en tolkningsuttalelse

om endringer

forskrift

i kraft 1. januar

om kommunal

betaling for utskrivningsklare

pasienter,

som trådte

i§2 i

2019.
Endringene

i forskriften

§ 2 innebar at første ledd, andre punktum

et nytt tredje punktum
Forskriften

i første ledd. Bestemmelsen

regulerer

døgnopphold
kommunalt

Forskriftsendringen
vedkommende
kommunen

pasienten

som pasienten

i

i påvente av et
skal oppholde

oppgir som

ikke lenger skal utskrives til den kommunen

lstedet gjennomføres

etter utskriving

fra institusjon

etter forskriften

oppholdsprinsippet

skal oppholde

der

fullt ut, slik at den

seg i, er den kommunen

§ 8 og det er denne kommunen

som har plikt

§ 13.

løftes det tre problemstillinger:

Forståelsen
opphold

som blir værende innlagt

gjelder for den kommunen

at pasienten

som skal få varsel om utskrivning

1.

pasienter

av spesialisthelsetjeneste/oven

skal være den kommune

er folkeregistrert.

til å betale etter forskriften

ordlyd:

når det skal sendes varsel etter § 8.

innebærer

pasienten

I henvendelsen

omfattet

tilbud. Beta/ingsp/ikten

seg i. Oppholdskommune
oppholdskommune

har nå følgende

betaling for utskrivningsk/are

i helseinstitusjon

ble endret, og det ble innført

av oppholdsprinsippet

for at kommunens

og krav til forhistorie,

plikter knyttet

til nødvendige

tilknytning

og varighet

av

helse- og omsorgstjenester

skal inntre
2.

Om det er spesialisthelsetjenesten
Oppholdskommune

3.

Om sykehuset

kan bestemme

er folkeregistrert
Oppholdskommune
Helsedirektoratet

i de tilfeller
i tilfeller

eller kommunens
der dette er uklart

at Oppholdskommune

der kommunen

all”—'
(Um.—

r;' i r lær «TT
I'm“

vil gi følgende

'

må være kommunen

som pasienten

der pasienten

oppgir som

avviser ansvar.
bemerkninger

til problemstillingene

Helsedirektoratet

'-

ansvar å avklare rett

‘

MVH

171

skissert i henvendelsen.

rår
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1.

Forståelsen av oppholdsprinsippet

l henvendelsen

vises det til oppholdsprinsippet

omsorgstjenesteloven

slik dette fremkommer

§ 3-1 og til forarbeidene

til bestemmelsen

av helse- og

i Prop. 91 L (2010-2011).

Videre følger det:
"Sykehuset Østfold HF antar at departementet
pasienter

ved forskriftsendringen

ikke har ment at

skal kunne velge å motta helsehjelp i en hvilken som helst kommune

forhistorie.

Et første spørsmål til direktoratet

er om en slik forståelse

uansett

av regelverket

er

korrekt?”
Helsedirektoratets

bemerknin

er

Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven
som oppholder
Kommunens

seg i kommunen

ansvar innebærer

de personene

§ 3—1at kommunen

tilbys nødvendige

skal sørge for at personer

helse- og omsorgstjenester.

å sørge for at helse- og omsorgstjenester

også de som har kortvarig

eller midlertidig

opphold

i kommunen,

til helse- og omsorgstjenesteloven,

2011) at det, avhengig av tjenestetype,

må kreves en viss varighet

legevakten

plikt skal inntre.
i den kommunen

for eksempel

han oppholder

må kreves en viss varighet

og omsorgstjenester

eller helsetjenester

omsorgstjenesteloven
Den enkelte

For eksempel

Dette gjelder også personer

i hjemmet

utskrivning,

jf. helse- og

behandle

søknad om tjenester

er oppholdsprinsippet

skal

og fatte vedtak om tjenestetildeling

pasienter, jf. forskriften

før

om

§ 2. Det følger av forskriften

at

han eller hun oppgir som oppholdskommune,
som oppgis som oppholdskommune
helse- og omsorgstjenesten

om at

etter

§ 8.

vil det være samsvar mellom den kommunen
og den kommunen

pasienten

der pasienten er folkeregistrert
studenter

for eksempel

rusmiddelavhengighet,

kan det i mindre grad være samsvar mellom folkeregistrert
forut for innleggelsen

og pasienter

oppgir som

eller har fast bosted. For

enkelte andre grupper,
og oppholdskommune

at de ikke kan

fra 1. januar 2019 også tatt inn i forskrift

vil ha behov for hjelp fra den kommunale

oppholdskommune

helse- og

jf. Rundskriv l-43/99.

betaling for utskrivningsklare

jf. forskriften

fra den kommunale

pleie— og omsorgsbehov

klart for dem i tilflytningskommunen,

skal skrives ut til den kommunen

I de fleste tilfeller

i kommunen,

til å bosette seg der han eller hun selv ønsker.

videre at det skal sendes varsel til den kommunen
pasienten

mens det

for å ha rett til å motta enkelte typer pleie-

som har behov for tjenester

til kommunen,

Som nevnt innledningsvis,
pasienten

for at

seg i, uavhengig av lengde på oppholdet,

For personer som har så omfattende

tilflytningskommunen

kommunal

av oppholdet

er det klart at en person vil ha rett til å oppsøke

i oppholdet

rettighet

flytte uten at det står et tjenestetilbud
personen flytter

på grunn av

Prop. 91 L (2010—

§ 3-2 nr. 6.

har en grunnleggende

omsorgstjenesten.

for

seg i kommunen,

for eksempel

ferie. Det følger likevel av forarbeidene
kommunens

gjøres tilgjengelige

som har rett til å motta de. Dette gjelder alle som oppholder

med psykiske lidelser og/eller

i spesialisthelsetjenesten.
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kommune

!

Utgangspunktet

er at pasienten

til ved utskriving

fra spesialisthelsetjenesten.

på det personlige

området,

oppholdskommune

vedkommende

Dersom en pasient er fratatt

jf. vergemålsloven

skal tilbakeføres
rettslig

handleevne

§ 22 tredje ledd, er det vergen som oppgir

for pasienten.

Ide fleste tilfeller

vil pasienten

forut for innleggelsen
annen kommune

ønske seg tilbake til den kommunen

lsituasjoner

i spesialisthelsetjenesten.

ved utskrivning,

personen forut for flyttingen,

2.

selv velger hvilken kommune

plikter kommunen

som var oppholdskommune

der pasienten

å behandle

ønsker å flytte til en

søknad om tjenester

til denne

jf. Rundskriv I-43/99.

Ansvaret for å avklare oppholdskommune

Videre i henvendelsen
"Forutsatt

står det:

bekreftende

svar på det første spørsmålet

spesialisthelsetjenesten
oppholdskommune

skal forholde

opplyser at pasienten

avviser betalingsansvar.
pasienten

ikke oppholder

[...] Helt praktisk

har oppgitt

er et neste spørsmål hvordan

seg dersom kommunen
er spørsmålet

som oppholdskommune

avklare hva som er rette oppholdskommune

pasienten

oppgir som

seg i kommunen,

og derfor

derfor om det er kommunen

eller spesialisthelsetjenesten
dersom kommunen

som

som plikter å

pasienten

har oppgitt

avviser ansvar?"
Helsedirektoratets
Kommunen

bemerknin

som pasienten

er

oppgir som sin (fremtidige)

oppholdskommune

kan ikke avvise

ansvar for en pasient som ønsker å flytte til kommunen.
Kommunen
personens

plikter å vurdere

varselet fra spesialisthelsetjenesten

behov for helse—og omsorgstjenester

denne utredningen
kommunen,

skal kommunen

Kommunen

har ikke anledning

etter utskrivning

fra kommunen,

blant annet å avklare pasientens

ressurser. Dersom utredningen

viser at personen

tilby pasienten

og starte en utredning
jf. forskriften

bosituasjon,

til å avvise en person, som ønsker å ta opphold
med den begrunnelse

før.

Spesialisthelsetjenesten

har ikke plikt til å avklare hvilken kommune

vurdering,

oppholdskommune
kommunens

etter utskrivning.

Spesialisthelsetjenesten

varsling mv. som ligger i forskriften,
i kontakten

utredning

Helsedirektoratet

vil også bemerke

spesialisthelsetjenesten
mellom tjenestenivåene.
et godt samarbeid,

fra

at personen

i kommunen
ikke har hatt

som er rett kommune

til å

må likevel, i tillegg til de kravene til

bistå kommunen

med pasienten

av pasientens

og egne

tjenester.

fast bosted i kommunen

ta imot pasienten

§ 8. Det inngår i

familieforhold

har behov for helse- og omsorgstjenester

nødvendige

fra spesialisthelsetjenesten,

av

som pasienten

og oppgi opplysninger

oppgir som

som er nødvendige

for

hjelpebehov.
viktigheten

og kommunen,

av et godt samarbeid

for å sikre gode pasientforløp

Dette understrekes

også i Helsedirektoratets

er det viktig å avklare pasientens

173

oppholdskommune

mellom
og god arbeidsfordeling
pakkeforløp.

For å sikre

så tidlig som mulig.

.

3.

Å legge folkeregistrert

kommune til grunn

Henvendelsen stiller til slutt følgende spørsmål:
I forlengelsen av forrige

spørsmål vil vi også be om en vurdering

av om sykehuset

eventuelt kan bestemme at oppholdskommune må være kommunen hvor pasienten er
folkeregistrert

dersom kommunen som pasienten oppgir som oppholdskommune avviser

ansvar, og deretter varsle folkeregistrert
Helsedirektoratets

bemerknin

Spesialisthelsetjenesten
folkeregistrert,

kommune om at pasient er utskrivningsklar.

er

kan ikke bestemme at oppholdskommunen

skal være der pasienten er

i tilfeller der kommunen som pasienten oppgir som oppholdskommune,

avviser

ansvar.
Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter er tydelig på at det er den
kommunen som pasienten oppgir som oppholdskommune,
pasienten etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten.

som har ansvar for å ta imot

Hensynet til pasientens rett til å

bestemme selv hvor han/hun vil bo og oppholde seg, tilsier at spesialisthelsetjenesten
legge til grunn at pasienten skal tilbakeføres til folkeregistrert

samme kommune som pasienten oppgir som oppholdskommune
Det vises for øvrig til vårt svar på de to andre problemstillingene

etter forskriften § 2.
over.

Vennlig hilsen
Anne Louise Valle e.f.
avdelingsdirektør
Susanne Olsen
rådgiver
okurrmnifl

<'?:’gjmtvm1g3m21
eleklmnisl<
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Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Vérdaw:

Romssa ja Finnmdrkku fylkkamdnni
Tromssan ja Finmarkun maaherra

24-04201

Vårfef=
9

2018/343

Deres dato:

Deres ref:

05.02.2019
Kvæfjord

kommune

Saksbehandler,
innvalgstelefon

Bygdeveien 26

'

»

;*

Anette Moltu Thyrhaug, 77642049

9475 BORKENES

Att. Ågot Hammari
Unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, jf. fvl. § 13 første
ledd nr.1

11
A

Innvilget tilskudd - Psykologer i de kommunale

helse- og

omsorgstjenestene

Fylkesmannen innvilger tilskudd på inntil 820 000,- kroner til psykologer i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene

over kapittel 765 post 60 på statsbudsjettet

for 2019. Tilskuddet

gis til 200 %

psykologstilling i Helse- og omsorgsavdelingen. Tilskuddet har en varighet på 12 måneder fra
01.01.19.

Dere har fått overført 233 333,- kroner i ubrukt tilskudd fra tidligere år og utbetalingen for i år blir på
586 667,- kroner. Inkludert i tilskuddsbeløpet er 10 000,- kroner per stilling, som er øremerket
utgifter i forbindelse med kommunens deltakelse på Nasjonalt kompetansesenter for psykisk
helsearbeid (NAPHA) sin nasjonale samling for ledere og psykologer, samt
kompetanseutviklingstiltak som arrangeres av Fylkesmannen og de regionale kompetansesentrene
innen psykisk helse, rus og vold- og traumefeltet. Det forventes at kommunen prioriterer deltakelse i
disse foraene.
Lovkrav om at kommunene skal ha psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. Tilskuddsordningen er
et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og skal bidra til at psykologkompetanse blir
tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkravet. Rekruttering av flere psykologer i de
kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og
kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Det har
vært en sterk økning i antall psykologer de siste årene. Samtidig er det fortsatt mange kommuner
som oppgir at de ikke har psykologkompetanse. l2019 er bevilgningen styrket med 50 mill. kr og det
legges dermed til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd innen lovkravet trer i kraft. 2019 er
siste året kommunene har mulighet til å søke om tilskudd. Fra 2020 legges midlene inni
kommunenes frie inntekter.

Vilkår for tilskuddet
Tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden, regelverket for
ordningen og kravene i dette brevet.

E—postadresse:

Postadresse:

Besøksadresse:

Telefon:

fmtf ost
lkesmannenno
Sikker melding:

Statens Hus
9815 Vadsø

Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

www.Mkesmannen.no/tf

www.

lkesmannen.no/meldin

Org.nr.
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tilskuddet skal benyttes til å dekke deler av lønnsutgiftene i inneværende budsjettår (12
måneder). Det forutsettes at kommunen bidrar med egenfinansiering til lønnsutgifter som
overstiger tilskuddsbeløpet pr budsjettår.
kr 10 000,- per stilling skal benyttes til kompetanseutvikling som angitt ovenfor.

Rapporteringsfrist
Til rapportering skal fylkesmannens

elektroniske søknads- og rapporteringsløsning

https://fmsffmedocvwrfylkesmannen.no/eDocument.Viewer/F
ment.ViewerO/o2fFvlkesmannenO/tPSYK

Rapporteringsfrist
Rapportering

benyttes;

Ikesmannen/bruker?retur=%2feDocu

TlLSKUDD&shortname:PSYK

til Fylkesmannen er innen 10. februar

TILSKUDD

2020.

på måloppnåelse

Rapporteringen

skal beskrive

hvordan

og i hvilken

grad målene

for tilskuddet

er oppnådd.

Dette gjør

dere ved å rapportere på kriteriene for måloppnåelse som er:
hvilke(n)
.

i hvilken

målgruppe(r)

arbeider

grad er psykologens

psykologen

inn mot?

arbeidsoppgaver

0

system- og samfunnsrettet

o

veiledning/fagstøtte

omfattet

av:

arbeid

til personell/tjenester

og forebyggende

i kommunen

0

helsefremmende

o

lavterskel behandlings- og oppfølgingstiibud,

arbeid

herunder også utredning og

diagnostisering

.

hvilke(n)

type(r) forpliktende

psykologen

o

hvordan ivaretas brukermedvirkning

antall

samarbeid

og/eller

fierfaglig(e)

fellesskap

inngår

i?

Videre skal rapporteringen
.

tverrfaglig

måneder

på individ- og systemnivå i tiltaket?

inneholde:

og i hvilken

stillingsprosent

psykologstillingen(e)

var ansatt

Økonomirapportering
Dere skal M levere revisorattestert regnskap for bruk av tilskuddet. Økonomirapportering
skal
foregå i et egenerklæringsskjema som følger den årlige kunngjøringen av tilskuddsordningen.
Skjemaet skal kontrolleres og godkjennes av økonomiansvarlig i kommunen eller annen med
tilsvarende

myndighet.

Utbetaling og krav til bekreftelse
Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte bekreftelsen.
Aksept

av vilkår må returneres

i utfylt

og signert

stand innen fristen

på 3 uker etter mottatt

tilskuddsbrev. Det er en forutsetning for utbetaling av tilskudd at vi har mottatt og godkjent
rapportering på måloppnåelse og økonomirapportering
fra i fjor, for de som har fått tilskudd før.
Gi beskjed om endringer
Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers adresse,
kontonummer og kontaktperson.
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Ubrukt tilskudd
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom midlene ikke brukes fullt ut, finnes
det følgende alternativer:
1. Dersom tilskuddet overstiger utgiftene knyttet til prosjektet/aktiviteten,
må tilskuddet
tilbakebetales snarest til Fylkesmannens kontonummer 7694.05.01063 merket med kapittel,
post og vårt saksnummer. Fylkesmannen skal informeres skriftlig om dette.

2. Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, kan dere søke om å få overført til neste år. Dette
gjøres samtidig via rapporteringsløsningen.
Kontroll av tilskuddsmottakere
og dokumentasjon
Fylkesmannen har rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf § 10, 2. ledd i
Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har adgang til å
kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen §
12, 2. ledd.
Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til grunn for
søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell kontroll i S år fra det
året tilskuddsbrevet

ble mottatt.

(Iht. Lov om bokføring

(bokføringsloven)

§ 13.) Eventuelt

feil bruk og

mislighold av tilskuddet vil kunne medføre rettslige forføyninger.
Klagerett
Avgjørelsen om tilskuddet og vilkår i brevet er ikke å regne som et enkeltvedtak. l henhold til
forvaltningsloven § 2, første ledd, bokstav a og b, er det ikke klagerett.
Vennligst påfør all korrespondanse

vårt saksnummer 18/343.

Vi ønsker dere lykke til videre med ny rekruttering
fram til å høre om resultatene!

av psykolog i helse- og omsorgstjenestene,

Vedlegg: Aksept av vilkår

Med hilsen
Anne Grethe Olsen (e.f.)
fylkeslege/ helse- og sosialdirektør

Anette Moltu Thyrhaug
leder for helse- og omsorgsseksjonen

Dokumentet er elektronisk godkjent, og sendes kun elektronisk
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KUNNSKAPSDEPARTEMENT

”ift/34

———

Ifølge liste

Deres

%

ref

Høring

- Forslag

til forskrift

var ref

Dato

19/1599—

24. april 2019

om nasjonal

retningslinje

for paramedisin

Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet
paramedisinutdanning

Utdanningen

sender med dette forslag til nasjonal retningslinje
på høring.

er en av foreløpig 20 utdanninger

for. Det er nedsatt programgrupper
retningslinje

relevante

Arbeidet

som det utarbeides

tjenestene

brukergrupper

og studentene.
og tjenester

består av representanter

Hver programgruppe

om innholdeti

med utvikling av nye retningslinjer

sosialdepartementet,

nasjonale retningslinjer

for hver utdanning som nå fremmer forslag til

og senere skal revidere den. Programgruppene

utdanningene,

for

fra

har vært i dialog med

retningslinjene.

er et samarbeid

Bame— og likestillingsdepartementet,

mellom Arbeids- og
Helse— og omsorgsdepartementet

og Kunnskapsdepartementet.
Nytt styringssystem
I forbindelse

med behandlingen

av Meld. St. 13 (2011—2012) Utdanning for velferd —

Samspill i praksis, ga Stortinget sin tilslutning til en rekke forslag for å styrke kvaliteten og
relevansen

i de helse- og sosialfaglige

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottakddepno

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

grunnutdanningene

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842
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på universitets— og høyskolenivå.

Avdeling
Avdeling for høyere
utdanning.
forskning
og internaspnalt
arbeid

Saksbehandler
Berit Johnsen
22 24 79 90

RV

»

Det ble blant annet konkludert

med behov for bedre styring og bedre mekanismer

nasjonalt
WPWNniva for å sikre at forventningene
Det innføres derfor et nytt styringssystem
1. Universitets-

oppfylles.
bestående

av:

og høyskoleloven

2.

Forskrift om felles rammeplan

3.

Retningslinje

for helse

og sosialfagutdanninger

for hver enkelt utdanning

Det nye styringssystemet

har som mål at brukerne og helse- og velferdstjenestene

utdannes til får økt innflytelse
utdanningene

på

pa det faglige innholdet i utdanningene.

skal styres av krav til kandidaters

Forskrift om felles rammeplan
sosialfagutdanningene

det

Systemet innebærer

at

sluttkompetanse.

for alle grunnutdanninger

innen helse- og

skal, sammen med nasjonale retningslinjer

for den enkelte utdanning,

definere de nasjonale rammene for helse- og sosialfagutdanningene.
Av forskriftens

§ 4 fremkommer

det at det skal fastsettes

og sosialfagutdanningene.

Retningslinjene

læringsutbyttebeskrivelser

i tråd med Nasjonalt

oppbygging

av utdanningene.

nye styringssystemet

kvalifikasjonsrammeverk
Retningslinjene

Dersom praksisstudier

omtales på et overordnet

inkludere

skal ha i sine retningslinjer.

diæe felles læringsutbyttebeskrivelsene

De nasjonale

retningslinjene

1. Tjenestenes
Oppdatert

som alle helse— og

i retningslinjene,

er derfor pålagt å
men tilpasset den

er markert med stjerne i utkastene.

skal utformes i tråd med:

kompetansebehov
og forskningsbasert

og brukernes behov for kvalitet i tjenestene
kunnskap

Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer
Utvikling av utdanningssektoren
Nasjonalt og internasjonalt

Side

har ikke mandat til å

i § 3.

Programgruppene

aktuelle utdanning. Alle felles læringsutbyttebeskrivelser

og krav til

kan også stille krav til

nivå. Programgruppene

§ 2 erdet angitt 12 felles læringsutbyttebeskrivelser

sosialfagutdanningene

for helse-

skal omtales, skal det i tråd med det

gå ut over de allerede definerte kravene til praksisstudier
l forskriftens

retningslinjer

skal inneholde formålsbeskrivelse,

av studiene for den enkelte utdanning.

praksisdelen

nasjonale

og helse— og sosialsektoren

regelverk

2
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Retningslinjene
gjenkjennelige

skal sikre nødvendig
uavhengig

styring slik at utdanningene

av utdanningsinstitusjon,

og utvikling ved den enkelte institusjon.

Arbeidet

og

men samtidig gi rom for lokal tilpasning

De skal videre kunne fungere fleksibelt med tanke på

å endre kravene dersom kompetansebehovene
utdanningsinstitusjonenes,

fremstår som enhetlige

tjenestenes

i tjenestene

og studentenes

med utvikling av retningslinjene

er organisert

endres, og samtidig ivareta

behov for forutsigbarhet.
som en del av RETHOS.

Høringen
Kunnskapsdepartementet
retningslinjene

er i tråd med tjenestenes

Kunnskapsdepartementet
tilrettelagte

ber høringsinstansene

om særlig å vurdere om innholdeti

og brukernes

om en vurdering

behov. lden forbindelse

ber

av hvorvidt det samiske folks rett og behov til

tjenester er ivaretatt. Videre vil departementet

ha tilbakemelding

på om det er

noe som mangler eller som bør utgå i retningslinjene.
Departementet

vil også ha tilbakemelding

innholdet i retningslinjene
departementet

på omfanget av den enkelte retningslinje,

er gjennomførbart

høringsinstansene

innen rammene for utdanningen.

også vurdere hvorvidt beskrivelsen

og om

Videre ber

av praksisstudiene

er

hensiktsmessig.
Et av formålene

med retningslinjen

samme sluttkompetanse
Departementet

er å sikre at kandidater

uavhengig

sosialfagutdanninger

i forskrift om felles rammeplan for helse- og

understreker

av innspill i løpet av høringsrunden.
konsultasjonsmøte

etter høringen.

Det gjennomføres

et høringsmøte,

forslaget til nasjonal retningslinje

Side

kan ivareta dette.

som er basert på de 12 felles

er markert med * i høringsnotatet

Kunnskapsdepartementet

de er utdannet ved.

vurdere om utkastet til retningslinje

i retningslinjen

læringsutbyttebeskrivelsene

påmelding.

av hvilken utdanningsinstitusjon

ber høringsinstansens

Læringsutbyttebeskrivelsene

med samme utdanning får

slik at det er lett å identifisere

at det kan bli justeringer

Utkastet til retningslinje

av retningslinjene

vil forelegges

for paramedisinutdanning.

se våre nettsider.

3
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som følge

Sametinget

3.juni kl 11 — 14 i Kunnskapsdepartementets
For informasjon

disse.

i et

lokaler, om
og mulighet for

Vi ber om at høringsuttalelser
høringsuttalelser
Høringsfristen

sendes elektronisk

ved bruk av den digitale løsningen for

på www.regjeringen.no/id2640257
er 1.august 2019.

Høringsuttalelser

er offentlige og blir publisert.

Med hilsen

Toril Johansson

(e.f.)

ekspedisjonssjef
Berit Johnsen
avdelingsdirektør
Dokumentet

Side

er elektronisk

signert

og har derfor ikke håndskrevne

4
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signaturer

Forslag

til forskrift

om nasjonal

retningslinje

for

paramedisinutdanning
Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet
med hjemmel i Iov 1. april 2005 nr. 15 om
universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3—2annet ledd.

Kapittel 1 Virkeområde
§ 1 Virkeområde

og formål

og formål

Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir paramedisinutdanning,
og som
er akkreditert etter lov om universiteter og høyskoler § 1-2 og § 3-1.
Forskriften gjelder for 3-årig bachelorgrad i paramedisin.
Forskriften skal sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå, slik at kandidatene som
uteksamineres har en felles sluttkompetanse,
uavhengig av utdanningsinstitusjon.
§ 2 Formål med utdanningen
Formålet med utdanningen er å utdanne kandidater som i utøvelsen av faget har fokus
på å fremme, vedlikeholde og reetablere god helse og livskvalitet for mennesker på individ-,
gruppe og samfunnsnivå. Videre skal kandidaten i en tidlig og ofte uavklart fase vurdere
behovet for akutt helsehjelp, behandle sykdom og skade, forebygge, lindre lidelse, gi omsorg
og om nødvendig sikre en verdig død. Utdanningen skal sikre at kandidaten kan håndtere
pasienter med komplekse og sammensatte tilstander.
Paramedisinere praktiserer sitt fag hovedsakelig utenfor sykehus. i
ambulansetjenesten.
men også i andre deler av helsetjenesten som medisinsk
nødmeldetjeneste,
akuttmottak, legevakt og andre deler av kommunehelsetjenesten,
samt
sanitetstjeneste i Forsvaret.
Utdanningen skal bidra til å gjøre kandidaten skikket til å håndtere fremtidige
utfordringer og bidra til en bærekraftig utvikling av helsetjenesten i takt med demografiske,
faglige og teknologiske endringer.
Utdanningen skal sikre kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige
tjenestetilbud for alle grupper i samfunnet, deriblant samers status som urfolk og deres
rettigheter til språklige og kulturelt tilrettelagte tjenester.
Paramedisinutdanningen
skal være praksisnær, profesjonsrettet og kunnskapsbasert,
samt bidra til å utvikle paramedisin som fagområde og understøtte utviklingen av et normativt
fagmiljø.
§ 3 Kompetanseområder
Paramedisinutdanningen
skal gi læringsutbytte i tråd med kravene i kapittel 2 til 7 under
følgende kompetanseområder:
— Paramedisinsk profesjon, etikk og helserett
— Helse, sykdom og skade
Operativt ambulansearbeid
og beredskap
— Kommunikasjon, samhandling og beslutningstaking
- Evidensbasert praksis, innovasjon og teknologi
Kvalitet, ledelse og pasientsikkerhet
Læringsutbyttebeskrivelsene
som er marker med *, er basert på forskrift 6. september
nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger
§ 2, og tilpasset
utdanningen.
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Kapittel 2 Læringsutbytte
helserett

for kompetanseområdet

paramedisinsk

profesjon,

etikk og

§ 4 Paramedisinsk profesjon, etikk og helserett -Kunnskap
Kandidaten
a) har bred kunnskap om lover, forskrifter og regelverk relevant for yrkesutøvelsen
b) har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
c) har kunnskap om etiske perspektiver og teorier som er relevant for yrkesutøvelsen
d) *har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering,
uavhengig av kjønn,
etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse,
seksuell orientering,
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige
tjenester for alle grupper i samfunnet
e) *har kunnskap om og forholder seg til helse- og sosialpolitikk. Kandidaten skal også
kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status
som urfolk
§ 5 Paramedisinsk profesjon, etikk og helserett - Ferdigheter
Kandidaten
a) *kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet,
faglige retningslinjer og veiledere i sin tjenesteutøvelse

lover, regelverk,

§ 6 Paramedisinsk profesjon, etikk og helserett - Generell kompetanse
Kandidaten
a) *kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske og juridiske utfordringer
tjenesteutøvelse

Kapittel

3 Læringsutbytte

for kompetanseområdet

helse, sykdom

i sin

og skade

§ 7 Helse, sykdom og skade - Kunnskap
Kandidaten
å) har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov, anatomi, fysiologi og
biokjemi
b) har bred kunnskap om de vanligste akuttmedisinske problemstillinger,
herunder
sykdommer. symptomer, tegn og sykdomsforløp
c) har bred kunnskap om skader og ulykker, herunder årsaker, skademekanikk,
fysiologisk respons, tegn og symptomer på skader
d) har bred kunnskap om aldringsprosessens
betydning for respons på sykdom og
skade og behandling av disse
e) har bred kunnskap om psykiske lidelser, psykisk helse og avhengighetsproblematikk
f) har bred kunnskap om farmakologi relatert til paramedisinerens
funksjons— og
ansvarsområde
9) *har kunnskap om barn og unges normale utvikling, særegne behov og respons på
sykdom og skade og behandling av disse
h) har kunnskap om de vanligste medfødte og ervervede funksjonsnedsettelser
i) *har kunnskap om sosiale og helsemessige utfordringer inkludert omsorgssvikt, vold,
overgrep, rus og sosioøkonomiske
problemer og kan identifisere og følge opp
mennesker med slike utfordringer. Videre skal kandidaten kunne sette inn
nødvendige tiltak og/eller behandling, eller henvise videre ved behov
j) har kunnskap om mikrobiologi, smittestoffer, smitterisiko og infeksjonsforebyggende
tiltak
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k)
I)

har kunnskap om folkehelse, helsefremmende og forebyggende arbeid
har kunnskap om spesielle kulturelle forhold i ulike befolkningsgrupper
som er egnet
til å påvirke yrkesutøvelsen

§ 8 Helse, sykdom og skade
Kandidaten
a') kan anvende kunnskap
skadde pasienter og gi
b) kan anvende kunnskap

-—Ferdigheter
til å systematisk undersøke og behandle akutt syke og
anbefaling om riktig omsorgsnivå for videre behandling
for å oppdage tegn og symptomer på alvorlige psykiske

helseproblemer

c)
d)
e)
f)
9)

kan beherske relevant diagnostisk og medisinsk-teknisk
utstyr inkludert telemedisin
*kan anvende kunnskap om barn og unges behov for behandling og/eller tjenester og
kan sikre deres medvirkning og rettigheter
kan anvende faglig kunnskap om hygieniske prinsipper og smitte for å gi forsvarlig
helsehjelp
kan beherske forsvarlig legemiddelhåndtering
kan beherske dokumentasjon og journalføring

§ 9 Helse, sykdom og skade — Generell kompetanse
Kandidaten
a) ”kjenner til sammenhengene
mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan
anvende dette i sin tjenesteutøvelse,
både overfor enkeltpersoner og grupper i
samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering
b) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre for å bidra til planlegging,
organisering og utøvelse av helhetlige helsetjenester

Kapittel 4 Læringsutbytte
beredskap

for kompetanseområdet

operativt

ambulansearbeid

og

§ 10 Operativt ambulansearbeid
og beredskap -Kunnskap
Kandidaten
a) har bred kunnskap om å ivareta egen og andres sikkerhet under utførelse av oppdrag
b) har bred kunnskap om bruk av relevante operative kommunikasjonsformer
0) har kunnskap om helsetjenestens organisering og ledelse på skadested, samt
kunnskap om samarbeidende aktørers organisering og ledelse på skadested
d) har kunnskap om oppdrag med spesielle operative utfordringer
e) har kunnskap om oppbygging og organisering av redningstjenesten
i Norge
§ 11 Operativt ambulansearbeid
og beredskap -Ferdigheter
Kandidaten
a) kan anvende samvirkeprinsippet
under løsning av oppdrag med andre
helseressurser, nødetater, øvrige deler av redningstjenesten
og relevante
forsterkningsressurser
b) kan anvende prinsipper for ledelse av helsetjenestens innsats i tidlig fase av
skadestedsarbeidet
c) kan beherske gjeldende retningslinjer og hjelpemidler for kommunikasjon
d) kan anvende kunnskap om operative utfordringer og bruk av relevant utstyr
e) kan beherske utrykningskjøring
i henhold til utrykningsforskriften
f) kan identifisere, vurdere, og iverksette tiltak for å ivareta egen, pasientens og andres
sikkerhet
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g 12 Operativt

ambulansearbeid

og beredskap

—Generell

kompetanse

Kandiöaten

ai

kan planlegge. giennomfere og evaluere beredskap. kjenner til sentrale elementer for
beredskapsarbeid
l helsetjenesten og kan bidra l forebyggende beredskapsarbeid

Kapittel 5 Læringsutbytte
beslutningstaking
§ 13 Kommunikasjon,

for kompetanseområdet

samhandling

kommunikasjon.

og beslutningstaking

samhandling

og

—Kunnskap

Kandidaten

ai

nar bred kunnskap om komrnnnlkasion
perspektiver.

bi

teorier

og samhandling

i team. herunder relevante

eg modeller

har kunnskap om grunnleggende modeller for beslutningstaking
kan brukes i medisinsk og operativt arbeid

og hvordan disse

§14 Kommunikasjon,
samhandling
og beslutningstaking
- Ferdigheter
Kandidaten
af: kan anvende kunnskap om kommunikaejon pa en trygg. effektiv og
relasjonsfremmende
mate i møte med pasienter. parorende og andre
bl kan anvende ulike modeller for beslutningstaking.
kommunikasjon og samhandling
el kan reflektere over egen og andres faglige utøvelse og justere denne under
veiledning
§

5 Kommunikasjon,

samhanaäing

og beslutningstaking

——
Generell

kompetanse

Kand läaten

a ? *kan planlegge og gjennomføre samhandling med brukere pasrenter. parorende
samarbeidende personell ved bruk av relasjons-. kommunikasjons— og
veiledningskornpelanse.

Videre

kan kandidaten

veilede

brukere

pasienter

parerende

og relevant personell som er i lærings—. mestrings— og endringsprosesser
b) *kan planlegge. gjennomføre og initiere samhandling bade tverrfaglig.
tverrprofesjonelt. tverrsektorielt og pa tvers av virksomheter og nivaer

Kapittel 6 Læringsutbytte
innovasjon
og teknologi
516 Kunnskapsbasert

for kompetanseområdet

praksis.

innovasjon

kunnskapsbasert

og teknologi

praksis,

—Kunnskap

Kandidaten
a;

"nar kunnskap

om prinsippene

for kunnskapsbasert

praksis

bf; har kunnskap em elgitale lesninger for kartlegginga
og vurderingsstøtte
helsetjenesten. herunder teiemedisrnske løsninger
c; kienner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagomradet
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eg
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g 17 Kunnskapsbasert
praksis, innovasjon
og teknologi
- Ferdigheter
Kandidaten
a) “‘kan anvende ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger. avgjørelser og
handlinger i trad med kunnskapsbasert praksis. Kandidaten skal ogsa kunne
dokumentere og formidle sin faglige kunnskap
§ 18 Kunnskapsbasert

praksis,

innovasjon

og teknologi

—Generell

kompetanse

Kandidaten

bl

har innsikt i eget kunnskaps— og læringsbehov.

og kan tilegne seg nye kunnskaper

og

ferdigheter
o)

*kjenner

d)

bade pa individ- og systemniva
*kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser
og kan bidra til tjenesteinnovasjon
systematiske og kvalitetsforbedrende
arbeidsprosesser

Kapittel

til digital

7 Læringsutbytte

kompetanse

og kan bista i utviklingen

for kompetanseområdet

av og bruke

kvalitet,

ledelse

egnet

sikkerheten

i pasientens

helhetlige

forløp.

metoderfor

b)

kan vurdere

spesielt

oi

overganger i pasientansvar mellom ulike behandlingsniva
kan beherske situasjonsbestemt
ledelse

og

og pasientsikkerhet

§ 19 Kvalitet, ledelse og pasientsikkerhet
—Kunnskap
Kandidaten
a) har bred kunnskap om situasjonsbestemt— og funksjonsrettet ledelse
bi har kunnskap om kvalitetsforbedring
i helsetjenesten
oi har kunnskap om hvordan ferdighetstrening og simulering, sikkerhetskuitur
livslang læring kan brukes i pasientsikkerhetsarbeid
§ 20 Kvalitet, ledelse og pasientsikkerhet
- Ferdigheter
Kandidaten
a) ”kan vurdere risrko for uønskede hendelser og kiennertil
dette systematisk

teknologi

og

a følge opp

med fokus

pa

§ 21 Kvalitet, ledelse og pasientsikkerhet
——
Generell kompetanse
Kandidaten
3) kan planlegge og gjennomføre sikker og trygg pasientbehandling
gjennom
kontinuerlig monitorering, dokumentasjon og kvalitetsforbedring
b) kan pianiegge. gjennomføre og feige opp systematisk kvalitetsarbeid. utvikling av
prosedyrer og oppfotging etter evalueringer

Kapittel

8 Studiets

oppbygging

og praksisstudier

§ 22 Studiets oppbygging
Studiet er satt sammen av medisinske basalfag, kliniske fag og ambulanseoperative
fag.
og ferdighetstrening.
simulering. praksisstudier og observasjonsstudier
er en integrert del av
studiet. Dette for a sikre at læringsutbyttene oppnas.
Det skal være progresjon i studentens kompetanse i løpet av studiet, Mot slutten av
studiet skai studenten utvrkle seg til a bli selvstendig %samtlige arbeidsoppgaver.
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§ 23 Praksisstudier
Prakstsstudier skal foregå bade i spesialisthelsetjenesten
omsorgstjenesten.
Omfanget

av praksisstudier

skal være

minimum

3O uker:

og den kommunale
hvor minimum

helse— og

20 uker skal

være i ambulansetjenesten.
Resterende 10 uker eller mer fordeles pa følgende fagomrader:
legevakt. legevaktsentral. kommunale akutte døgnplasser. sykehjem. hjemmebaserte
tjenester og relevante avdelinger ! sykehus som akuttmottak. anestesi. akuttmedisinsk
kommunikaspnssentral.
føde. medisinsk lntensiv/overvakning.
psykisk helse og rus.
Av disse kan følgende gjennomføres som observasjonspraksis:
psykisk helse og rus.
anestesi, akuttmedisrnsk kommunikasjonssentral.
føde og medisinsk intensiv/overvåkning.
For at sikre nødvendig progresjon i praksisstudiene ma kompetansekravene
i
akuttmedisinforskriften

Kapittel

oppfylles

mot slutten

av studiet.

9 ikrafttredelse

§ 24 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft tjuli 2020. Forskriften gjelder for studenter som tas opp fra og med
opptak til studiearet 2021-2022.
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Årsmelding

Eldrerådet

for eldrerådet

', —-r~.'V
a“!
ift—iv.

. HM".
[Hm
1.31;».

2018

har i 2018 bestått av:

Jarle Solheim-

leder

Lillian Hessen-

nestleder

Harry Arnesen-

styremedlem

Jakob Vaskinn-

styremedlem

Patricia

i Kvæfjord

”i
'=.
..»

Bendiksen-

styremedlem

Varamedlemmer:
Kåre Bakken,

Helga Amdal

Stensen,

Anne Lise Meyer, Bendiks

Harald Arnesen,

Liv Wikeland.

Sekretariatsoppgavene

er tillagt helse- og omsorgssj

efen ved førstekonsulent

Marit Blekastad.

Møter

Eldrerådet

har hatt 5 møter i 2018. Ett møte var felles med ungdomsrådet

med Rådet for funksjonshemmede.
med planlegging

og avvikling

og ett var felles

I tillegg er det også holdt flere arbeidsmøter

av den internasjonale

eldredagen.

i forbindelse

Her deltok også flere av

varamedlemmene.
Administrasjonssjefen

orienterte

om budsjett-

Eldrerådet

har også hatt andre fagpersoner

Eldrerådet

har møtt på to kommunestyremøter

om teleslynger
Kvæfjord

i kommunale

eldreråd

på samarbeidsmøte
vertskap

for eldrerådene

sist år. Blant annet ble det tatt opp spørsmål

og gitt innspill

med to representanter
i Sør -Troms

i budsjettdiskusjonen.
(Jakob Vaskinn

og Lillian Hessen)

12.apri1. Det var Ibestad eldreråd

deltok på Troms fylkes eldrerådskonferanse/

har

behandlet

39 saker

i 2018.

Noen

som var

generasjonskonferansen

aktuelle

saker

har

i

vært:

Gjennomgang
av aktuelle saker som medlemmene
ønsket å arbeide videre med
Helsehus i Kvæfjord
«Kontakt på tvers av aldersgrenser»
med ungdomsrådet
etter generasjonskonferansen
2016

o
.

om saker der det har vært nødvendig.

19. og 20. september.

Eldrerådet

o
.
.

var representert

til å orientere

på siste møte før jul.

for møtet.

Leder og nestleder
Harstad

møterom,

og økonomiplanen

For- og etterarbeid
Velferdsteknologi

rundt eldredagen
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i

Parkeringsmuligheter
i sentrum
Leilighetsbygg
for godt voksne på Borkenes
Leve helse livet- en kvalitetsreform
for eldre
Hørsels- og synshemming;
pådrivere for å få en plan for å få dette i kommunale
Retningslinjer
for transporttj enesten for funksjonshemmede
Budsjett og økonomiplan
for 2019
Orienteringssaker

Onsda

3.0ktober

Den internasjonale
stabelen

arran

erte

Eldredagen

vi eldreda

å Fram

for

tred'e

ble også i år feiret i kommunen

an

bygg

.

vår, og arrangementet

gikk av

tredje oktober.
Vi fikk en flott konsert
kulturskolen
fortreffelig
allsang.

av vår egen Ola Bremnes

ved Anne Sembs jentegruppe.
prolog.

Ingvald

Ungdomsrådet

Dette arrangementet

Nytt i 2018 var at lnnsatsprisen.
første året til ergoterapeut
Eldredagen

deltok også med to representanter.
har i alle år samlet folk fra hele kommunen

kommunen.

I år var Kvæfjord

_

i

*

Blainnakor

og la ned et betydelig

Å
frivillig

arbeid.

håper på gode samarbeidspartnere

slik at dette arrangementet

kan fortsette.
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vår

på Fram hvert år. Folk setter pris på

og at det blir servert en liten lunsj.

der eldrerådet

med andre lag og foreninger

Vi i eldrerådet

leste en

år opp til

Slåttnes.

samarbeider

samarbeidspartner

Stensen

Denne gikk dette

Mariann

er et arrangement

Ingvald

og Harry spilte som tidligere

og det har vært «stinn brakke»
arrangementet,

og elever fra

W
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Pasient- og
brukerombudet
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"

Pasient- og brukerombudsordningen
? Pasient— og brukerombudets

mandat

brukerrettighetsloven

kapittel

Ombudet

for å ivareta

skal arbeide

rettssikkerhet

overfor

og oppgaver

følger av pasient— og

8.

den statlige

pasienters

og brukeres

spesialisthelsetjenesten

behov, interesser

og

og den kommunale

helse- og

omsorgstjenesten. Ombudet skal også arbeide for å bedre kvaliteten itjenestene.
Staten skal sørge for at det er et pasient-

og brukerombud

i hvert fylke. Det er per 31.12.18

15 lokale ombudskontor.
Pasient- og brukerombudene

er administrativt

tilknyttet

Helsedirektoratet.

Ombudene utøver sin faglige virksomhet selvstendig og uavhengig.

i

Pasient- og brukeombudet

i Troms

' Pasient» og brukerombudskontoret
Kontoret

har 4 ansatte

er lokalisert

i Fylkeshuset

iTromsø.

per 31.12.18:

Kristin Jenssen, seniorrådgiver

Hege Pedersen, rådgiver

{Ii Åsgård, seniorrådgiver
Odd Arvid Ryan, pasient-

og brukerombud

Troms
Troms hadde per 31.12.18 om lag 166 000 innbyggere. Det er 24 kommuner i fylket. Fylket
har tre bykommuner: Tromsø, Harstad og Lenvik. Om lag halvparten av befolkningen bori
og rundt Tromsø. Mange av fylkets kommuner har innbyggertall på mellom 1000—3000.
Kommunene

samarbeider

eksempel interkommunal

om helse— og omsorgstjenester

på enkelte

områder,

som for

legevaktordning i Midt-Troms og fastlegesamarbeidet

«Senjalegen».
Spesialisthelsetjenestene i fylket dekkes fortrinnsvis av Universitetssykehuset Nord—Norge
HF (UNN HF), som har avdelinger
Helseforetaket

i Tromsø,

har fire distriktspsykiatriske

Harstad og Narvik, samt i Longyearbyen.
sentra. UNN HF er universitetssykehus

og har i

tillegg funksjon som lokalsykehus.
Fylket har distriktsmedisinske
helsetjenester

sentra i Nordreisa

og Lenvik, med både kommunale

og spesialisthelsetjenester.

2
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Forord

Ombudets

årsmelding

er ikke en tilstandsrapport

har gode pasient— og brukeropplevelser,

om helse- og omsorgstjenestene

hvor det ikke er nødvendig

å kontakte

i Troms. De fleste
ombudet.

Årsmeldingen formidler brukererfa ringer, pasientopplevelser og utviklingstrekk i helse- og
omsorgstjenesten som vi har merket oss gjennom året som har gått, og den skal tydeliggjøre
svakheter og forbedringspotensial.

Målet er at meldingen kan bli et bidrag i arbeidet med å styrke

kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene, og medvirke til at pasienters og brukeres rettigheter blir
ivaretatt.
Årsmeldingen

innledes

forbedringstiltak.
nærmere

med en oppsummering

av de viktigste

tilbakemeldingene

og anbefalinger

til

Videre presenterer vi statistikk, generelle utviklingstrekk i tjenestene samt en

gjennomgang

av enkelte

problemstillinger.

Avslutningsvis

følger en oversikt

over vår

utadrettede virksomhet i 2018.
Landets Pasient- og brukerombud leverer felles årsmelding med et nasjonalt persepktiv. Bruk
følgende lenke for å finne felles årsmelding og fylkesvise årsmeldinger for 2018:
htt s: helsenor e.no asient-o -brukerombudet arsra orter.

Tromsø, 28. februar

-

2019

f

%04HmMAL
Odd Arvid Ryan
pasient- og brukerombud i Troms

3
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1. Oppsummering

av hovedinntrykk

og anbefalinger

Hovcdinntrykk

1.1

[2018var tilgangen på saker og sakstyper stabil sammenlignet
en jevn økning
setter

av henvendelser.

vi i sammenheng

Kommunesakene
som fastlegene
tilgjengelighet
myndigheter

den satsingen

fra kommunal

har i helsetjenesten.

med siste tre år. Vi har fra 2013 hatt

helse-

som vi har hatt

gjelder i stor grad fastlegeordningen.

Det er ikke overraskende

Samtidig har vi registrert

krisetegn,

og lovstridig

Kommunene

har etter vår mening mye å tjene på mer smidighet

og pårørende.

De har like mye å tjene på en mer brukervennlig

brukere og pårørende
ikke ressurser
Kommunene

som trenger

omfattende

tjenester

til dette" når de påpeker at tjenestene
følger

ikke alltid lovkrav

om informasjon

blir det mange

barrierer

å forsere

Helse Nord skapte uro i helseregionen
Vi var bekymret

oppmerksom

Gjengangerne
oppfølging

1.2

ser vi at de samme

er informasjon
av pasienter,

man

fra pasienter

og gebyrer.

i dialogen med pasienter,
saksbehandling.

brukere

Mange pasienter,

forhåndsvarsel

kan utebli og

Når noen itillegg gir uttrykk for at de har
ønskerå

bruke

klageretten.

som følge av enkelte uheldig håndterte
for pasientene.

i den forbindelse,

Derfor har vi vært

men oppsummert

kan vi slå

på UNN ikke ble berørt av uroen.

utfordringene

og medvirkning,

samarbeid

Lokalt har vi sett mindre

bruk av egenandeler

som vi mottar om UNN kan beskrives som stabile iomfang

områder

liten

har også avdekket varierende

og medvirkning,

for om dette kunne få konsekvenser

fast at den daglige pasientoppfølgingen

vesentlige

som rekrutteringssvikt,

får beskjed om at "siik er det" eller "vi har

i perioden 2017-2018

på mulige tilbakemeldinger

Henvendelsene

dersom

i lys av nøkkelrollen

ikke står i forhold til hjelpebehovet.

de som ønsker å klage får ikke hjelp og veiledning til dette.
klagefrykt,

Dette

Vi finner det positivt at sentrale

i 2018. Det er gledelig. Men vårt fokus på ordningen
ved fastlegekontor

øker.

siste tre år.

har "våknet" og at det er iverksatt tiltak for å styrke ordningen.

om pasientrettigheter

prosesser.

og omsorgstjeneste

mot kommunene

om en travel hverdag for fastlegen.

og rapporter

til krisetegnene
kunnskap

med

Andel saker

mellom

og problemstillingene

kommunikasjon
avdelinger

går igjen,

med pasienter

og koordinering

og innhold. På noen
år etter

år.

og pårørende,

av tjenestene.

Anbefalinger
Kommunale

/

Kommunene
andre

/

helse-

og omsorgstjenester

må ta et større ansvar for å sikre at fastlegene

følger fastlegeforskriften

og

krav som stilles fra helsemyndighetene.

Pasienter, brukere og pårørende må få nødvendig informasjon når pasient eller bruker blir
utsatt for skade eller komplikasjon ved ytelse av helse- og omsorgstjenester.
Spesialisthelsetjenesten

/

UNN må prioritere

rett til medvirkning

og brukerrettighetsloven

og informasjon,

samt

klagebehandling

etter

pasient-

i sitt kvalitets- og forbedringsarbeid.

/

Pasienter som forlater en konsultasjon i Spesialisthelsetjenesten
og er i et forløp, må få vite
når neste konsultasjon vil bli.
»” Arbeidet med å etablere kontaktlegeordning
og koordinatorfunksjon
ved UNN må
prioriteres.

5
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2. Henvendelser
Vi mottok

til sammen

anbefalinger,

fra pasienter

i 2018. 451 av disse ble underlagt

463 henvendelser

råd og veiledning,

klage. 12 henvendelser

møter

og brukere
behandling

eller skriftlig dialog med tjenestestedene,

i form av

eller bistand

til

falt utenfor vårt saksområde.

475

. .,".

'

425

..?

I 2015
I 2016

375

2017
I 2018

325
275
225
175
Henvendelser

Vi har hatt en jevn saksøkning

Universitetssykehuset

de siste årene.

2015 -2018

Et flertall av henvendelsene

er rettet mot

Nord-Norge HF (UNN), men andelen kommunesaker er økende. Dette er i tråd

med våre prioriteringer,

som blant annet
saker 37 % av totalt

utgjorde

kommunale

tjenester

som gis av kommunene,

nå som noe mer balansert.

fremstår

(Vi mottar

har omfattet

informasjonstiltak

antall saker, mot 29 % i 2016.
saksfordelingen

mellom

et lite antall henvendelser

I 2018

mot kommunene.
I lys av omfanget

spesialist-

som gjelder

og type

og primærtjenestene
helseforetak

eller

kommuner i andre fylker. Disse er ikke omtalt i denne forbindelse).

2.1 Spesialisthelsetj

enesten

264 henvendelser omhandlet spesialisthelsetjenesten,
henvendelser
aktuelle

vedrørende

fagområdene,

UNN har de siste fire årene
som var ortopedisk

Fagområder

og 229 av disse var rettet mot UNN. Antall
ligget stabilt. Dette gjelder

kirurgi, gastrokirurgi

- Spesialisthelsetjenesten

og psykisk helsevern

voksne.

(2018)

a Ortopedisk

Å,

også de mest

kirurgi

I Gastroenterolgiks
Psykisk helsevern

kirurgi
voksne

u Nevrologi
I Onkologi

i -,

Hi ”;"
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Den hyppigste grunnen til at vi ble kontaktet var forhold knyttet til behandlingstiltak, som blant
annet omfatter spørsmål om feilbehandling og komplikasjoner. Videre var spørsmål om oppfølging i
behandlingsforløp fremtredende,

slik som forløp som ikke følger planen og manglende innkalling til

kontroll. Diagnostisering og pasienters rett til informasjon, medvirking og samtykke sto også sentralt i
mange saker.

Bakgrunn

-Spesialisthelsetjenesten

for henvendelsene

(2018)

I Behandlingstiltak

I Diagnostisering

Informasjon,

medvirkning

og

samtykke
' Oppfølging

I Ventetid

2.2 Kommunale

helse- og omsorgstjenester

149 henvendelser omhandlet kommunale helse- og omsorgstjenester i Troms. Et klart flertall av
henvendelsene gjaldt Tromsø kommune, hvor antall saker steg fra 66 til 79. Økningen omfattet i
hovedsak henvendelser om fastlegeordningen.

For de andre bykommunene, Harstad og Lenvik, var

antall henvendelser henholdsvis 22 og 8. For øvrige kommuner var antall henvendelser 5 eller færre.
Når det gjelder fagområdene, omhandlet 54 % av sakene fastlegeordningen.

Hjemmebaserte

tjenester, som helsehjelp i hjemmet, praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse og
omsorgsstønad,
vesentlige

utgjorde

endringer

27 % av sakene, mens 19 % gjaldt sykehjem.

sammenlignet

med 2017.

Fagområder
”får: —ha”

er," "

Det er ikke registrert

- Kommunale

tjenester

(2018)

,

*

I Fastlege
, .

I Hjemmebaserte

tjenester

Sykehjem

7
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Henvendelsene

om fastleger

diagnostisering,

samt praksis ved innkreving

gjelder forhold

knyttet

til behandlingstiltak,

av egenandel

medisinering,

og gebyr. I saker om hjemmebaserte

tjenester og sykehjem blir det ofte reist spørsmål ved kvalitet og forsvarlighet i helsehjelpen og
innholdet

i tjenestene.

Spørsmål

om tildeling

av tjenester

og saksbehandling

utgjør også en betydelig

del av problemstillingene.

-Kommunale

Bakgrunn for henvendelsene

tjenester

(2018)

I Behandlingstiltak
ITjenestens

omfang

Medisinering
I Oppfølging
I Diagnostiering
'»
71

, seg.

3. Vi går i dybden
3.1

Spesialisthelsetienesten

(UNN HF)

3.1.1 Utviklingstrekk
På vesentlige områder ser vi at de samme utfordringene

og problemstillingene

går igjen, år etter år.

Gjengangerne er informasjon og medvirkning, kommunikasjon med pasienter og pårørende,
oppfølging

av pasienter,

samarbeid

mellom

avdelinger

og koordinering

av tjenestene.

Vi kjenner

til at

UNN har iverksatt tiltak, blant annet med tanke på læring på tvers, men det ser ut til å være
krevende å forankre rutiner og tiltak i hele organsiasjonen.
Koordinering

mellom

avdelinger

og internt

samarbeid

ser fortsatt

ut til å være en utfording

for

UNN. Kvaliteten på informasjonsflyt

meilom avdelinger og fra avdelinger til pasienter og pårørende

er varierende.

i UNN—systemet kan stå ubehandlet

sengeposter

Interne

på avdelinger

er usikre seg imellom
forstand

henvisninger

og i forhold

med ledig kapasitet

om ansvarsforhoidene
til den medisinske

kan være fornuftig

ressursbruk.

kan dette få konsekvenser

oppfølgingen.

i lengre tid. Utnyttelse

Skott og gråsoner

Men når avdelingene

for pasienten,
mellom

av

både i praktisk

avdelinger

kan true

pasientsikkerheten.
Andre aktuelle
medisinlister
bestilt,

problemstillinger

som ikke følger pasienten

at forundersøkelser

behandling

er brutte

forventinger

og uklare ansvarsforhold.

ikke er gjort eller at journaler

blitt utsatt av den grunn.

om planlagt oppfølging,

epikriser

og

Ofte hører vi at prøver ikke er

ikke er lest. I flere saker har planlagt

Det er ikke god sykehusøkonomi.

8
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Retten til informasjon og medvirkning blir ikke godt nok ivaretatt ved UNN. Disse rettighetene
gjelder alle faser i et pasientforløp. Her er noen eksempler:
/

Ved vurdering og fristfastsettelse

/

l ventetid før undersøkelse eller behandling må pasienten få informasjon om tidspunkt for

må det gis tilbakemelding

til henviser og pasient.

innkalling, hvordan man skal forholde seg ved endret helsetilstand og om pasientrettigheter
som rett til fornyet vurdering og fritt behandlingsvalg.

Før undersøkelse eller behandling er det videre viktig at pasienten får tilstrekkelig
informasjon om prognose, valgmuligheter og risikomomenter ved behandlingstiltak.

J

Etter undersøkelse eller behandling må henviser og pasient få epikrise innen rimelig tid og

/

oppdatert

legemiddelliste.

Etter alvorlige hendelser med svikt og komplikasjon skal pasienten uoppfordret

/

informasjon om hendelsen, og adgangen til å kontakte Fylkesmannen,
pasientskadeerstatning

og Pasient— og brukerombudet.

gis

Norsk

Pasienten skal i tilbys et møte for å

informasjon om hendelsen og eventuelie forbedringstiltak som helseforetaket iverksetter.
Uten nødvendig informasjon

setter man pasienten ien uheldig posisjon i forhold til ivaretakelse av

egen helse og egne rettigheter. Manglende informasjon kan føre til unødvendig frustrasjon hos
pasienter. God informasjon bidrar til effektive helsetjenester og forebygger unødvendig uro og
konflikt.
Rett til medvirkning og informasjon må være prioriterte områder i kvalitets- og forbedringsarbeidet
ved UNN.

3.1.2 Spesielle forhold
Kontaktlege

og koordinator

Sviktende informasjonsflyt og manglende kontinuitet er medvirkende årsaker til at ikke alle
pasientforløp

fungerer godt nok. Pasienter forteller at de savner en lege som ser helheten og som de

kan ha en dialog om sin totale helsetilstand med. Erkjennelsen av at man ikke har fått til dette har
bidratt til lovfesting av retten til en kontaktlege,

med virkning fra 15.9.16.

Til tross for lovfestingen for mer enn to år siden har vi konkrete eksempler på at pasienter som
oppfyller vilkårene ikke får kontaktlege. En pasient som tok kontakt med ombudet hadde vært til
flere konsultasjoner ved ulike avdelinger ved UNN for oppfølging. Hun følte seg som en kasteball i
systemet og manglet en fast medisinskfagligkontakt som kunne se sammenhenger og ha kunnskap
om diagnosen og sykdomsutvikling.
om oppnevning av kontaktlege.

Koordinerende

enhet ved UNN ble kontaktet

Forespørsel om kontaktlege

med forespørsel

ble rettet til ulike avdelinger hvor

klienten hadde vært til behandling, men ingen av avdelingene ville ta på seg ansvaret. Etter at vi
hadde jobbet med saken i over ett år hadde pasienten ikke fått oppnevnt kontaktlege, til tross for at
det var enighet om at pasienten oppfylte vilkårene.
Ide regionale retningslinjene

for oppnevning av kontaktlege,

fram at ansvaret for oppnevning

og som er gjeldende ved UNN, gikk det

”ligger i linjeledelsen ved den enheten, sengeposten eller

poliklinikken, som skal ha primæransvaret for pasientens behandling". Det gikk ikke fram av
retningslinjene hvem som hadde overordnet ansvar og myndighet til å utpeke ansvarlig avdeling for
kontaktlege ved uklarhet Om hvilken avdeling som har hovedansvaret
tydeliggjorde

for pasienten. Denne saken

behovet for å endre rutinene for å sikre rask utnevnelse av kontaktlege.

Den regionale

9
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rutinen ble endret, og det går nå klart fram at dersom det oppstår uenighet som ikke lar seg løse
mellom avdelinger i ulike klinikker, beslutter fagsjef eller fagdirektør hvilken avdeling som har
ansvaret.
Pasientens rett til å få oppnevnt kontaktlege trådte i kraft 15.9.2016. Spesialisthelsetjenesten har en
korresponderende
koordinator.

pasientansvarlig

Trenger

plikt til slik oppnevning.

Koordinatorordningen

Spesialisthelsetjenesten

ble lovfestet

har også en plikt til å oppnevne

1.1.2012 og erstattet

tidligere

regler om

lege.

vi færre og mer forpliktende

Vi viser til Pasient- og brukerombudenes

pasientrettigheter?

felles årsmelding

for 2018 (side 7). lngressen til dette

temaet oppsummerer i hovedtrekk problemstillinger og endringsbehov som vi har omtalt i punktene
over, og som vi har måttet

gjenta

over flere år. Vi inntar følgende

fra felles årsmelding:

"For å realisere pasientens helsetjeneste er det etablert ulike ordninger som skal sikre gode
behandlingsforløp. De etablerte ordningene med kon takt/eye, forløpskoordinatorer,

koordinatorer og

individuelle planer og hvem som er ansvarlige for de ulike ordningene, er forvirrende både for
pasientene og helsepersonellet. Vi stiller derfor spørsmål ved om tiden er innefor å etablere færre,
men mer virkningsfulle og forpliktende ordninger. "
De grunnleggende
eventuelt

problemene

må løses gjennom

lovgiver. Vi vil itillegg

påpeke behovet

handling

og tiltak fra sentrale

for endringstiltak

helsemyndigheter

ved det enkelte

helseforetak

og
og

hos det enkelte helsepersonell, og dette er godt oppsummert i felles årsmelding, samme side:
"Pasient- og brukerombudene mener at tjenesteyterne må ha større fleksibilitet og velvilje til å
samarbeide om og med pasienter og brukere på tvers av nivåer i tjenestetilbudene, slik at pasient- og
brukernes behov for tjeneste blir det sentrale, ikke organisering. "
Vi vil tilføye at de samme utfordringene

kommer

til syne i de kommunale

helse- og

omsorgstjenestene, og bemerkningene over er dermed gyldige også for primærtjenestene.

Svikt i klagebehandling

ved UNN

UNN gir informasjon om klagerett og klagebehandling i pasientbrev om tildeling av helsehjelp og på
sin hjemmeside. Det er også utarbeidet interne rutiner for behandlingen av klagesaker ved
helseforetaket. Samtidig registrerer vi at UNN ikke behandler klager i tråd med pasient- og
brukerrettighetsloven.

Klager blir ikke besvart innen rimelig tid, klager blir ikke videresendt til

klageinstansen (Fylkesmannen) i henhold til loven og av og til forsvinner klager i "systemet".
Pasienters rett til å klage er en innlysende og grunnleggende rettssikkerhetsgaranti.
som enhver annen offentlig

virksomhet,

gjør feil. Det er derfor viktig at pasienten

Helseforetak,
får prøvd sin klage,

enten det gjelder manglende oppfyllelse av rett til helsehjelp eller mangler i den medisinske
behandlingen. Klageretten er lovfestet og følger av pasient- og brukerrettighetsloven
De fleste klager inneholder

viktige

tilbakemeldinger

til helsetjenesten

om forhold

kapittel 7.

som ikke fungerer

godt eller om praktiske spørsmål hvor helseforetaket kan legge forholdene bedre til rette for
pasientene. Når det svikteri klagebehandlingen, svikter man ikke bare pasientene. Helseforetaket
svikter også seg selv, ved at viktig informasjon om virksomhetens samfunnsoppdrag - å gi pasienter
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forsvarlig

og omsorgsfull

helsehjelp

—glipper.

Klager er tilbakemeldinger

fra pasienter

som kan

komme til nytte i heiseforetakets kvalitets- og forbedringsarbeid.
Detvesentlige poenget er imidlertid at klager blir behandlet på korrekt måte, slik at pasienten får
avklart sin rett til helsehjelp. Vi erfarer at det er stor variasjon i praksis og kvalitet på
klagebehandlingen ved UNN, og det er alvorlig at mange klager ikke blir ikke behandlet i tråd med
lovverket.

3.2

Kommunale

helse-

og omsorgstjenester

3.2.1 Utviklingstrekk
Kommunene skal sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som
oppholder seg i kommunen, og forvalter et vidt spekter av tjenester for å dekke innbyggernes behov
for tjenester.

Kommunene

behov for helsehjelp.

får et stadig større ansvar for pasienter

Dette skaper utfordinger

kompetanse

og kapasitet.

kommunale

helse-og omsorgstjenster

for kommunene,

Når vi i tillegg ser at fastlegeordningen

l 2018 kom fastlegeordningen

gis nødvendig

prioritet

med omfattende

og komplekse

ikke minst med tanke på
viser krisetegn,
og oppmeksomhet

er det vesentlig

at

fremover.

nok en gang i fokus. Over halvparten av henvendelsene i

kommunesakene dreide seg om fastlegenes virksomhet. Det generelle utfordringsbildet

ble grundig

omtalt i vår årsmelding for 2017. Dette har ikke endret seg. Etter vår oppfatning må kommunene ta
mer styring

med fastlegene

fastlegeforskriften,

som de har inngått

innretter seg etter Helsedirektoratets
enkelte

avtale med. Dette gjelder alt fra etterlevelse

av

universell utforming, oppfølging av klagesaker og oppfølging av fastleger som ikke
avklaringer knyttet til hvilke utgifter fastlegen kan pålegge den

pasient.

Vi har de siste årene mottatt et økende antall henvendelser fra pårørende til kronisk syke pasienter
med store hjelpebehov. Pårørende forteller at de ikke får den hjelpen og veiledningen de trenger.
Pårørende som har barn, samboer eller ektefelle med stort hjelpebehov er naturlig nok involvert og
sterkt

berørt av dette.

De trenger

ekstra støtte fra kommunen.

Helse- og omsorgstjenesten

bærer

ansvaret for å gi forsvarlige tjenester, og kan ikke velte ansvaret på pårørende eller andre
nærstående. Vi ser tendenser til slik ansvarsfraskrivelse. Pårørende forteller at de må være både
hjelper

og koordinator

av tjenestene.

På grunn av mangler

må stille opp, og etter hvert langt ut over det de makter.

i det kommunale

tilbudet

føler de at de

Dette kan føre til at pårørende

ender opp

som pasienter. Pårørende forteller også om turnus som omfatter svært mange tjenesteytere. Når de
mangler

et kontaktpunkt

har tid, kunnskap
turnus

eller kompetanse

fører dessuten

særlig tyngende

i kommunen,

føre dialog med tjenesteytere

til å gi råd, informasjon

til at tjenestene

omsorgsarbeid

må pårørende

blir uoversiktlige

og veiledning.

og uforutsigbare.

som ofte ikke

Mange tjenesteytere
Pårørende

i

som utfører

må ofte vente lenge på å få avklart om de får avlastning

eller

omsorgsstønad.
Dette er en bekymringsfull
til reglene om styrket
1. oktober

utvikling.

pårørendestøtte

2017 og understeker

Kommunene

må innrette

sine tjenester

i helse- og omsorgstjenesteloven

kommunens

ansvar overfor

personer

og sin praksis i forhold

§ 3—6.Reglene trådte

i kraft

med særlig tyngende

omsorgsarbeid. Kommunene må i større grad tilby opplæring og nødvendig veiledning til pårørende, i
tillegg til avlastningstiltak

og omsorgsstønad.
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3.2.2 Spesielle
Pasient-

og brukerrettigheter

Vi mottar
gjelde

forhold

en del henvendelser

behandling,

i fastlegeordningen
fra pasienter

medisinering,

som er uenig i fastlegens

sykdommens

alvorlighet

vurderinger.

eller diagnosen

Uenigheten

kan

som er satt. Men pasienten

har likevel tillit til fastlegen, og spørsmålet om bytte av fastlege er derfor ikke aktuelt. l slike tilfeller
kan pasienten

benytte

seg av sin rett til å få en ny vurdering

av sin helsetilstand

hos en annen lege

med fastlegeavtale.
Retten til fornyet

vurdering

§ 2—1c og forskrift

er en pasientrettighet

som er hjemlet

om pasient— og brukerrettigheter

i pasient-

i fastlegeordningen

og brukerrettighetsloven

§ 7.

Rettigheten gjelder personer som står på en fastleges liste, og gir rett til å få en ny vurdering av sin
helsetilstand hos annen lege enn sin fastlege. Legen som foretar ny vurdering må være tilknyttet
fastlegeordningen.

Retten gjelder når pasienten har fått en første vurdering av fastlegen. Krav om ny

vurdering må være relatert til samme forhold.
Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlegen. Det er nok at pasienten ber om å bli satt opp til
time hos annen lege enn fastlegen.

Legen som foretar

vurderingen

i den nye vurderingen

til pasientens

undersøkelser

fastlege.

for å vurdere

pasientens

tilstand

ny vurdering

skal imidlertid

sende notat fra

kan det være behov for å foreta

igjen. Bestemmelsen

hjemler

kliniske

ikke noen rett for

pasienten eller plikt for legen til å gjennomføre slike undersøkelser, dersom dette ikke er nødvendig
for å ivareta en forsvarlig ny vurdering.
Vi har på bakgrunn
ordningen

av henvendelser

til ombudet,

samt egne undersøkelser,

ikke er kjent blant ansatte ved alle legekontor

i fylket.

grunn til å tro at denne

Vi har foretatt

stikkprøver

bla nt

ansatte ved 33 legekontor i Troms. Ved flere legekontor er det etablert klare rutiner for hvordan slike
henvendelser skal håndteres, og pasienter som ber om en fornyet vurdering settes opp til legetime
hos en annen lege umiddelbart. Ved andre legekontor har vi fått opplyst at ansatte ikke er kjent med
at pasienten har en slik rettighet.
Den enkelte
fastlegene

pasient sin rett til ny vurdering
har kapasitet

til å motta

er rettet

henvendelser

mot kommunen.

om ny vurdering.

Kommunen

må derfor

Videre har kommunen

sikre at

ansvar for

å følge opp at fastlegene innretter sin praksis i tråd med gjeldende regelverk.
For å sikre at rettigheten er kjent og praktiseres itråd med regelverket har vi sendt et
informasjonsbrev
etablert

til alle kommuner

og implementert

rutiner

og legekontor

ved det enkelte

i Troms. Vi ber kommunene
legekontor

som sikrer at pasientens

vurdering ivaretas. Videre må kommunen påse at pasient—og brukerrettigheter
er kjent og at de etterleves

Ulovlige

slik at pasientenes

interesser

bidra til at det er

og rettssikkerhet

rett til ny

i fastlegeordningen

ivaretas.

SMS-gebyr hos fastlegene

Vi har mottatt henvendelser om at pasienter fortsatt må betale gebyr for timebestillinger
og fra legekontor

i Tromsø.

Prisen er kr 6 per melding,

og vi har eksempler

fra pasienter

på SMS til
som av ulike

årsaker har betalt opp til kr 48 i SMS-gebyr for å få ordnet en enkelt timeavtale. Slike gebyrer er det
som kjent ikke hjemmel i lov for å avkreve.
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Utgangspunktet er at alle pasienter skal ha likeverdig tilgang til offentlig finansierte helsetjenester,
og de skal behandles
fastlegeordningen
kommunal

likt. Fastlegene

er regulert

fastlegeavtale

egenbetaling

tilbyr en offentlig

i statsavtalen

og legespesialister

er uttømmende

regulert

adgang til å pålegge pasienten

finansiert

helsetjeneste.

(Avtale om økonomiske
md avtalepraksis).

i lov og forskrift.

andre utgifter

Totaløkonomien

vilkår for allmennleger

Pasientens

egenandeler

Som en konsekvens

i

med

og

har ikke behandlere

enn det som følger av gjeldende

regelverk.

Legene har

ikke anledning til å avkreve vederlag fra pasienten ut over det som er avtalt. Det er heller ikke
anledning

til å tilby tilleggstjenester

mot pasientbetaling

innenfor

den offentlig

finansierte

helsetjenesten.

Det går fram av Helse—og omsorgstjenesteloven
for at kommunen

skal kunne kreve betaling

§11—2at det må være hjemmel i lov eller forskrift

for helse- og omsorgstjenester

de har ansvar for.

Folketrygdloven § 5-4 med tilhørende forskrifter regulerer pasienters egenandeler og egenbetaling,
og stønadsforskriften
Etter forskrift

regulerer

hvilke egenandeler

om fastlegeordningen

og hvilken

i kommunene

egenbetaling

§ 21 skal legen kunne motta

henvendelser i åpningstiden sin. Dette gjelder både telefonhenvendelser
timebestillinger.

fastleger

kan kreve.

og vurdere

alle typer

og elektroniske

Med elektronisk menes her for eksempel e-post, SMS og kommunikasjon via

Internett.

Vi synes det er positivt at fastlegetjenesten benytter seg av elektroniske verktøy som gjør det enklere
for pasienten

å kommunisere

stønadsforskriften

trygt med sitt legekontor.

å kreve gebyrer

ut over faktisk

Det er imidlertid

i strid med

kostnad for SMS—tjenester. Det har ingen betydning

hvem som mottar betalingen, om det er fastlegene eller det er en ekstern tjenesteleverandør.
Tromsø kommune har ansvaret for å følge opp at fastlegene holder seg innenfor den avtalen de har
inngått med kommunen, og at regelverket følges.
Pasient- og brukerombudet

ha i oktober

2018 om en redegjørelse

fra Tromsø kommune

om hvordan

de følger opp og sikrer at fastlegene og fastlegekontorene ikke pålegger pasientene gebyrer i strid
med gjeldende regelverk. Tromsø kommune har i sitt tilsvar til ombudet informert oss om at de
følger opp denne saken og skal iverksette

adekvate

tiltak overfor

lege og legekontor

som fortsatt

tar

ulovlige gebyrer. Saken følges opp.

Innsyn

i pasientjournalen

er gratis

Pasienter har rett til innsyn i egen pasientjournal, og slikt innsyn er nå gratis for pasienten. Tidligere
kunne det kreves inntil kr 85 for utskrift eller kopi av pasientjournal etter journalforskriften

§ 12.

Denne bestemmelsen er nå opphevet. Etter ny lovgivning er det som utgangspunkt ikke lov til å ta
betalt for utlevering
gjennomfører

avjournalopplysninger.

EUs personvernforordning

Personopplysningsloven

artikkel

være gratis. ljournalforskriften
personopplysningsloven.

Stortinget

vedtok

i mai en ny personopplysningslov

(GDPR) i Norge, og som trådte

som

i kraft 20.7.2018.

15 nr. 3 slår fast at innsyn i pasientjournalen

som hovedregel

skal

er det gjort endringer for å gjøre forskriften i tråd med

l§ 11 går det klart fram at innsyn ijournal

som hovedregel

skal være gratis.
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Mange

for dem som ønsker

barrierer

å klage

Noen pasienter, brukere og pårørende har klagefrykt på grunn av manglende tillit til helse- og
omsorgstjenesten.
brukere

Klageretten

og pårørende

er en rettssikkerhetsgaranti,

ikke får gjort gjeldende

og det er alvorlig

denne retten.

Men pasienter

dersom

pasienter,

og brukere

er usikre på

hvordan en klage vil bli mottatt og noen er redde for represalier. Det er ikke alltid lett å klage på
tjenester

og tjenesteytere

som pasienten

eller brukeren

er avhengig

Flere pasient—og brukergrupper, som døve/hørselshemmede
erfarer

at de ikke får veiledning

klage. Mange opplever

og bistand

fra kommunen

av i det daglige.

brukere og rusavhengige pasienter

eller tjenesteytere

når de ber om hjelp til å

at de står alene, og det er særlig grunn til bekymring

for pasienter

og brukere

som ikke har pårørende som kan gi dem støtte.
Kommunen har veiledningsplilkt og skal kunne hjelpe pasienter og brukere som ønsker å klage på
enkeltvedtak
barrierene

eller innholdet

i tjenestene.

Det er viktig at kommunene

som står i veien for at den enkelte

skal kunne benytte

legger vekt på å bygge ned

seg av klageretten.

Kommuneundersøkelse
-

Informasjonsplikt

overfor

Pasient— og brukerrettighetsloven
får ivaretatt

sine interesser

som utsettes

pasienter,

§ 3—2fjerde

i etterkant

brukere

ledd (heretter

av alvorlige

for skade eller komplikasjoner

og pårørende

hendelser

ved alvorlige

hendelser

§ 3—2)skal sikre at pasienter

og brukere

i helse- og omsorgstjenesten.

Personer

har særlig behov for informasjon

og hjelp. Det er

kommunen (og helseforetak) som skal sikre at rettigheten blir oppfylt. Pasienten skal opplyses om
den skaden eller komplikasjonen som har oppstått, og skal tilbys et møte i den forbindelse. Videre
skal pasienten informeres om Norsk pasientskadeerstatning (NPE), adgangen til å anmode
Fylkesmannen

om opprettelse

av tilsynssak

og om adgangen

til å kontakte

Pasient- og

brukerombudet for råd og veiledning.
Bakgrunnen

for undersøkelsen

Informasjonspraksis etter § 3-2 ved UNN var for noen år tilbake svært ulikt ivaretatt blant
avdelingene.

UNN har etablert

større grad blir orientert
henvendelser
systemnivå,

informasjonsrutiner

om sine rettigheter

om at rutinene

svikter.

etter § 3-2. Vi erfarer

når alvorlige

Disse erfaringene

samt at det tar tid før slike rutiner

hendelser

illustrerer

at pasienter

oppstår,

at ansvaret

og pårørende

men vi mottar
må forankres

i

fortsatt
på

blir kjent og fulgt i hele virksomheten.

Vi ha dessuten merket oss at omfanget av pasientskadeerstatningssaker i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten er få, sammenlignet med saker fra spesiaIisthelsetjenesten.
benytte

erstatningsordningen

mottate

erstatningssøknader

av totalt antall innsendte
var at 1 % av søknadene

er at pasienten

hos NPE for perioden

søknader

i perioden.

gjaldt tjenester,

En forutsetning for å

kjenner til NPE—ordningen. En undersøkelse
2016—2018. viste at kommunesaker

vi gjorde
utgjorde

av

13 %

Troms ligger på om lag samme nivå. Det iøynefallende

som helsehjelp

i hjemmet,

avlastningstiltak

og sykehjem,

det vil si tjenester med mange brukere og høy risiko for fallskader, infeksjoner, feilmedisinering o.l.
På bakgrunn

av antall brukere

av tjenestene,

er det mulig at det skjer en underrapportering

tjenestevolum

og kjente risiko— og sårbarhetsfaktorer,

av pasientskadeerstatningssaker fra den kommunale

helse- og omsorgstjenesten. Dette kan dels skyldes at pasienter ikke får nødvendig informasjon om
sine rettigheter ved alvorlige hendelser og svikt.

14

203

I 2018 gjennomførte

vi en undersøkelse

vedrørende

kommunenes

rutiner

og informasjonspraksis.

Vi

ba fylkets kommuner redegjøre for sine rutiner. i tillegg ha vi om å få opplyst hvordan kommunene
sikrer at informasjonsplikten

blir ivaretatt.

23 av fylkets

24 kommuner

besvarte

vår henvendelse,

noe

som ga et godt vurderingsgrunnlag.

Kommunenes tilbakemeldinger
Har skriftlige—ru—Hner
Har skriftlige
Har rutiner,

rutiner,

_9_w_,

_
med behov for revisjon

5

Har ikke skriftlige rutiner, men har påbegynt/
påbegynner

utabeidelse

?

1

men ikke skriftlige

7

av slike

Har ikke rutiner

1

1

Ikke svart
Sum

24

Oppsummering
1.

8 av 23 kommuner
det positivt
utarbeidelse

at alle

hadde ikke informasjonsrutiner.

8 kommuner

opplyste

Dette er et relativt

at de enten har igangsatt,

mange. Samtidig

er

eller skal igangsette

av slike rutiner.

2.

Det var til dels store variasjoner

-

Noen har en enkel og oversiktlig rutine med beskrivelse av mål, ansvar og utførelse.
En del kommuner hadde knyttet informasjonsansvaret til awiksrutiner. Denne løsningen kan
være krevende å praktisere og evaluere, da awik også kan omfatte hendelser som ikke får
konsekvenser for pasient eller bruker. Man bør i så fall ha en klar beskrivelse av hva som
utløser informasjonsplikt etter § 3-2.
Brukervennligheten var i noen tilfeller mindre god. Det var for eksempel vanskeiig å finne
frem til informasjonsrutinen der denne inngikk i en større prosedyresamling, med blant

-

annet awiksskjema,

i prosedyrenes

innhold

skjema for samhandlingshendelser,

og omfang.

HMS—skjema.

— Noen kommuner hadde rutiner som var begrenset til å gjelde en del av helse—og
omsorgstjenesten,

3.

som for eksempel

sykehjem.

Når det gjelder oppfølging på systemnivå og praksis, har vi fått få svar. Oppfølgingen ser ut til
å skje gjennom behandling av avviksmeldinger eller ved ordinær virksomhetsrapportering.

Konklusjon
lnformasjonsansvaret

etter § 3—2kan ikke anses tilstrekkelig

ivaretatt

av fylkets

kommuner

Dette er et systemansvar. Et sentralt formål med § 3-2 er å sikre at informasjonsplikten
gjennom

tydelig

Mange kommuner
registrert

ledelsesforankring
har bekreftet

et behov for å revidere

og anvendelige
at de trenger
eksisterende

rutiner

å utarbeide
rutiner.

per i dag.

blir fulgt opp

for ansatte.
informasjonsutiner,

Vi finner det positivt

mens andre har
at undersøkelsen

ser ut

til å ha satt fokus på dette ansvaret. Arbeidet med slike rutiner bør skje isamarbeld med brukerråd,
som for eksempel eldreråd, råd for funksjonshemmede og brukerorganisasjoner.
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4. Kontorets

utadrettede

Pasient— og brukerombudet
omsorgstjenesten.
pårørende

virksomhet

skal gjennom

I den forbindelse

og tjenesteytere

sitt arbeid

bidra til å bedre kvaliteten

er det viktig å nå ut med informasjon

om ombudsordningen,

blant ansatte

Brukerseminar
Vi arrangerte

—psykisk

vårt første

til pasienter,

pasient- og brukerrettigheter

l2018 har vi lagt vekt på kommunemøter og informasjonstiltak
og brukerrettigheter

i helse- og

i den kommunale

brukere,

og våre erfaringer.

for å øke kunnskapene om pasient-

helse— og omsorgstjenesten.

helse og rus

Brukerseminar

rettet

mot psykisk helse og rus iTromsø

1.11.18. Vi håper

seminaret blir et årvisst arrangement og en møteplass for erfaringsutveksling mellom
brukerorganisasjoner
Rusmisbrukernes
(LPP) Tromsø,

og Pasient— og brukerombudet.
lnteresseorganisasjon

Mental

Tema for seminaret

Disse organisasjonene

(RIO), Landsforeningen

Helse Troms, Erfaringskonsulenter
var brukermedvirkning,

spesialisthelsetjenesten

og kommunale

var representert:

for Pårørende

innen Psykisk helse

fra Helse Nord og Fylkesmannen

samhandling

mellom

kommunene

helse- og omsorgstjenester

iTroms.

og

til personer

med psykisk sykdom.

Det ble besluttet samarbeidstiltak for 2019, blant annet et informasjons- og dialogmøte på UNN HF
Åsgård med pasienter

og helsepersonell,

med utgangspunkt

gjort et utvalg blant de tilbakemeldingene

i retten

til brukermedvirkning.

Vi har

som vi fikk i seminaret:

Brukermedvirkning
Det er viktig at medvirkning
allerede

ved vurderingen

tas på alvor i en tidlig fase av et pasientforløp.
av om den enkelte

gjelder valg av behandlingsmetode.
motiverte.

har rett til nødvendig

Mange brukere

Erfaring viser at brukeren

Dette har betydning

helsehjelp,

har klart å mobilisere

ikke alltid blir hørt og gir derfor

for eksempel

krefter

når det

til å søke hjelp og er

opp. Her kan det være mye å

hente på å sette av tid, gi informasjon og sørge for god kommunikasjon. Det er et stort behov for
kunnskap om tjenester, råd—og veiledningstjenester og hvordan man kan få bistand til å medvirke.
Brukermedvirkning

vil bli fulgt opp som tema i fremtidige

seminarer.

Samhandling mellom tjenestene
Manglende

samhandling

mellom

kommunene

og spesialisthelsetjenesten

skaper

"svingdørspasienter". Kommunene kan i enkeltsaker "kaste kortene" og vise til at de ikke har
kompetanse til å gi forsvarlige tjenester. Spesialisthelsetjenesten fremholder på sin side at
pasientens

helseplager

ikke er alvorlige

nok til at de kan få tjenester

derfra.

De to nivåene fremstår

som blokker for pasienten når det gjelder forsvarlighetsvurderinger, og det er ressurskrevende å
forholde seg til en slik situasjon, itillegg til psykisk uhelse og/eller rusproblemer.
Manglende samhandling skyldes også utfordringer internt i tjenestene. Mange brukere erfarer at
samarbeidet

mellom

presset på økonomi

poliklinikk

og døgnenhet

en følbar faktor.

ikke fungerer

godt. l kommunene

Brukere får ofte høre at tjenestene

er det generelle

de mottar

er på grensen

til

det uforsvarlige. Det er krevende for en bruker å måtte se seg selv som en salderingspost.
Kommunale

tjenester

Det kom innspill

til personer

med psykiske

på flere sider av de kommunale

helseplager
helse— og omsorgstjenestene:

-

Det er mange ufaglærte

—

Boligmangel er et grunnleggende problem som vanskeliggjør gjennomføringen av tjenester,
aktivitetstilbud

i tjenesten.

og arbeid.
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Aktivitetstilbod er mangelvare. Mange brukere er ensomme og et begrenset tilbud utenfor
hjemmet bidrar til å forsterke isolasjonen.
-

Brukernes

nettverk

annet nettverk

brukes i for liten grad. De ressursene

som pårørende,

nærstående

og

blir ikke brukt.

Kommunemøter

Vi har hatt en satsing mot kommunale helse- og omsorgstjenester fra 2016, med vekt på møter med
ledelsen på sektoren og tilbud om kurs til ansatte om pasient- og brukerrettigheter. 12018 møtte vi
ledere og ansatte i Balsfjord, Storfjord og Karlsøy kommune. Gjennom dialogmøter blir vi bedre kjent
med helse- og omsorgstilbudet i den enkelte kommunen. Vi får et innblikk i utfordringer som
kommunene

står overfor,

men også kjennskap

til gode løsninger

og innsatsen

som daglig legges ned i

tjenestene. God kunnskap om situasjonen i kommunene gjør oss bedre i stand til å veilede pasienter
og brukere

i enkeltsaker.

Vi når samtidig

Oversikt

over utdarettet

ut med viktig informasjon

virksomhet

om pasient-

og brukerrettigheter.

i 2018

Møter o.l. med UNN
Dialogmøte

Dato

med klinikkledelsen

Presentasjon

av årsmelding

på UNN HF Åsgård

2017 for styret,

ledelse

26.1
og ansatte

7.2

på UNN

Brukerutvalget

7.2

Kvalitetsrådgivere

5.4

Ungdomsrådet

14.12

Kommunemøter

Dato

Balsfjord

kommune

24.5

Storfjord

kommune

Dialogmøte

29.5

med Koordinerende

enhet,

Harstad

14.9

kommune

Karlsøy kommune
Dialogmøte

18.9

med Tildelingskontoret,

Informasjon

og foredrag

Kurs i pasientrettigheter

Tromsø

om pasient-

kommune

5.12

og brukerrettigheter

Dato
22.2, 27.8

for le er i spesialisering

Kurs i pasient- og brukerrettigheter

for ansatte i Balsfjord kommune

24.5

Kurs i pasient-

for ansatte

29.5

og brukerrettigheter

Kurs i pasient- og bru kerrettigheter
lnformasjonsstand

i Storfjord

kommune

for ansatte i Karlsøy kommune

18.9

på UNN/POBO-dag

21.9

Møter med brukerorganisasjoner

Dato

Døves fylkeslag Troms

13.10

Psoriasis- og eksemforbundet
Brukerseminar
Pårørende

28.10

med RIO Rusmisbrukernes

innen

lnteresseorganisasjon,

Psykisk helse (LPP) Tromsø,

Mental

Landsforeningen

Helse Troms,

1.11

for

Erfaringskonsulenter,

Helse Nord og Fylkesmannen i Troms
Møter med samarbeidsparter/Andre
Felles fagsamling for Pasient- og brukerombudene,
Møter i fag—og samarbeidsforum

Dato

Karasjok

17-18.4

for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

i

14.5, 12.11

Troms
Fylkesmannen

i Troms

Pasientreiser
Regionsamling

med POBO Finnmark,

Nordland

og Trøndelag,

Norsk pasientskadeerstatning

Trondheim

30.8
17.10”
6-7.11
22.11
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Pasient- og
brukerombudet

Pasient-

og brukerombudet

i Troms,
Telefon

troms
htt

s:

helsenor

e.no

Postboks

212 Skøyen, 0213 Oslo

77 75 10 00
obo.no
asient—o brukerombudet

trams

18
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Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Vårdato:

Vårref:

Romssaja Finnmårkku fy/kkamdnn/
Tromssan ja F/nmorkun maaherra

14-05-2019

2019/2316

Deres dato:

Deres ref'

“‘31.
' 24

Kirsti Jensen
Kvæfjord

kommune

Saksbehandler,

Bygdeveien 26

innvalgstelefon

.

Kjetil Trygve Larsen, 77642143

9475 BORKENES
,
I

Svar på søknad om tilskudd - Tilbud til barn 0 un e med;behovfgrgI—angvarig/
sammensatt oppfølging over statsbudsjettet
kapittel 765 post 60 for 2019 —
Kvæfjord kommune
Vi viser

til søknad

. .. - ,

av 26.2.19.

Fylkesmannen innvilger tilskudd til Kvæfjord kommune —Lavterskel forebyggende team for 2019 på
kr 640 000. Tilskuddet er plassert i år 2 etter regelverkets pkt. 4 Tilskuddsberegning.
Ubenyttede midler fra 2018 på kr 318 746 kommer til fratrekk i beløpet.
Samlet utbetaling

for 2019 blir dermed

kr 321 254.

Formålet med tilskuddsordningen
er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for
langvarig/sammensatt
oppfølging gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester
fra ulike nivåer

og sektorer.

Fylkesmannens prioritering ses i sammenheng med regelverket for ordningen og de nye
beregningsreglene. Ordningen skal understøtte målene i Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplan
for rusfeltet

(2016-2020).

Fylkesmannen
legger følgende føringer for arbeidet:
o Økning i rammeoverføring til Kvæfjord kommune knyttet til Opptrappingsplan for rusfeltet 2016
—2020 for 2019, er etter delkostnadsnøkkel for sosialhjelp oppgitt fra HOD å være kr 108 021.
Det forventes at kommunene benytter økte rammeoverføringer
styrke tjenestetilbudet til målgruppen.

i opptrappingsplanperioden

til å

.

Kommune har gjennom rapporteringen lS-24/8 ikke registrert økning i årsverk innen rus- og
psykisk helsetjenester totalt i 2018. Dette er ikke i tråd med tilskuddsordningens
og
opptrappingsplanens
intensjoner om kapasitetsvekst.

.

Fylkesmannen oppfordrer til å benytte BrukerPlan som verktøy for å kartlegge brukernes
livsvilkår og tjenestebehov. BrukerPlan—kartlegging egner seg godt til kvalitetssikring og utvikling
av tjenestene.
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fmtf
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www.
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lkesmannenno

melding:

Postadresse:

Besøksadresse:

Statens

Strandvegen

Hus

9815 Vadsø

Damsveien

lkesmannen.no/meldin

Telefon:
13, Tromsø

1, Vadsø
Org.nr.

208

78 95 03 00

www.glkesmannenno/tf
967 311 014
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Fylkesmannen stiller seg svært positiv til at Kvæfjord kommune har gjennomført
kartlegging.
Vi ber Kvæf'ord
vilkårfortildelin

kommune

ved rådmann

o

ansvarli

t'enesteleder

sette se

BrukerPlan

odt inn i merknader

o

en vedle

Utbetaling og krav til bekreftelse
Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte bekreftelsen
aksept av vilkår i utfylt og signert stand.
Vennligst påfør all korrespondanse
Vi ønsker dere lykketil

vårt saksnummer

2019/2316.

med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene!

Med hilsen
Anne Grete Olsen e.f.
fylkeslege/ helse- og sosialdlrektør

Anette Moltu Thyrhaug
leder for helse- og omsorgsseksjonen

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes kun elektronisk

Vedlegg:
Merknader og vilkår for tildeling
Aksept av vilkår
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Vedlegg 1 Vilkår for tildelingen

Fylkesmannen

legger følgende føringer for arbeidet som skal utføres:

Målet med tilskuddsordningen er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for
langvarig/sammensatt oppfølging gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester
fra ulike nivåer og sektorer.
Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på tildelingskriterier,
søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og eventuell fremdriftsplan. Fylkesmannen ber om at
dere spesielt prioriterer aktivitet som retter seg mot målene og målgruppen.
Tilskuddet gis i inntil fire år, med en gradvis skjønnsbasert nedtrapping og økt grad av
egenfinansiering. Kommunens egenfinansiering må økes i takt med at tilskuddsmidlene avkortes.
Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i økonomiplanen slik at økt kapasitet i
tjenestene blir av varig karakter. Hvordan dette løses må framkomme i rapportering for tilskuddet
for 2019 og i ev. ny søknad for 2020.
Det forventes at kommunene benytter økte rammeoverføringer i opptrappingsplanperioden til å
styrke tjenestetilbudet til målgruppen.
Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i dette brevet. Midlene kan som hovedregel ikke
omdisponeres eller brukes til andre formål enn det som er beskrevet i dette brevet.
Brukermedvirkning
«Brukerstemmen i Nord» ble etablert av Brukerorganisasjonene Rio og Marborg i samarbeid med
Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark i 2016. Kommunen oppfordres til å ta kontakt med
prosjektledelsen

(Asbjørn Larsen: Aismorntarsenéäigä

eller Vidar Hårvik: Mawborggo

) for

å få bistand til å etablere mer treffsikre tjenester gjennom styrket systematisk brukermedvirkning.
Prosjektet skal også hjelpe med å få frem lokale brukermedvirkere. For mer informasjon om

PFOSJ'ektet
se:html/www.,mBi'eg-,no/bMecstäimen,-ifnordk
Gi beskjed om endringer
Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers adresse,
kontonummer og kontaktperson.
Ubrukt tilskudd
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom midlene ikke brukes fullt ut, finnes
det følgende alternativer:
1.

Dersom dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten, må tilskuddet
tilbakebetales snarest til Fylkesmannen i Troms og Finnmark sitt kontonummer
7694.05.01063 merket med kapittel, post og vårt saksnummer. Fylkesmannen skal
informeres om dette.

2.

Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, vil bli trukket fra neste års tildeling av tilskudd
dersom prosjektet/aktiviteten blir videreført.

Tilskuddsmottaker skal i skriftlig form informere Fylkesmannen om overføring av midler som ikke vil
bli benyttet inneværende år innen 30.11.2019.
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Overført beløp må også framkomme i ny søknad om tilskudd for 2020.
Rapportering på måloppnåelse
Det skal rapporteres i henhold til kriteriene for måloppnåelse fastsatt i regelverket for tilskuddet,
viser her til ovennevnte regelverk på Helsedirektoratets hjemmeside (pkt. 6).
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd.
Tilskuddsmottakers vurdering av måloppnåelsen og effekt av tiltaket skal settes opp mot
målsettinger i prosjektplan/søknad, og undersøkelser/vurdering av brukertilfredshet.
Kommunen

ben tter e et ra

orterin

ssk'ema for tilskuddet

som lastes ned fra Helsedirektoratets

h'emmeside.
Frist for årsrapportering

Mottaker av tilskuddet skal rapportere i henhold til kravene oppført i dette brevet. For
prosjekter/tiItak/aktiviteter som går over flere år, skal det rapporteres hvert år kommunen mottar
tilskudd.
Frist for årsrapport/sluttrapport

pr. 31 .12.2019 er 1. april 2020.

Regnskapsrapportering
og revisorkontroll
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet i kommunens økonomisystem, skilt fra det øvrige
regnskapet med for eksempel en prosjektkode. Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal
kunne sammenlignes

på samme

nivå.

Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal være atskilt fra regnskap
for egne midler og/eller midler finansiert av andre.
Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte kontrollhandlinger knyttet til
dette tilskuddet.
Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforenings standard
ISA 805 ”Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående
elementer,

kontoer

regnskapsoppstilllngei

og spesifikke

eller poster i en regnskapsoppstilling".

Avhengig av mottakerens organisasjonstype og tilskuddets størrelse, bortfaller i noen tilfeller krav
om revisorbekreftelse på regnskap. Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for tilskudd mindre enn kr
200.000.
Rapport og regnskap må være levert før årets tilskudd blir utbetalt.
Frist for regnskap

pr. 31.12.2019

er 1. april

2020.

Oppfølging og kontroll:
Fylkesmannen kan føre kontroll med:
.
.

at bevilgningen brukes etter kravene i regelverk og tilskuddsbrev
at opplysninger som legges til grunn for tildeling og som inngår i den etterfølgende
rapporteringen

er korrekte, jf. Bevilgningsreglementet

510, annet ledd.

Fylkesmannen kan gi myndighet til en annen virksomhet for å føre denne kontrollen.
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Tilskuddsmottakere skal legge frem opplysninger
muliggjøre og lette kontrollarbeidet.

ved forespørsel og bidra på andre måter til å

Fylkesmannen kan iverksette nødvendige og hensiktsmessige

kontroller.

Klagerett
Tildeling av/ avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak.
forvaltningsloven § 2, første ledd, bokstav a og b, er det ikke klagerett.

I henhold til

Søknadsfrist for neste års tilskudd
Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Søknadsfristen for tilskudd til prosjekter/aktiviteter
som planlegges videreført neste år, kunngjøres senere. Kunngjøring vil bli publisert på
fylkesmannens nettside.
Vennligst påfør all korrespondanse

vårt saksnummer

2019/2316.

Aksept av vilkår (vedlegg 2) skal snarest, og senest innen 3 uker, sendes i retur til Fylkesmannen i
Troms og Finnmark.
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Vedlegg

2

AKSEPT AV VILKÅR

Akseptbrevet

må signeres

tilskuddsbrevet

og returneres

så snart som mulig,

ble mottatt. Akseptbrevet

senest

innen

3 uker etter at

skal sendes i retur til:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens hus

Eller i skannet versjon til
fmtfpostnlkesmannen.no

9815 VADSØ

Vår referanse:

201 9/2316-24

Tilskuddsmottaker:
Adresse:

Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475 BORKENES

Organisasjonsnummer

Qiåäiaqnx

Kontonummer

”4130 fl Cic’f3"\‘~*\
01
Kontaktperson,

Marit

telefonnummer

Med 5 ran

og e-postadresse for økonomiansvarlig

, 740 2.3000

%WQJW

’P nxzofi

%> Manitöløll—U—é/Kwtfbd

Mud-011,0

Utbetalingen til mottaker bes merket med

,Tllårsidé,,l?am”‘36 W“ bwfflfi‘flmfli
Gjelder tilskudd over statsbudsjettets kapittel 765 post 60 for budsjettåret 2019 tilbud til barn og
unge med behov for langvarig/sammensatt
oppfølging. Tilsagnet er på inntil kr 640 000.
Kommunen har ikke Ubenyttede midler overført fra 2018, som kommer til fratrekk fra tilskuddet.
Samlet tilsagn

Overført fra 2018

Til utbetaling i 2019

640 000

318 746

321 254
!.

Utbetalingen

for 2019 blir kr 321 254.

Mottaker av tilskuddet
er gitt i tilsagnsbrevet

bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav
med referanse

2019/2316-24.

Mottaker bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om kontoen som eies av
tilskuddsmottaker,
og at Fylkesmannen varsles ved endringer.
Sted, dato og signatur

WMM/i
'Ekreftelsen

21.05/24?”
skal undertegnes

av rådmann

JQPCWWC
eller deäiéb'friiiar

,,

dEIegert myndighet.

%”w—ä
Kvæfjord
for?”
5

”år?%;
-,*'1 ny»
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Fylkesmannen

i Troms og Finnmark

Romssaja Finnmcirkku fy/kkama'nn/
Tromssan ja F/nmarkun maaherra

Vårdato:

Vårref:

14-05-2019

2019/2315

NB L
' 39

' '
Q0“:

Deres dato:

Deres ref:

Tom Strande,
Kirsti Jensen
Kvæfjord

kommune

Saksbehandler,

Bygdeveien 26

innvalgstelefon

Kjetil Trygve Larsen, 77642143

9475 BORKENES
»1

Svar på søknad om tilskudd

til kommunalt

765 post 62 for 2019 - Kvæfjord

kapittel

Vi viser til søknad

rusarbeid

over statsbudsjettet

kommune

av 8.319.

Fylkesmannen innvilger tilskudd til Kvæfjord kommune for 2019 på kr 1 980 000 inkl. kr 30 000 i
kompetanseutviklingsmidler.
Ubenyttede midler fra 2018 på kr 990 000 kommer til fratrekk i beløpet.
Samlet utbetaling

for 2019 blir dermed

kr 990 000.

Tilskuddet fordeles som følger:
0 2,0 årsverk Lavterskeltilbud for rus-avhengige kr1 320 000 inkl. kr 20.000 i
kompetanseutviklingsmidler.
Tilskuddet er plassert i år 1 etter regelverkets pkt. 4
Tilskuddsberegning. Ubenyttede midler fra 2018 på kr 660 000 kommer til fratrekk i beløpet.
.

1,0 årsverk Forebyggende rustiltak Barn og unge kr 660 000 inkl. kr 10.000 i
kompetanseutviklingsmidler.
Tilskuddet er plassert i år 1 etter regelverkets pkt. 4
Tilskuddsberegning. Ubenyttede midler fra 2018 på kr 330 000 kommer til fratrekk i beløpet.

Formålet med tilskuddsordningen
er økt kapasitet og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester.
Det vil derfor være en forutsetning at stillinger det søkes tilskudd til, er tenkt som varig styrking av
kommunens

rusarbeid.

Fylkesmannens prioritering ses i sammenheng med regelverket for ordningen og de nye
beregningsreglene. Ordningen skal understøtte målene i Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplan
for rusfeltet

(2016-2020).

Fylkesmannen legger følgende føringer for arbeidet:
.
Økning i rammeoverføring til Kvæfjord kommune knyttet til Opptrappingsplan
—2020 for 2019, er etter delkostnadsnøkkel

for sosialhjelp

oppgitt

Det forventes at kommunene benytter økte rammeoverføringer
styrke tjenestetilbudet til målgruppen.

E-postadresse:

fmtf

ost

Ikesmannenno

Sikker melding:
www.

Postadresse:

Besøksadresse:

Statens Hus

Strandvegen

9815 Vadsø

Damsveien

Ikesmannen.no/meldin

i opptrappingsplanperioden

Telefon:

13, Tromsø

for rusfeltet 2016

fra HOD å være kr 108 021.

78 95 03 00

www.glkesmannenno/tf

1, Vadsø
Org.nr. 967 311 014
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Kommune har gjennom rapporteringen lS-24/8 ikke registrert økning i årsverk innen rus- og
og
psykisk helsetjenester totalt i 2018. Dette er ikke i tråd med tilskuddsordningens
intensjoner om kapasitetsvekst.
opptrappingsplanens

.

Fylkesmannen

oppfordrer

BrukerPlan

til å benytte

livsvilkår og tjenestebehov.

BrukerPIan-kartlegging

som verktøy

for å kartlegge

brukernes

egner seg godt til kvalitetssikring

og utvikling

av tjenestene.

Fylkesmannen stiller seg svært positiv til at Kvæfjord kommune har gjennomført BrukerPlon
kartlegging.
Vi ber Kvæf'ord
vilkårfor

tildelin

kommune

ved rådmann

o

ansvarli

t'enesteleder

sette se

odt inn i merknader

o

en vedle

Utbetaling og krav til bekreftelse
Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte bekreftelsen
aksept av vilkår i utfylt og signert stand.
Vennligst påfør all korrespondanse

vårt saksnummer 2019/2315.

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene!

Med hilsen
Anette Moltu Thyrhaug
leder for helse- og omsorgsseksjonen

Anne Grethe Olsen e.f.
fylkeslege/ helse- og sosialdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes kun elektronisk

Vedlegg:
Merknader og vilkår for tildeling
Aksept av vilkår
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Vedlegg 1 Vilkår for tildelingen

Fylkesmannen

legger følgende føringer for arbeidet som skal utføres:

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet
til personer med rusproblemer slik at disse sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset
tjenestetilbud
Tilskuddet må brukes i samsvar med tilskuddsordningens regelverk, slik det framkommer på
Helsedirektoratets nettside:
riiipsz/z'nelsedliektoiateun»JDotUiiToms/Tiskum/Køhnnunalt?..20:

may bewiO-RQO:egoivw

kpuä

Tilskuddet gis til lønn til stillinger i inntil fire år, med en gradvis nedtrapping.
Kommunens egenfinansiering må økes i takt med at tilskuddsmidlene avkortes.
Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i økonomiplanen slik at økt kapasitet i
tjenestene blir av varig karakter.
Det forventes at kommunene benytter økte rammeoverføringer i opptrappingsplanperioden til å
styrke tjenestetilbudet til målgruppen.
Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i dette brevet. Midlene kan som hovedregel ikke
omdisponeres eller brukes til andre formål enn det som er beskrevet i dette brevet.
Brukermedvirkning
«Brukerstemmen i Nord» ble etablert av Brukerorganisasjonene
Rio og Marborg i samarbeid med
Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark i 2016. Kommunen oppfordres til å ta kontakt med
prosjektledelsen

(Asbjørn Larsen: ÅåQiDåäæDQl'iQJTO

eller Vidar Hårvik: MLd—arggtagborggno ) for

å få bistand til å etablere mer treffsikre tjenester gjennom styrket systematisk brukermedvirkning.
Prosjektet skal også hjelpe med å få frem lokale brukermedvirkere. For mer informasjon om
prosjektet

se: http/www.marborg.ng/fbjjgkeirgienpweg—inoi

d/.

Gi beskjed om endringer
Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers adresse,
kontonummer og kontaktperson.
Ubrukt tilskudd
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom midlene ikke brukes fullt ut, finnes
det følgende alternativer:
1.

2.

Dersom dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten, må tilskuddet
tilbakebetales snarest til Fylkesmannen i Troms og Finnmark sitt kontonummer
7694.05.01063, merket med kapittel, post og vårt saksnummer. Fylkesmannen skal
informeres om dette.
Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, vil bli trukket fra neste års tildeling av tilskudd
dersom

prosjektet/aktiviteten

blir videreført.

Tilskuddsmottaker skal i skriftlig form informere Fylkesmannen om overføring av midler som ikke vil
bli benyttet inneværende år innen 30.11.2019
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Rapportering
Søker skal benytte fylkesmannens elektroniske søknads—og rapporteringsløsning.
Det skal rapporteres i henhold tilskuddsmottakers
vurdering av hvordan gjennomførte
til måloppnåelsen om varig kapasitetsvekst i tilbudet til personer med rusproblemer.
Rapport og regnskap må være levert før årets tilskudd
Frist for ra orterin er 1.februar 2020.
Ytterligere krav til rapportering:
Helsedirektoratet kommer tilbake til ytterligere

tiltak har ført

blir utbetalt.

rapporteringjf.

rapporteringsskjema,

lS-8/24.

Vedr. regnskap:
Fra 2018 bortfalt krav til re nska o revisorattestas'on.
Økonomiansvarlig i kommunen skal pr 31 .1 2. kontrollere at tilskuddsmidlene er benyttet i henhold
til spesifiserte kriterier i tilskuddsbrevet med vedlegg. Det skal innrapporteres til Fylkesmannen i et
eget skjema som følger i kunngjøringen av ordningen. Rapporteringsfrist til Fylkesmannen er 1.2.
året etter.
Oppfølging og kontroll:
Fylkesmannen kan føre kontroll med:
.

at bevilgningen brukes etter kravene i regelverk og tilskuddsbrev

.

at opplysninger som legges til grunn for tildeling og som inngår i den etterfølgende
rapporteringen er korrekte, jf. Bevilgningsreglementet
510, annet ledd.

Fylkesmannen kan gi myndighet til en annen virksomhet for å føre denne kontrollen.
Tilskuddsmottakere skal legge frem opplysninger ved forespørsel og bidra på andre måter til å
muliggjøre og lette kontrollarbeidet.
Fylkesmannen kan iverksette nødvendige og hensiktsmessige

kontroller.

Klagerett
Tildeling av/ avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak.
forvaltningsloven § 2, første ledd, bokstav a og b, er det ikke klagerett.

l henhold til

Søknadsfrist for neste års tilskudd
Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Søknadsfristen for tilskudd til prosjekter/aktiviteter
som planlegges videreført neste år, kunngjøres senere. Kunngjøring vil bli publisert på
fylkesmannens nettside.
Vennligst påfør all korrespondanse

vårt saksnummer

191231 5,

Aksept av vilkår (vedlegg 2) skal snarest, og senest innen 3 uker, sendes i retur til Fylkesmannen i
Troms og Finnmark.
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Vedlegg 2 AKSEPTAV VILKÅR
Akseptbrevet må signeres og returneres så snart som mulig, senest innen 3 uker etter at
tilskuddsbrevet ble mottatt. Akseptbrevet skal sendes i retur til:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Eller i skannet versjon til

Statens hus

fmtfp,(3st£-Xylkänladnen.no

9815 VADSØ

Vår referanse:

2019/231

Tilskuddsmottaker:
Adresse:

5-39

Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475 BORKENES

Organisasjonsnummer

REALM Cmgfi

l

Kontonummer

”tett/(c

mica

-

41-90.11 Fill 1
Kontaktperson,

NW

telefonnummer

- Bislama

p [[5368

igbo man » Hæ?;

og e-postadresse for økonomiansvarlig

(å Kanagawa.Kommdne .no

Utbetalingen til mottakerbieisimäket

Kommwxalt

31,}7)

med

l'u'fydrbci d

Gjelder tilskudd over statsbudsjettets kapittel 765 post 62 for budsjettåret
rusarbeid. Tilsagnet er på inntil kr 1 980 000.

2019 Kommunalt

Kommunen har Ubenyttede midler overført fra 2018, som kommer til fratrekk fra tilskuddet.
Samlet tilsagn

Overført fra 2018

Til utbetaling i 2019

1 980 000

990 000

990 000

Utbetalingen

for 2019 blir kr 990 000.

Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav
er gitt i tilsagnsbrevet med referanse 2019/2315-39.
Mottaker bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om kontoen som eies av
tilskuddsmottaker,
og at Fylkesman
es ved endringer.

7777777
.

Boraum 511.0549
Bekreftelsen

skal undertegnes

,»
;. r

. 7-1;",

Sted,dato og Signatur

av rådmann

Eigar-35553"—
F—"msarmzvv
Hegge.
og ogncrirm: .-

WW
ellleirden som har delegert myndighet.
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Kvæfjord kommune liggeri naturskjønne
omgivelser, sen ra/t plassert på Hinnøya. Fra kommunesenteret
Borkenes er det 20 km til festspil/byen Harstad og 60 km til Harstad/Narvik
lufthavn Kommunen har ca. 3.000
innbyggere og et godt utbygd tilbud innenfor sko/e, kultur, og fritid.
Kommunens
visjon er Kvæfjord kommune —en ren fornøyelse/” Dette angir også retningen for kommunal
opptreden, supplert med atferdsverdiene
våre som sier at vi, hver for oss og sammen, skal framstå som
Kompetenle,
Imøtekommende
og Stolte ambassadører.

Sommerjobb

for ungdom-

Helse og omsorg

Kommunestyret har vedtatt å tilby sommerjobb til ungdommer under 18 år, tilknyttet Boas
(bo -og aktivitetssenter) på Borkenes. Boas består av 23 leiligheter og 4 korttidsplasser.
Ved Boas tilbys det sommerjobb for 4 ungdommer, derav 2 ungdommer i uke 26 og 27, og 2
ungdommer i uke 28 og 29.

Kvæfjord kommune trenger ungdom som har lyst til åjobbe i meningsfylte og
samfunnsnyttigejobber
i framtida. Vi ønsker å vise at det i kommunen
muligheter enn du hadde drømt om.

finnes flere spennende

Arbeidsoppgaver
Gjennomføre aktiviteter på dagtid (ettermiddag/helg etter avtale) med brukerne for å bidra til
å styrke gleden og livskvaliteten for den enkelte.
Aktiviteter kan være sang og musikk, rim og regler, mat og måltider, tur og trim, ball og spill,
kultur og historie. Her er det kun kreativiteten som setter begrensning.
Kvalifikasjon

Har arbeidsglede og er blid og omgjengelig
Er nysgjerrig og åpen i forhold til framtidigejobbmuligheter
Er samfunnsengasjert og ønsker å jobbe med mennesker
Sier fra hvis det er noe du lurer på

Søknaden din må inneholde en presentasjon av deg selv. der du også sier noe om hvorfor du
vil jobbe innen helsesektoren, og en setning om hvorfor vi skal ansette akkurat deg.
Utdanningsnivå
Grunnskole
Personlige

egenskaper

Utadvendt
Selvstendig
Raus
Pliktoppfyllende
Vi tilbyr
Opplæring og veiledning
Arbeid i 2 uker/6 timer hver ukedag
Tilsettingsvilkår
Du vil kunne bli innkalt til intervju.
Bli ansatt i Kvæfjord kommune etter gjeldende lover. reglement og tariffavtale.
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For alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven
ikke er eldre enn 3 måneder.
Det imøteses med minst en referanse i søknaden.
Utenlandske
søkere må kunne dokumentere
norskprøve
arbeidstillatelse.
Kontaktinformasjon
Lisbeth Haugland, enhetsleder,
tlf77023363/
lisbeth.hauglandffikvat'ordkommune.no

97663285,

Søknadsfrist
Settes

Søknad

til 16.05.2019

sendes

skriftlig

til

lisbeth.haugland@kvafj0rd.k0mmune.n0
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må det leveres politiattest

1 og 2, samt ha gyldig oppholds-

som

og

